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 O Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, por meio da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, tem a satisfa-
ção de disponibilizar à comunidade geocientífica, empresários do setor mineral e à so-
ciedade em geral, os resultados obtidos em área do projeto Exploração Geoquímica das 
Províncias Metalogenéticas do Brasil. Este é um empreendimento ligado ao Programa 
de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, denominado Avaliação do Potencial 
dos Minerais Estratégicos do Brasil, dentro da ação Avaliação dos Recursos Minerais do 
Brasil, que integra o programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral.

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM entrega à comunidade técnico-científica 
o Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul, resultado das ações de 
fomento à exploração mineral no Estado do Rio Grande do Sul.

Este trabalho, inserido no âmbito do Programa Recursos Minerais do Brasil, foi 
desenvolvido pela Superintendência Regional de Porto Alegre, com recursos orçamen-
tários oriundos do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), envolvendo técnicos 
e pesquisadores em Geociências do quadro efetivo da CPRM.

Consiste em estudo regional de prospecção geoquímica na área do Escudo Sul-
rio-grandense com vistas à complementação e homogeneização do banco de dados 
geoquímicos na escala mínima de 1:250.000.

A disponibilização de um produto interpretado, com dados novos de geoquímica 
voltados à prospecção de metais-base e preciosos, bem como os elementos forma-
dores dos agrominerais, configura ação efetiva de fomento para pesquisa de recursos 
minerais no Estado e proporciona novas perspectivas para o setor mineral e pesquisa 
geológica básica. Adicionalmente, permite subsidiar, em escala regional, o planejamen-
to de ações na área ambiental, tanto no que se refere ao estabelecimento de padrões 
de referência (“background”) quanto ao uso e ocupação racional do solo.

Este Informe de Recursos Minerais, aqui disponibilizado, é acompanha-
do de banco de dados geoquímicos, todos disponíveis no portal da CPRM-SGB  
(www.cprm.gov.br).

Com mais este lançamento, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil cumpre seu 
papel de induzir o desenvolvimento socioeconômico regional e setorial por meio da 
atualização do conhecimento geológico e dos recursos minerais do Brasil.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente
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O Escudo Sul-rio-grandense (ESRG) tem sido alvo de investimentos em explora-
ção mineral focados apenas em áreas já tradicionalmente conhecidas e exploradas do 
Estado, como é o caso da região de Lavras do Sul e Minas do Camaquã. No entanto, 
outras regiões apresentam contexto geológico similar, mas por serem menos estuda-
das e conhecidas, não são atrativas do ponto de vista exploratório. Visando suprir esta 
carência, o presente trabalho integra os principais resultados e discussões decorrentes 
da execução do Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul, agregando 
novos dados geoquímicos voltados à prospecção de metais base, preciosos e agromine-
rais. O programa de amostragem visou a complementação e homogeneização do banco 
de dados geoquímicos de sedimento de corrente e concentrado de bateia na escala 
1:250.000 do Escudo do Estado do Rio Grande do Sul. A partir dos resultados obtidos 
foi realizada a interpretação dos resultados das análises geoquímicas apoiada nos da-
dos gerados pelo novo levantamento aerogeofísico na área de interesse com o objetivo 
de dar suporte ao mapeamento geológico, identificar áreas-alvo para futuros detalha-
mentos de prospecção mineral e apoiar monitoramentos e interpretações ambientais 
a partir da definição do background regional para os elementos estudados.Nos dife-
rentes domínios geológicos do Escudo Sul-rio-grandense, o banco de dados analisado 
contempla 3.277 (2.880 consistidos) e 3.214 pontos de amostragem, respectivamente, 
de sedimentos de corrente e de concentrado de bateia, cujas amostras foram cole-
tadas e analisadas de acordo com procedimentos metodológicos padronizados pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para levantamentos geoquímicos regionais. Foram 
identificadas dezenove áreas anômalas definidas pela maior quantidade de concentra-
ções de anomalias geoquímicas individuais dos elementos analisados  e dos concen-
trados de minerais pesados. Informações adicionais  como a favorabilidade geológica, 
a existência de ocorrências minerais e alinhamentos/estruturas geofísicas corroboram 
a importância destas áreas, a seguir sumarizadas: 1. Dom Pedrito, com 384 km2, onde 
ocorrem rochas vulcânicas ácidas, básicas e granitoides, com destaque para as asso-
ciações As/Ba/Be/Co/Fe/Ga/Li/Mg/Mo/Ni/P/Sc/Ti/V/Zr e Cd/Hf/Pd, sendo a primeira 
associação comum em oxidados de manganês e rochas ultramáficas; 2. Nordeste de 
Bagé, com 441 km2, que mostra valores elevados para Ba e V, associação comum no 
ambiente sedimentar, em óxidos de manganês, sendo o V e o Ba elementos frequentes 
em associações com rochas básicas e carbonatitos; 3. Vale Santa Bárbara, com 578 km2, 
que se caracteriza por apresentar valores mais elevados para As/Cu/Fe/Li/Mg/Mo/
Ni/P/Pb/Zr e também para Hg. Nessa área ocorrem as rochas vulcanossedimentares 
da Bacia do Camaquã e, secundariamente, metavulcanossedimentares. Também estão 
representados valores significativos de cobre, que ocorre na natureza em associações 
diversas com mineralizações, tanto dele próprio como de outros elementos, inclusive 
ouro e depósitos carbonatíticos; 4. Triângulo, com 227 km2, que apresenta a associação 
Cr/Fe/K/Li/Mg/Ni/P/Pb/Ti/Zn com valores mais elevados que as regiões circundantes, 
sendo indicativa de rochas máficas, mas também de ultramafitos; 5. Vale Seival, com 
475 km2, importante área em termos de valores quantitativos de variáveis para As e W, 
pois esses dois elementos ocorrem associados em depósitos de Urânio vulcanogênico 
e também em depósitos escarníticos, enquanto o As é muito comum em associações 
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que ocorrem na formação de depósitos sulfetados; 6. Arroio da Porteira, com 472 km2, 
ocorrência de grande diversidade de tipos litológicos (rochas granitoides, sedimenta-
res, vulcânicas básicas e carbonatitos) e zonas anômalas para As/Ba/Co/Cu/Fe/Ga/Li/
Mg/Ni/P/Pb/Sc/Ti/Y/Zr e Cd/Hg/Se/W; 7. Monte Castelo, com 798 km2, predominância 
de rochas granitoides e valores quantitativamente importantes para Ag/Be/Ce/Cs/K/
Li/Mo/Na/Nb/P/Pb/Th/Ti/Tl/Zr/Zn e Hg; 8. NE de Santana da Boa Vista, com 838 km2, 
onde são observadas concentrações importantes de Cs/K/Li/Mg/Rb/Sr/Ti/Tl e Cd/Sb, 
sendo essa associação indicativa da assinatura de rochas félsicas; 9. Vau dos Prestes, 
com 1.900 km2, predominância litológica de rochas félsicas e secundária de sedimen-
tos triássicos, com concentrações importantes dos elementos Ag/Fe/Ga/K/Na/Nb/P/
Pb/Rb/Ti/V/Y/Zr e Hf/Pd/W /Hf e W, sendo a primeira associação de elementos típica 
da assinatura de rochas carbonatíticas; 10. NW de Canguçu, com 569 km2, concentra-
ções mais elevadas de Ag/As/Cu/Fe/Ga/K/Mo/Na/Nb/P/Pb/Rb/Sr/Ti/Y/Zr, que remete 
a ocorrências de rochas alcalinas e associadas; e também da associação Hf/Pd/W, com 
predomínio em rochas graníticas e gnáissicas; 11. Pedras Altas, com 1.499 km2, con-
centrações mais destacáveis de Ce/Cu/Fe/Li/Mg/P/Sc/Ti/V/Zr, sendo o enriquecimento 
de Fe/Ti/V/Mg/Cu observados em depósitos destes bens minerais; 12. Monte Bonito, 
com 381 km2, destaque para Ag/Ce/Cs/Ga/K/Li/Mn/Mo/Nb/P/Pb/Sr/Y/Zr e Hf/Pd/S/
Sb/Se, associações que podem estar representando a atuação de diferentes processos 
geológicos na área, como a presença de rochas alcalinas, carbonatitos e/ou kimberlitos, 
diques de olivina-gabro bem como a ocorrência de corpos graníticos; 13. Piquiri, com 
648 km2, destaque para o cobre e, litologicamente, para o Sienito Piquiri, com indica-
tivo de prospecto para cobre em bolsões do magma máfico ou de cumulados preser-
vados; 14. Palma, com 1.229 km2, destaque para Mg/Mo/Nb/Ni/P/Pb/Sc/Sn/Sr/Y e Pd/
Sb, ocorrência de diversos prospectos de Au e Cu em nível de detalhe; 15. Bossoroca, 
com 674 km2, concentrações mais proeminentes de Mg/Mo/Nb, provavelmente rela-
cionadas às rochas ultramáficas do Complexo Máfico-Ultramáfico Cerro Mantiqueira 
(Mg), e aos corpos graníticos intrusivos e vulcânicas ácidas associadas que ocorrem na 
região (Mo e Nb); 16. Palmas, com 479 km2, valores elevados de Cr, Sc, Sr, Y e Zn. O Cr 
está associado às rochas ultramáficas; Sr, Y e Sc, às rochas  alcalinas e vulcânicas bási-
cas de afinidade alcalina. O Zn pode ser reflexo de uma anomalia aerogeofísica sobre 
as rochas sedimentares da Formação Varzinha da Bacia do Camaquã, a exemplo do 
depósito de Pb e Zn da Jazida Santa Maria; 17. Herval, com 1.259 km2, valores elevados 
para os elementos Bi, Fe e K; 18. Rodeio Velho, com 1.008 km2, diversidade litológica 
desde gnaisses paleoproterozoicos, metavulcanossedimentares do Neoproterozoico 
ao Eopaleozoico e sedimentares terciárias, valores na faixa mais elevada para As e Bi, 
também para Cs, e alguns poucos pontos com valores altos para La e Nb; 19. Canguçu, 
com 266 km2, ocorrência de rochas gnáissicas e graníticas, destacando-se, próximo à 
cidade de Canguçu, intrusão de rocha de natureza kimberlítica, e quantidades elevadas 
de titanita,  magnetita, hematita e ilmenita nos concentrados de minerais pesados.
Nas dezenove áreas ressaltadas foi recomendada a elaboração de estudos de geologia 
exploratória, de detalhe, com ênfase na busca de ocorrências minerais inéditas ou na 
expansão das áreas de influência delimitadas.
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ABSTRACT

Escudo Sul-rio-grandense (ESRG) has been the subject of investments in mineral 
exploration focused only on areas that have been traditionally known and exported 
from the State, such as the region of Lavras do Sul and Minas do Camaquã. However, 
other regions have a similar geological context, but because they are less studied and 
known, they are not attractive from an exploratory point of view. Aiming to fill this 
gap, the present work integrates the main results and discussions resulting from the 
execution of ESRG regional geochemical survey, adding new geochemical data geared 
to the exploration of base metals, precious and agrominerals. The sampling program 
aimed at the complementation and homogenization of ESRG stream sediments and 
heavy mineral geochemical database in scale 1: 250.000. Based on the results obtained, 
the interpretation of the results of the geochemical analysis was carried out based on 
the data generated by the new aerogeophysical survey in the area of interest with the 
objective of supporting the geological mapping, identifying target areas for future pros-
pecting mineral details and supporting monitoring and environmental interpretations 
from the definition of the regional background for the elements studied. In the ESRG 
different geological domains, the database analyzed includes 3.277 (2.880 consisted) 
and 3.214 sampling points, respectively, of stream sediments and of heavy mineral, 
whose samples were collected and analyzed according to procedures methodologies 
standardized by the Geological Survey of Brazil (CPRM) for regional geochemical sur-
veys. Nineteen anomalous areas defined by the largest amount of concentrations of 
individual geochemical anomalies of the analyzed elements and heavy mineral were 
identified. Additional information such as geological favorability, mineral occurrence 
and geophysical structures / alignments corroborate the importance of these areas, 
as summarized below: 1. Dom Pedrito, 384 km2, acidic, basic and volcanic rocks, As/
Ba/Be/Co/Fe/Ga/Li/Mg/Mo/Ni/P/Sc/Ti/V/Zr and Cd/Hf/Pd associations, being the first 
common in manganese oxidation and ultramafic rocks; 2. Northeast of Bagé, 441 km2, 
high values for Ba and V, common association in the sedimentary environment, in man-
ganese oxides, with V and Ba elements frequent in associations with basic rocks and 
carbonatites; 3. Santa Bárbara Valley, 578 km2, characterized by higher values for As / 
Cu / Fe / Li / Mg / Mo / Ni / P / Pb / Zr and also for Hg. In this area occur the volcano-
sedimentary rocks of the Camaquã Basin and, secondarily, sedimentary metavulcanos. 
There are also significant values of copper occurring in nature in diverse associations 
with mineralizations, both of itself and of other elements, including gold and carbonate 
deposits; 4. Triangle, 227 km2, which shows the association Cr / Fe / K / Li / Mg / Ni / P 
/ Pb / Ti / Zn with values higher than the surrounding regions, being indicative of mafic 
rocks, but also of ultramaphytes; 5. Seival valley, 475 km2, an important area in terms of 
quantitative values of As and W variables, since these two elements occur associated in 
deposits of vulcanogenic uranium and also in skarns deposits, while As is very common 
in associations that occur in the formation of sulfate deposits; 6. Arroio da Porteira, 
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472 km2, granitic, sedimentary, basic volcanic and carbonated rocks, anomalous zones 
to As/Ba/Co/Cu/Fe/Ga/Li/Mg/Ni/P/Pb/Sc/Ti/Y/Zr and Cd/Hg/Se/W; 7. Monte Castelo, 
798 km2, predominance of granitic rocks and quantitatively important values for Ag / 
Be / Ce / Cs / K / Li / Mo / Na / Nb / P / Pb / Th / Ti / Tl / Zr / Zn and Hg; 8. NE Santana 
da Boa Vista, 838 km2, where important concentrations of Cs / K / Li / Mg / Rb / Sr / Ti 
/ Tl and Cd / Sb are observed, being this association indicative of felsic rocks signature; 
9. Vau dos Prestes, 1.900 km2, lithological predominance of felsic rocks and secondary 
triassic sediments, with important concentrations of the Ag / Fe / Ga / Na / Nb / P / Pb 
/ Rb / Ti / V / Y / Zr and Hf / Pd / W / Hf and W, being the first association of elements 
typical of the carbonatic rocks signature; 10. NW Canguçu, 569 km2, the highest con-
centrations of Ag / As / Cu / Fe / Ga / K / Mo / Na / Nb / P / Pb / Rb / Sr / Ti / Y / Zr were 
observed in these area, of alkaline and associated rocks; and also the association Hf / 
Pd / W, with predominance in granitic and gneiss rocks; 11. Pedras Altas, 1.499 km2, 
high concentrations of Ce / Cu / Fe / Li / Mg / P / Sc / Ti / V / Zr, with Fe / Ti / V / Mg 
/ Cu enrichment observed in deposits of these mineral goods; 12. Monte Bonito, 381 
km2, stands out for Ag / Ce / Cs / Ga / K / Li / Mn / Mo / Nb / P / Pb / Sr / Y / Zr and Hf / 
Pd / S / Sb / Se, associations which may represent the performance of different geolo-
gical processes in the area, such as the presence of alkaline rocks, carbonatites and / or 
kimberlites, olivine-gabbro dikes as well as the occurrence of granite bodies; 13. Piquiri, 
648 km2, highlighted the copper and, lithologically, for the Sienito Piquiri, with indicati-
ve of prospectus for copper in magma mafic areas or preserved cumulates; 14. Palma, 
1.229 km2, highlights Mg / Mo / Nb / Ni / P / Pb / Sc / Sn / Sr / Y and Pd / Sb, occurrence 
of several Au and Cu prospects in detail level; 15. Bossoroca, 674 km2, more prominent 
concentrations of Mg / Mo / Nb, probably related to the ultramafic rocks of the Cerro 
Mantiqueira (Mg) Mafic Complex, and the associated acidic volcanic rocks and intrusive 
granitic bodies occurring in the region (Mo and Nb); 16. Palmas, 479 km2, high values 
of Cr, Sc, Sr, Y and Zn. Cr is associated with ultramafic rocks; Sr, Y and Sc, alkaline and 
basic volcanic rocks of alkaline affinity. The Zn may be a reflection of an aerogeophysical 
anomaly on the sedimentary rocks of the Camaquã Basin Varzinha Formation, like the 
Pb and Zn deposit of the Santa Maria Deposit; 17. Herval, 1.259 km2, high values for 
the elements Bi, Fe and K; 18. Rodeio Velho, 1.008 km2, lithological diversity from pale-
oproterozoic gneisses, metavulcanosedimentares from Neoproterozoic to Eopaleozoic 
and tertiary sedimentary, values in the highest range for As and Bi, also for Cs, and a few 
points with high values for La and Nb; 19. Canguçu, 266 km2, occurrence of gneissic and 
granitic rocks, near the city of Canguçu, intrusion of kimberlitic nature rock, and high 
amounts of titanite, magnetite, hematite and ilmenite in heavy mineral. In the nineteen 
areas highlighted, it was recommended new exploratory, detailed geology studies, with 
emphasis on the search for new mineral occurrences or the expansion of delimited 
areas of influence.
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Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

Ao início do presente documento é importan-
te mencionar que, apesar de publicado no corrente 
ano, o mesmo foi elaborado considerando a biblio-
grafia e aspectos conceituais vigentes até o ano de 
2014, quando foi concluído pela equipe técnica en-
volvida no projeto.  Logo, o contexto geológico, eco-
nômico e social ora abordado considera o cenário 
vigente naquela época.

1.1.  ABORDAGEM DO TEMA

O Escudo do Rio Grande do Sul tem sido alvo 
tímido de investimentos em exploração mineral. A 
falta de informações geológicas em determinadas 
áreas e, especialmente, geoquímicas e geofísicas 
atualizadas, aumenta em muito o risco dos investi-
mentos do setor mineral, hoje focados em áreas tra-
dicionalmente prospectadas e mineradas do Estado.

A área objeto deste estudo compreende a quase 
totalidade do Escudo do Rio Grande do Sul, localizada 
na porção central e sul do Estado. Parte desta área é 
caracterizada pela escassez de afloramentos e ainda 
carece de informações geológicas e geoquímicas.

A disponibilização de um produto interpretado, 
com dados novos de geoquímica multielementar vol-
tados à prospecção de metais base, preciosos e agro-
minerais, consiste em uma ação efetiva de fomento 
para pesquisa de recursos minerais no Estado e po-
derá abrir novas perspectivas para o setor mineral 
e pesquisa geológica básica (mapeamento geológico 
sistemático da CPRM).

A área deste estudo geoquímico é, em grande 
parte, a mesma recoberta pelo Projeto Aerogeofísico 
Escudo do Rio Grande do Sul, que foi desenvolvido 
nesta mesma ação governamental. Estes projetos 
irão fornecer novos subsídios para prospecção mine-
ral e beneficiar muito esta região, a de menor IDH 
no Estado.

Ainda, a construção de um banco de dados geo-
químicos e de minerais pesados digital irá permitir 
o monitoramento das ações antrópicas na região a 
curto, médio e longo prazos, permitindo a avaliação 
de possíveis modificações ambientais.

1.2.  OBJETIVOS

O objetivo geral do projeto é a complementação 
e homogeneização do banco de dados geoquímicos e 
de minerais pesados na escala 1:250.000 do Escudo 
do Estado do Rio Grande do Sul.

1. INTRODUÇÃO

Como objetivos específicos, destacam-se:
• integração de novos dados de concentra-

do de bateia e sedimento de corrente com 
dados já existentes na Superintendência 
Regional de Porto Alegre (SUREG-PA), 
compondo um banco de dados consistido 
para o Escudo;

• integração dos resultados das análises 
geoquímicas e de minerais pesados com 
os dados gerados a partir do novo levanta-
mento aerogeofísico na área de interesse;

• apoio ao mapeamento geológico na área 
do Escudo;

• identificação de áreas-alvo para futuros 
detalhamentos de prospecção mineral;

• apoio a futuros monitoramentos/interpre-
tações ambientais a partir da definição do 
background regional para os elementos 
estudados;

• sistematização dos resultados em um ca-
derno técnico e outras atividades de divul-
gação dos dados. 

1.3.  ÁREA DE ESTUDO

1.3.1. Localização

O projeto está localizado na região sul do Brasil, 
na porção centro-sul do Estado do Rio Grande do 
Sul, entre as coordenadas aproximadas de 30°00’ e 
32°30’ de latitude Sul e de 51°30’ e 54°45’ de longi-
tude Oeste de Greenwich, correspondendo à região 
geológica/geográfica conhecida como Escudo Sul-
rio-grandense (Figura 1).

Abrange uma área de aproximadamente 65.000 
km2, dos quais 36.700 km2 cobrindo áreas do emba-
samento cristalino, incluindo total ou parcialmente 
os municípios de Aceguá, Alvorada, Amaral Ferrador, 
Arambaré, Arroio do Padre, Arroio dos Ratos, 
Arroio Grande, Bagé, Barão do Triunfo, Barra do 
Ribeiro, Butiá, Cacequi, Cachoeira do Sul, Camaquã, 
Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Caçapava do Sul, 
Cerrito, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca, 
Cristal, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, 
Encruzilhada do Sul, Formigueiro, Guaíba, Herval, 
Hulha Negra, Jaguarão, Lavras do Sul, Mariana 
Pimentel, Minas do Leão, Morro Redondo, Pantano 
Grande, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro 
Machado, Piratini, Porto Alegre, Rio Pardo, Rosário 
do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Santana 
da Boa Vista, Sentinela do Sul, Sertão Santana, São 
Gabriel, São Jerônimo, São Lourenço do Sul, São 
Sepé, Tapes, Turuçu, Viamão e Vila Nova do Sul.
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Figura 1 - Localização da Área de Estudo.
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A área é cortada por importantes rodovias fe-
derais, destacando-se a BR-116, que liga, no sentido 
Norte a Sul, a região Sul do país às demais regiões; a 
BR-290, que corta a região no sentido Leste-Oeste; e 
a BR-293, que interliga Pelotas à Quaraí, atravessan-
do importantes municípios do extremo sul brasileiro 
como Bagé e Santana do Livramento.

1.3.2. Clima

De acordo com a classificação climática de 
Köppen-Geiger, observa-se o predomínio do tipo 
climático Cf, ou seja, clima temperado chuvoso sem 
estação seca. Conforme a subdivisão admitida para 
o tipo climático referido, a área de estudo apresenta 
o subtipo Cfa, temperado chuvoso, com chuvas bem 
distribuídas e verão quente. Nos meses de inverno 
há ocorrência de geadas sendo a média de tempe-
ratura neste período inferior a 16°C. No mês mais 
quente as máximas são maiores que 30°C.

Na Figura 2 é visualizado o comportamento es-
pacial dos totais anuais de precipitação na área de 

Figura 2 - Totais anuais de precipitação para o Brasil, 
com realce da área de estudo (http://www.inmet.gov.br/

portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas).

Figura 3 - Temperatura média anual para o Brasil, com 
realce da área de estudo (http://www.inmet.gov.br/
portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas).

estudo, na faixa de 1050-1450 mm. A temperatura 
média anual situa-se em torno de 17°C (Figura 3).

1.3.3. Geomorfologia

O Escudo Sul-rio-grandense está inserido na 
Região Geomorfológica Planalto Sul-rio-grandense, 
no Domínio Geomorfológico dos Embasamentos em 
Estilos Complexos, nas unidades geomorfológicas 
Planalto Rebaixado Marginal e Planaltos Residuais 
Canguçu-Caçapava (Figura 4).

Este compartimento geológico representa o em-
basamento cristalino, sendo constituído por rochas 
ígneas e metamórficas, litologicamente heterogê-
neo e marcado por intenso tectonismo, com dobras 
e falhas que condicionam um relevo acidentado  
(Figura 5 e Figura 6). Há ocorrência de granitoides 
sob a forma de maciços dissecados, normalmente 
elevados em relação às áreas vizinhas, formando-se 
campos de matacões. O relevo pode apresentar-se 
fortemente dissecado, com vales profundos, e áreas 
pouco dissecadas, com topo plano. As áreas mais al-
tas apresentam formas geralmente convexas e pouco 
dissecadas, correspondendo aos Planaltos Residuais 
de Canguçu - RS e Caçapava do Sul - RS. Bordejando 
o Escudo, ocorrem as unidades geomorfológicas das 
planícies - colúvio-aluvionar, lagunar e litorânea -, e 
da Depressão Periférica, onde ocorrem sedimentos 
recentes e rochas sedimentares da Bacia do Paraná. 
Com altitudes variando de 30 a 150 m em relação ao 
nível do mar, apresentam um relevo plano a ondu-
lado (Figura 5 e Figura 6), formando patamares em 

alguns casos. Em geral, os vales são abertos, mas 
podem aparecer encaixados em alguns casos. São 
observados relevos de topo plano, com padrão de 
drenagem paralelo a subparalelo.
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Figura 4 - Unidades geomorfológicas da Área de Estudo.
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Figura 5 - Altimetria a partir de Modelo Digital do Terreno.
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Figura 6 - Classes de declividades da Área de Estudo.
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1.3.4. Vegetação, uso e ocupação do solo

A área de estudo está inserida no Bioma Pampa, 
restrito ao Estado do Rio Grande do Sul, caracteriza-
do pelo predomínio dos campos nativos, com a ocor-
rência também de matas ciliares, matas de encosta, 
matas de pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, 
banhados, afloramentos rochosos, etc.

Estimativas indicam cerca de 3000 espécies 
de plantas, com notável diversidade de gramíneas 
- mais de 450 espécies (capim-forquilha, grama-ta-
pete, flechilhas, barbas-de-bode, cabelos de-porco, 
dentre outras). Nas áreas de campo natural, também 
se destacam as espécies de compostas e de legu-
minosas (150 espécies) como a babosa-do-campo, 
o amendoim-nativo e o trevo-nativo. Nas áreas de 
afloramentos rochosos podem ser encontradas mui-
tas espécies de cactáceas (http://www.mma.gov.br/
biomas/pampa).

 A fauna é expressiva, com quase 500 espé-
cies de aves, dentre elas a ema (Rhea americana), o 
perdigão (Rynchotus rufescens), a perdiz (Nothura 
maculosa), o quero-quero (Vanellus chilensis), o ca-
minheiro-de-espora (Anthus correndera), o joão-de-
-barro (Furnarius rufus), o sabiá-do-campo (Mimus 
saturninus) e o pica-pau do campo (Colaptes cam-
pestres). Também ocorrem mais de 100 espécies de 
mamíferos terrestres, incluindo o veado-campeiro 
(Ozotoceros bezoarticus), o graxaim (Pseudalopex 
gymnocercus), o zorrilho (Conepatus chinga), o fu-
rão (Galictis cuja), o tatu-mulita (Dasypus hybridus), 
o preá (Cavia aperea) e várias espécies de tuco-tu-
cos (Ctenomys sp). O Pampa abriga um ecossistema 
muito rico, com muitas espécies endêmicas, tais 
como tuco-tuco (Ctenomys flamarioni), beija-flor-
-de-barba-azul (Heliomaster furcifer), sapinho-de-
-barriga-vermelha (Melanophryniscus atroluteus) e 
algumas ameaçadas de extinção, como veado cam-
peiro (Ozotocerus bezoarticus), cervo-do-pantanal 
(Blastocerus dichotomus) e caboclinho-de-barriga-
-verde (Sporophila hypoxantha) (http://www.mma.
gov.br/biomas/pampa).

Desde a colonização ibérica, a pecuária extensi-
va sobre os campos nativos tem sido a principal ati-
vidade econômica da região. Além de proporcionar 
resultados econômicos importantes, tem permitido 
a conservação dos campos e ensejado o desenvol-
vimento de uma cultura mestiça singular, de caráter 
transnacional representada pela figura do gaúcho 
(http://www.mma.gov.br/biomas/pampa).

 A progressiva introdução e expansão das mo-
noculturas e das pastagens com espécies exóticas 
têm levado a uma rápida degradação e descaracteri-
zação das paisagens naturais do Pampa. Estimativas 

de perda de habitat registram que, em 2002, resta-
vam 41,32% e, em 2008, 36,03% da vegetação nativa 
do bioma Pampa (http://www.mma.gov.br/biomas/
pampa).

A perda de biodiversidade compromete o po-
tencial de desenvolvimento sustentável da região, 
seja pela perda de espécies de valor forrageiro, ali-
mentar, ornamental e medicinal, seja pelo compro-
metimento dos serviços ambientais proporcionados 
pela vegetação campestre, como o controle da ero-
são do solo e o sequestro de carbono que atenua 
as mudanças climáticas, por exemplo (http://www.
mma.gov.br/biomas/pampa).

Neste contexto, a agricultura, a pecuária e o cul-
tivo de monoculturas florestais têm exercido forte 
pressão sobre este Bioma, resultando no desapareci-
mento de espécies nativas, no aumento do processo 
de arenização e na invasão de espécies indesejáveis.

Cabe observar que a prospecção geoquímica de 
determinados elementos, como o fósforo (P), consti-
tuinte dos agrominerais, é prejudicada pelo uso ex-
tensivo de fertilizantes.

Na área de estudo, conforme dados de Embrapa 
(2002), observa-se que aproximadamente 31% da 
área estão cobertos por mosaicos de vegetação de 
agricultura, pastagens e vegetação arbórea alterada; 
9%, por agriculturas e pastagens permanentes do-
minantes; 18% por campos limpos e 32% com sava-
nas arbustivas. Cerca de 6% da área é recoberta por 
florestas. Menos de 1% da área corresponde a áreas 
urbanizadas (Figura 7). Na Figura 8  é apresentado o 
mapa de vegetação, uso e ocupação do solo da área 
de estudo, ilustrando os comentários acima.

As áreas de mineração atualmente em explo-
ração no Escudo estão incluídas na classe mosaicos 
de vegetação de agricultura, pastagens e vegetação 
arbórea alterada, sendo pouco representativas na 
região como um todo. 

No desenvolvimento do Capítulo 2 (Geologia e 
Recursos Minerais), é apresentada e comentada a 
distribuição das áreas requeridas junto ao DNPM, 
destacando-se que somente as áreas nas fases de 
concessão de lavra, licenciamento e registro de ex-
tração estão em exploração. 

De fato, dos cerca de 20.000 km2 requeridos 
junto ao DNPM na área estudada, somente 4% estão 
na fase de concessão de lavra e 12% nas fases de li-
cenciamento/registro de extração, ou seja, estão em 
regime de exploração mineral. 

Considerando os 36.700 km2 referentes às áreas 
do embasamento cristalino no Escudo, somente 800 
km2 correspondem a áreas atualmente sob explora-
ção mineral.
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Em termos de áreas protegidas e especiais  
(Figura 9) são identificados, no Escudo do Rio 
Grande do Sul, Unidades de Conservação, Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica, Sítios Geológicos e  
Terras Indígenas.

São oito Unidades de Conservação, delimita-
das de acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000 e Lei 
Estadual nº 11.520/2000, sendo cinco unidades de 
proteção integral e três unidades de uso sustentá-
vel. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA 
ocupa aproximadamente 42,5% da área do Escudo. 
O Código Estadual do Meio Ambiente, de 2000, reco-
nheceu toda Mata Atlântica como patrimônio natu-
ral e cultural estadual; e a RBMA como instrumento 
de gestão territorial de importância mundial, volta-
da à conservação da biodiversidade e do patrimônio 
cultural, ao conhecimento científico, aos saberes tra-
dicionais e ao desenvolvimento sustentável. A ges-
tão da RBMA é coordenada pelo Comitê Estadual da 
RBMA – CERBMA/RS, reconhecido pela Resolução 
CONSEMA nº 001/1997, onde participam de forma 
paritária instituições do governo (federal, estadual 
e municipal) e da sociedade civil (comunidades tra-
dicionais, comunidade científica e organizações não 
governamentais ambientalistas). Existem ainda nove 
terras indígenas, sendo uma declarada, seis em es-
tudo, uma homologada e uma regularizada. São re-
conhecidos três sítios geológicos no Escudo, dois em 
Caçapava do Sul e um em Mariana Pimentel (Figura 9).

1.3.5. Hidrografia

A Lei Estadual Nº 10.350, de 1994, dividiu o 
Estado do Rio Grande do Sul, para fins de gestão de 
recursos hídricos, em três grandes regiões hidrográ-
ficas, estando as três representadas na área de estu-
do (Figura 10):

• Região Hidrográfica do Guaíba;

• Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas 
(Litoral); e

• Região Hidrográfica do Uruguai.

Em 2002, o Conselho de Recursos Hídricos do 
Rio Grande do Sul – CRH-RS, por meio da Resolução 
Nº 04/02, estabeleceu a divisão do Estado em 24 
bacias hidrográficas, unidades territoriais básicas 
do planejamento dos recursos hídricos (posterior-
mente revogada pela Resolução Nº 02/03). A área 
de estudo está inserida em quatro bacias hidrográ-
ficas da Região do Guaíba (Lago Guaíba, Gravataí, 
Vacacaí-Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí), duas do Litoral 
(Camaquã e Mirim-São Gonçalo) e duas da Região do 
Uruguai (Negro e Santa Maria) (Figura 11).

Na Figura 12 são apresentadas as bacias de con-
tribuição dos pontos de sedimento de corrente da 
área de estudo, delimitadas no ArcMap10, através 
da utilização da extensão ArcHydro.

Figura 7 - Distribuição percentual das classes de vegetação, uso e ocupação do solo na Área de Estudo   
(EMBRAPA, 2002).
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Figura 8 - Vegetação, uso e ocupação do solo na Área de Estudo.
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Figura 9 - Áreas protegidas e especiais na Área de Estudo.
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Figura 10 - Regiões hidrográficas da Área de Estudo.
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Figura 11 - Bacias hidrográficas da Área de Estudo.
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Figura 12 - Bacias de captação dos pontos de amostragem de sedimento de corrente na Área de Estudo.
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2. GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

2.1. CONTEXTO GEOLÓGICO DO ESCUDO SUL-
RIO-GRANDENSE

O Escudo Sul-rio-grandense (ESRG), situado no 
sudoeste do Gondwana, compreende assembleias de 
rochas metamórficas, ígneas e sedimentares, geradas 
desde o Arqueano até o Eo-Paleozoico. Devido a sua 
complexa conformação, diversos modelos evolucio-
nários são propostos para o ESRG, os quais diferem 
quanto à sequência de eventos tectônicos, número, 
natureza e idade dos terrenos acretados e polarida-
de das subducções envolvidas na colagem orogênica 
(e.g. Babinski et al., 1994, 1995, 1996, 1997; Chemale 
Júnior et al., 1995; Hartmann et al., 1998; Leite et al., 
1998, 2000; Silva et al., 1999, 2000; Chemale Júnior, 
2005; Heilbron, 2005; Luft, 2005).  Apesar dos dife-
rentes modelos de evolução propostos, é consenso 
que o ESRG é o resultado de uma complexa amalga-
mação entre os crátons do Rio de La Plata, Kalahari 
e possivelmente o cráton do Congo durante o 
Neoproterozoico  (e.g. Fernandes et al., 1992; 1995a, 
b; 2004; Chemale Júnior et al., 1995; Chemale Júnior, 
2000; Babinski et al., 1996; Hartmann et al., 1998, 
2000; Leite et al. 1998; 2000; Silva et al., 1999, 2000; 
Frantz et al., 2000; Bitencourt; Nardi, 2000; Basei et 
al., 2005; Oyhantçabal et al., 2010; Sánchez BettuccI 
et al., 2010; Lenz et al., 2011; Masquelin et al., 2011). 
Ele consiste em uma colagem orogênica composta 
por fragmentos de antigos crátons, arcos magmáti-
cos e prismas sedimentares de idades variadas que 
foram amalgamados através de uma interação com-
plexa de placas cinemáticas que ocorreu durante o 
Neoproterozoico. No SW do Gondwana, onde aflora 
o ESRG, também ocorrem remanescentes thrust- and 
fold belts, bem como zonas de transcorrência, onde 
o cisalhamento foi um fator dominante na separação 
de fragmentos de antiga crosta continental que re-
sultaram em graus variáveis de reciclagem isotópica 
(CAMPOS NETO, 2000; BASEI et al. 2010).Tendo por 
base dados gravimétricos e aeromagnetométricos, 
associações petrotectônicas e dados geocronológi-
cos são reconhecidos no Escudo Sul-rio-grandense 
quatro segmentos crustais principais, separados 
por descontinuidades geofísicas, conforme Figura 
13. (e.g. Fernandes et al., 1995a,b; Soliani Jr., 1986; 
Costa, 1997; Chemale et al., 1995; Hartmann et al., 
1998; Wildner et al., 2008; Camozzato et al., 2012).  

Os blocos geofísicos são separados por im-
portantes descontinuidades gravimétricas e aero-
magnetométricas que correspondem a diferentes 

segmentos constituídos por associações de ro-
chas com características petrogenéticas distintas 
(FERNANDES et al., 1995a,b).

Recobrindo as associações de rochas meta-
mórficas, sedimentares e ígneas do Escudo Sul-rio-
grandense ocorrem as rochas sedimentares da Bacia 
do Paraná (Figura 14) e, ao longo das principais dre-
nagens, sedimentos quaternários. A Bacia do Paraná 
é uma bacia intracontinental que recobre uma ex-
tensa área no Brasil, se estendendo pelo Paraguai, 
Uruguai e Argentina, abrigando um conjunto de 
rochas com idades entre o Neo-Ordoviciano e o 
Cretáceo (MILANI, 1997; 2000), constituindo uma 
ampla sinéclise desenvolvida sobre a Plataforma 
Sul-Americana em resposta à relativa estabilização 
tectônica ocorrida após o final do Ciclo Brasiliano 
(SOUZA, 2000). A evolução da Bacia do Paraná se 
relaciona a quatro orogenias pré-andinas, que afe-
taram a borda oeste da Plataforma Sul-Americana, 
e o registro estratigráfico da mesma pode ser divi-
dido em seis supersequências (MILANI, 1997). Os 
primeiros sedimentos da bacia teriam sido deposita-
dos ao final da Orogenia Oclóyica (500 a 425 Ma), 
representados pelo registro sedimentar do Grupo 
Rio Ivaí (Supersequência Rio Ivaí), de idade neo-or-
doviciana/eosiluriana. Em discordância, sobrepõem- 
se os depósitos fluviais da Fm Furnas e os depósitos 
neríticos da Fm Ponta Grossa, com idade devonia-
na (Supersequência Paraná). No Pensilvaniano até 
o Eotriássico houve a deposição de uma sequência 
transgressiva-regressiva (Supersequência Gondwana 
I), com a deposição dos sedimentos das Fm Rio 
Bonito, Palermo, Irati (marinho restrito), Serra Alta, 
Teresina, Rio do Rastro e Pirambóia (FREITAS-BRAZIL, 
2004). No Jurássico, já sem influência marinha, hou-
ve a deposição dos sistemas eólicos-fluviais da Fm 
Botucatu. 

Após, sob a influência da tectônica distensiva 
dominante desde o Jurássico, ocorre o derrame das 
rochas vulcânicas da Fm Serra Geral, no Eocretáceo, 
devido à quebra do Supercontinente Gondwana 
(Supersequência Gondwana III). Por fim, são deposi-
tados os sedimentos continentais da Supersequência 
Bauru, de idade aptiana-maastrichtiana (CORREA, 
2004). 

No Escudo Sul-rio-grandense afloram as rochas 
sedimentares correspondentes a Formação Rio do 
Rasto e às supersequências Sanga do Cabral e Santa 
Maria (FACCINI, 1989; FACCINI et al., 1990; KETZER, 
1997).
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Figura 13 - Domínios Geológicos - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 14 - (A) Perfil esquemático de afloramento da Formação Rio Bonito, Bacia do Paraná (conforme Lopes, 1995); 
(B) e (C) detalhe mostrando as camadas lenticulares alongadas com acamadamento gradacional em arcóseo, 

separadas por camadas de pelito carbonoso, caracterizando deposição subaquosa. Extraído de Sander et al. (2008).
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2.1.1. Domínio Pelotas

O Domínio Pelotas (DP) (Figura 15) é limitado a 
oeste pela Sutura de Porto Alegre e, a leste, enco-
berto pelas rochas sedimentares e sedimentos da 
Planície Costeira. Ele se estende de Santa Catarina 
ao Uruguai, por cerca de 800 km de comprimento 
e largura média de 150 km, segundo orientação NE-
SW. O DP  é caracterizado pela predominância de 
rochas graníticas, com idades entre 800 e 550 Ma. 
São identificados um complexo granítico-gnáissico 
(Complexo Pinheiro Machado) e suítes graníticas 
geradas durante extenso retrabalhamento crustal 
neoproterozoico dos gnaisses do embasamento pale-
oproterozoico (MANTOVANI et al. 1987; BABINSKI et 
al. 1997; HARTMANN et al. 1999; CHEMALE JUNIOR, 
2000; SILVA et al. 2005; PHILLIP; MACHADO, 2005; 
PHILLIP et al., 2007).

No DP também é identificada a ocorrência de ro-
chas neoproterozoicas juvenis (BITENCOURT; NARDI, 
2000; HARTMANN et al., 2000; PHILLIP et al., 2005; 
HARTMANN et al., 2007). 

Associadas aos granitoides do Domínio Pelotas, 
também ocorrem intrusões de rochas básicas a in-
termediárias, que incluem o Gabro Passo da Fabiana 
(FRAGOSO CESAR, 1991) e o Diorito Capim Branco 
(RAMGRAB; WILDNER, 1999) (Figura 16). 

No Domínio Pelotas também ocorre o Granito 
Bela Vista, definido por Philipp et al. (1991) e Philipp 
(1998) como uma intrusão de afinidade peralcalina. 
Unidades de rochas vulcânicas e sub-vulcânicas áci-
das ocorrem como enxame de diques e pequenos 
platôs de constituídos de rochas piroclásticas, de-
nominadas Riolito Aspereza e Ignimbritos Ana Dias 
(FRAGOSO CESAR et al., 1986).

As rochas do Complexo Granito-Gnáissico 
Pinheiro Machado (CGGPM) constituem a unidade 
com maior volume de rochas no DP, com formas irre-
gulares e larguras variáveis, sendo recortadas por di-
versos corpos graníticos mais jovens. A característica 
mais marcante deste Complexo é que este represen-
ta o magmatismo colisional do DP. Neste complexo 
ocorrem septos do embasamento, gnaisses de com-
posição granodiorítica (Figura 17), metagranitoides 

porfiríticos de composição monzogranítica com 
termos tonalíticos, dioríticos e quartzo-dioríticos su-
bordinados (PHILIPP et al., 2007; CHEMALE JÚNIOR, 
2000).

O CGGPM apresenta granitoides mais antigos, 
com idades em torno de 800 Ma, que possuem com-
posições que variam desde termos tonalíticos a gra-
nodioríticos, e apresentam abundantes enclaves e 
xenólitos máficos (GASTAL et al., 2005). Além dos 
gnaisses e granitoides mais antigos, o CGGPM tam-
bém é composto por suítes graníticas mais jovens 
(670 - 580 Ma). Apresenta uma assinatura cálcio-
-alcalina, sendo assim inserido em um ambiente ge-
otectônico de arco magmático continental (PHILIPP; 
MACHADO, 2001, 2005).

A Suíte Granítica Dom Feliciano (SGDF) é repre-
sentada por granitoides não deformados (Figura 18) 
que afloram no Domínio Pelotas e cuja estruturação 
tectônica está limitada a foliações localizadas, line-
ações de cisalhamento e brechas, relacionando a 
intrusão desses corpos a um contexto geológico pós-
-tectônico (PHILIPP et al., 2007). 

A SGDF é constituída por diversos corpos, alon-
gados na direção NE-SW e com faciologias distintas. 
Predominam os termos entre monzo e sienogranitos, 
apresentando ainda granodioritos, feldspato-alcali-
no granitos e quartzo-sienitos (PHILIPP et al., 2007). 
A Fácies Cerro Grande se caracteriza por uma homo-
geneidade textural e composicional de seus monzo-
granitos. Já as rochas que pertencem a Fácies Serra 
do Erval são representadas por múltiplos corpos sie-
nograníticos que intrudem os termos monzoníticos 
do Cerro Grande. Os sienogranitos afloram segun-
do uma faixa contínua, alongada na direção NE, fa-
zendo em grande extensão o limite entre a Zona de 
Cisalhamento Transcorrente Dorsal de Canguçu e o 
Domínio Pelotas (PHILIPP et al., 2007).

A última fase de atividade granítica no Domínio 
Pelotas inclui intrusões epizonais, como o Granito 
Capão do Leão e Arroio Moinho, composto por gra-
nitos cálcio-alcalinos altamente fracionados com 
tendência alcalina, que podem estar relacionados a 
granitos do tipo-A (GASTAL; LAFON, 1998) ou a as-
sociações pós-colisionais. 
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Figura 15 - Domínio Pelotas (DP) - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 16 - Detalhe de afloramento do Diorito Capim 
Branco (WILDNER et al., 2008).

Figura 17 - Detalhe de afloramento dos ortognaisses do 
Complexo Pinheiro Machado (WILDNER et al., 2008).

Figura 18 - Detalhe de afloramento dos granitoides não 
deformados da Suíte Granítica Dom Feliciano  

(SANDER, 2008).

2.1.2. Domínio Encruzilhada do Sul

O Domínio Encruzilhada do Sul (DES) (Figura 19) é 
limitado a leste pela Sutura de Porto Alegre e a oeste 
pela Sutura de Caçapava. Na porção NE do DES ocor-
rem restos de embasamento Paleoproterozoico do 
Complexo Gnáissico Arroio Mirim (KOESTER et al., 
2008), bem como uma suíte TTG Neoproterozoica de 

gnaisses cálcico-alcalinos, pertencentes ao Complexo 
Gnáissico Arroio dos Ratos - CgAR (KOESTER et 
al., 2008). Na porção NE do DES também ocorrem 
tetos pendentes e xenólitos de rochas supracrus-
tais de alto grau, a Suíte Metamórfica Várzea do 
Capivarita, além do Anortosito Capivarita e os gra-
nitoides sin-transcorrência da Zona de Cisalhamento 
Transcorrente Dorsal de Canguçu. O evento final que 
afeta essa porção da crosta é representado pela in-
trusão de grandes volumes de magmas graníticos ao 
final do Neoproterozoico.

A porção central do Domínio Encruzilhada do 
Sul é representada por uma intercalação tectôni-
ca de gnaisses do embasamento paleoproterozoi-
co, o Complexo Encantadas (2,26 a 2,00 Ga), que é 
representado por gnaisses dioríticos, tonalíticos e 
anfibolitos interpostos com rochas supracrustais 
neoproterozoicas e corpos granitoides deformados 
com composições variadas do Complexo Porongos, 
dispostos ao longo de zonas de cisalhamento sub-
-horizontais (PORCHER; FERNANDES, 1990).

Na porção NE do Domínio Encruzilhada do Sul 
ocorre o Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos (CgAR), 
caracterizado por uma sequência de granitoides oro-
gênicos de composição granodiorítica a trondhje-
mítica, com filiação cálcio-alcalina (FERNANDES et 
al., 1990; FERNANDES et al.; 1992). Foram descritas 
relações de intrusão, onde termos menos diferencia-
dos, os tonalitos G1 são cortados por intrusões gra-
nodioríticas G2 que, por sua vez, são intrudidas por 
rochas de composições graníticas a trondjemíticas 
G3. Todas essas rochas foram afetadas por condições 
metamórficas de fácies anfibolito superior, apresen-
tando uma trama principal marcada por uma foliação 
tectônica sub-horizontal E-W e uma lineação tectôni-
ca sub-horizontal com sentido de transporte de W 
para E (FERNANDES et al., 1992). Trabalhos recen-
tes indicam idades Neoproterozoicas para as rochas 
da CgAR (650 Ma, U-Pb LA-ICP/MS; Koester et al.,  
2008). Ocorrem na região rochas com composição 
petrográfica similares (dioritos, tonalitos, trondhje-
mitos), bem como química de elementos maiores e 
traços semelhantes, mas com idades paleoprotero-
zoicas de 2.078 ± 13 Ma (LEITE et al., 2000; SILVA 
et al., 1997). Esse magmatismo paleoproterozoico é 
denominado de Complexo Gnáissico Arroio Mirim 
(CgAM), ambos interpretados como representantes 
de arcos magmáticos continentais (KOESTER et al., 
2008). Importante salientar que diversos autores 
denominam de forma distinta as unidades desse 
domínio, bem como interpretam de forma diferen-
te as relações entre os mesmos e evolução tectô-
nica desses ortognaisses (e.g. Fontana et al., 2012; 
Centeno, 2012; Knijinik et al., 2012; Gregory et al., 
2011; Hartmann et al., 2007; Nardi; Bitencourt, 2007; 
Martil, 2010).
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Figura 19 - Domínio Encruzilhada do Sul (DES) - Escudo Sul-rio-grandense.
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As rochas da Suíte Metamórfica Várzea do 
Capivarita (SMVC) (Figura 20) ocorrem como xenó-
litos e tetos pendentes em uma área constituída 
predominantemente por granitoides pós-tectônicos 
da Suíte Intrusiva Encruzilhada. É uma sequência de 
plataforma composta por metapelitos, mármores, 
rochas calciossilicatadas e gnaisses máficos, meta-
morfizados em condições de fácies anfibolito supe-
rior e granulito (FRANTZ et al., 1984; FERNANDES et 
al., 1990; LIMA et al., 1998; SILVA et al., 2002; GROSS 
et al., 2006). As rochas da SMVC são intrudidas por 
rochas plutônicas metamorfizadas em condições de 
fácies anfibolito superior, com afinidade cálcio-alca-
lina, alto-K do Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos 
(FERNANDES et al., 1990; SILVA et al., 2002; KOESTER 
et al., 2008). 

O Anortosito Capivarita (Figura 21) ocorre na 
forma de dois corpos separados pelas rochas da 
Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul e contém interca-
lações de anfibolitos bandados e rochas calciosilica-
ticas (CHEMALE JUNIOR, 2000). Constitui um corpo 
homogêneo, metamorfizado em condições de fácies 
anfibolito superior a granulito, que pode represen-
tar um complexo ígneo intraplaca típico afetado pela 
orogenia Brasiliana (PHILIPP; CAMOZZATO, 2009; 
CHEMALE JUNIOR et al., 2011). Ele ocorre como te-
tos pendentes em granitoides brasilianos, e apresen-
ta idades magmáticas U-Pb em zircão de 1573±21Ma 
e metamórficas de 606±6 Ma, idades magmáticas 
U-Pb em titanita de 1530±33Ma e metamórficas de 
651±9Ma e 601±5 Ma (CHEMALE JUNIOR. et al., 
2011).

A Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal 
de Canguçu (ZCTDC) localiza-se na porção leste do 
Domínio Encruzilhada do Sul, sendo caracterizada 
pela intrusão de corpos graníticos com disposição 
NE-SW (KOESTER et al., 2001). O magmatismo con-
temporâneo a ZCTDC cobre uma área de aproxima-
damente 1000 km2 e são reconhecidas associações 

de granitoides deformados e/ou metamorfizados, 
pertencentes a Suíte Intrusiva Cordilheira: (i) Granito 
Quitéria, um monzo a granodiorito porfirítico com 
foliação metamórfica (631 ± 6 Ma, U-Pb em zircão, 
KOESTER et al., 2001; 658 ± 4 Ma, U-Pb); (ii) Granito 
Cordilheira, representado por leucogranitoides 
a duas micas, dominantemente monzograníticos  
(629 ± 22 Ma, Rb-Sr, Koester et al., 1997; 625 ± 6 Ma, 
U-Pb); (iii) Granito Francisquinho, que se caracteriza 
por composições sieno a granodioríticas, porfiro-
blástico, com fábricas magmáticas e deformacionais 
superimpostas (617 ± 48 Ma, Rb-Sr, Koester et. al., 
1997; 634 ± 6); (iv) Granito Porfiroide Chácara São 
Gerônimo, representados por granitoides por-
firíticos intensamente deformados e (v) Granito 
Pitangueiras, um monzogranito com foliação in-
cipiente (FERNANDES et al., 1988; FERNANDES et 
al., 1990; KOESTER et al., 1997; PHILIPP; CHEMALE 
JUNIOR, 2007).

Após a intrusão dos granitoides sin-tectônicos 
a ZCTDC ocorre a intrusão dos granitos da Suíte 
Granítica Campinas - o Granito Campinas e o Granito 
Figueiras. Os granitos do tipo Campinas são leuco-
cráticos, porfiríticos e variam entre composições 
granodioríticas a monzoníticas (FRANTZ; JOST, 
1983; PHILIPP et al., 2013). Com ocorrência associa-
da às bordas dos granitoides do tipo Campinas ocor-
rem granitos a moscovita, descrito como a Fácies 
Figueiras (PICADA; PINTO, 1966).

Os episódios de magmatismo granítico pós-
-tectônico que ocorrem ao final do Neoproterozoico 
na região se caracterizam pela intrusão da Suíte 
Granítica Encruzilhada do Sul (FRAGOSO-CESAR, 
1991; FERNANDES et al., 1995a,b) (Figura 22), repre-
sentada por magmatismo de composição monzogra-
nítica porfirítica a sienogranítica, sem deformação, 
com afinidade alcalina metaluminosa (VASQUEZ, 
1997). Apresentam idades variando entre 550 e 
590Ma (CHEMALE JÚNIOR.; BABINSKI, 1995), eviden-
ciando seu posicionamento tardi a pós-tectônico. 

Figura 20 - Detalhe de afloramento nos gnaisses calco-
silicatados da Suíte Metamórfica Várzea do Capivarita na 

localidade do arroio Canhão (SILVA et al., 2002).

Figura 21 - Detalhe de afloramento do Anortosito 
Capivarita (SILVA, 1999).
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Figura 22 - Detalhe de afloramento da Suíte Granítica 
Encruzilhada do Sul (SANDER, 2008).

Figura 23 - Detalhe de afloramento do Sienito Piquiri 
(WILDNER et al., 2008).

A Suíte Intrusiva Piquiri (Figura 23) é representa-
da por um corpo intrusivo de composição sienítica, 
mesocrática a leucocrática, com afinidade shosho-
nítica, caráter metaluminoso relacionado ao mag-
matismo pós-colisional saturado em sílica (VIEIRA 
JUNIOR et al., 1989; STABEL et al., 2001; PLÁ CID et 
al., 2002).

Na porção Central do Domínio Encruzilhada 
do Sul ocorre uma faixa alongada na direção NE-
SW, contendo as seguintes unidades geológicas: 
Complexo Encantadas, o Complexo Metamórfico 
Porongos, parte da Bacia do Camaquã e rochas gra-
níticas de idade Brasiliana. 

O Complexo Encantadas representa parte do 
embasamento paleoproterozoico, sendo represen-
tado por gnaisses tonalíticos, trondhjemíticos e dio-
ríticos com presença subordinada de hornblenditos, 
normalmente polideformados (CHEMALE JUNIOR, 
2000). Ocorrem lentes de anfibolitos nesses gnaisses, 
interpretados como antigos diques máficos defor-
mados (REMUS et al., 1990; PORCHER; FERNANDES, 
1992). Os granitoides milonitizados de Santana da 
Boa Vista (MACHADO et al., 1987) formam corpos 
individualizáveis e que também ocorrem como lentes 
no Complexo Encantadas. Dados de U-Pb em zircão 
(SHRIMP) dos gnaisses Encantadas fornecem idades 

de 2263 ± 18 Ma e 2363 ± 6 Ma para núcleos ígneos 
de rochas tonalíticas e pegmatíticas, representando 
as idades magmáticas do complexo (HARTMANN et 
al., 2007). Já os cristais metamórficos de 2045 ± 10 e 
2021 ± 11 Ma apontam para a recristalização meta-
mórfica dos gnaisses (HARTMANN et al., 2007).

O Complexo Metamórfico Porongos (CMP) 
(Figura 24) representa uma sequência vulcano-sedi-
mentar com intercalações ou lentes de ortognaisses, 
e mais raramente, rochas ultramáficas, metamorfi-
zadas progressivamente de fácies xisto-verde a an-
fibolito e retro-metamorfizadas em condições de 
xistos verdes (JOST; BITENCOURT, 1980; REMUS et 
al., 1987; PORCHER; FERNANDES, 1990; HARTMANN 
et al., 2000). Os principais litotipos do Complexo 
Porongos são xistos pelíticos, quartzitos e quartzo-
-milonitos além de rochas metavulcânicas ácidas 
a intermediárias e granitoides milonitizados (JOST; 
BITENCOURT, 1980; REMUS et al., 1987; PORCHER; 
FERNANDES, 1990; HARTMANN et al., 2000). A ocor-
rência de meta-conglomerados é muito restrita, ten-
do sido descrita na região de Capané (MARQUES, 
1996) e Santana da Boa Vista (REMUS et al., 1990). 
As rochas metavulcânicas e vulcanoclásticas são do-
minantemente de composição intermediária a áci-
da, com caráter cálcio-alcalino (MARQUES, 1996; 
WILDNER et al., 1996) sendo localmente reconheci-
das composições básicas de caráter transicional de 
toleítico para cálcio-alcalino. Dentro desse conjun-
to de rochas ocorrem subordinadamente lentes de 
metachert, grafita xisto, xistos pelíticos e mármo-
res (JOST; BITENCOURT, 1980; REMUS et al., 1990; 
MARQUES et al., 1996). Na porção sul do CMP são 
descritos ortognaisses (PORCHER et al., 1999). A 
Bacia do Camaquã ocorre no Domínio Encruzilhada 
do Sul e no Domínio São Gabriel, e representa o re-
gistro estratigráfico de rochas sedimentares (Figura 
25) de origem marinha, aluvial e eólica, bem como 
rochas vulcânicas e vulcanoclásticas (Figura 26) de 
composições variadas (BORBA, 2006). 

Figura 24 - Detalhe de afloramento de metapelito no 
Complexo Metamórfico Porongos (WILDNER  

et al., 2008).
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Figura 25 - Formação Santa Bárbara, Bacia do Camaquã: 
(A) Pedra do Segredo, vista de norte, mostrando as 

estratificação cruzada acanalada de médio a grande 
porte; (B)Vista a partir da gruta situada na meia-encosta 

da Pedra do Segredo. Extraído de Sander et al. (2008).

Figura 26 - Formação Rodeio Velho, Bacia do Camaquã: 
(A) Corte transversal em tubo de lava básica com bordas 
resfriadas e centro oco e (B) Porção superior do derrame 
com estrutura de amarrotamento descrita como festão 

em corda. Extraído de Sander et al. (2008).

Os sucessivos eventos tectônicos responsáveis 
pela formação e deformação dessa bacia sedimentar 
contribuem para a complexidade do entendimen-
to de seu contexto geológico. A Bacia do Camaquã 
está relacionada aos estágios pós-colisionais do ciclo 
Brasiliano-Pan-Africano e pode ser considerada do 
tipo strikeslip, embora seja ainda bastante contro-
vertida a sua classificação e os mecanismos de sua 
geração (BRITO NEVES; CORDANI, 1991; CHEMALE 
JUNIOR, 2000; GRESSE et al., 1996; PAIM et al.,2000).

2.1.3. Domínio São Gabriel

O Domínio São Gabriel (DSG) (Figura 27) é indivi-
dualizado a leste pela Sutura de Caçapava e a oeste 
pela Sutura de São Gabriel.

O DSG é um domínio predominantemente 
Neoproterozoico, constituído por gnaisses cálcio-
-alcalinos juvenis (BABINSKI et al. 1996; HARTMANN 
et al., 1999, 2000, 2007) cortados por meta-granitoi-
des sin-transcorrentes, pertencentes ao Complexo 
Cambaí, intrusivos em sequências meta vulcano-
-sedimentares do Complexo Vacacaí (e.g. Complexo 
Metamórfico Palma – Garcia, 1980; Chemale 
Júnior., 1982; Koppe et al.,1985; Santos et al., 1989; 
Chemale Júnior., 2000; Hartmann; Remus, 2000;  
Complexo Metamórfico Bossoroca - Koppe et al., 
1985; Zarpelon, 1986; Wildner, 1990; Hartmann et 
al., 2000; Complexo Passo Feio – Bitencourt, 1983; 
Bitencourt; Hartmann, 1984; Hartmann et al., 1990; 
Hartmann; Remus, 2000; Sequência Metamórfica 
Arroio Marmeleiro – Kraemer, 1995; Siviero, 2001; 
Siviero et al., 2000; Oliveira et al., 2003) e em se-
quências de rochas máfico-ultramáficas (e.g. Cerro 
da Mantiqueira, Gabro da Mata Grande, Maciço de 
Pedras Petras - Chemale Júnior et al., 1995; Villwock; 
Loss, 1970; Rego, 1981; Rego et al., 1994; Leite, 1997; 
Hartmann; Remus, 2000). O DSG é limitado a sul por 
uma zona de cisalhamento regional, o Lineamento de 
Ibaré, que divide as rochas neproterozoicas do DSG 
do Domínio Taquarembó, onde ocorrem as rochas 
do embasamento Paleoproterozoico do Complexo 
Granulítico Santa Maria Chico (CGSMC) ao sul. 

O Complexo Cambaí é composto por três unida-
des diferentes associadas tectonicamente, o Domínio 
de Ortognaisses, o Complexo Máfico-Ultramáfico 
Cerro da Mantiqueira e o Domínio de Paragnaisses. 

O Domínio de Ortognaisses é constituído por 
um grande volume de rochas cálcio-alcalinas médio 
a alto-K, com gnaisses dioríticos, meta-tonalitos e 
meta-trondhjemitos, truncados por várias gerações 
de plútons de dioritos a granodioritos, com idades 
de U-Pb em zircão (TIMS e SHRIMP) variando de 735 
a 680 Ma (BABINSKI et al., 1996; HARTMANN et al., 
2000; 2007).
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Figura 27 - Domínio São Gabriel (DSG) - Escudo Sul-rio-grandense.
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A afinidade geoquímica dessas rochas, seu €Nd 
positivo e outras características (BABINSKI et al., 
1996; HARTMANN et al., 2000; 2007) parece indicar 
que esse segmento representa um ambiente de arco 
magmático de margem continental (SILVA FILHO, 
1984; SILVA FILHO; Soliani, 1987; CHEMALE JUNIOR 
et al., 1995; BABINSKI et al., 1996; HARTMANN 
et al., 2007). Ocorrem no Complexo Cambaí se-
quências de rochas máfico-ultramáficas envoltas 
por gnaisses dioríticos e tonalíticos, o Complexo 
Máfico-Ultramáfico Cerro da Mantiqueira (CHEMALE 
JUNIOR, 2000; WILDNER et al., 2008) (Figura 28), in-
tercalado tectonicamente com uma sequência de 
gnaisses metapelíticos, quartzitos, mármores e grafi-
ta-xistos (Complexo Cambaí - domínio de paragnais-
ses (Figura 29), Wildner et al., 2008).

A Suíte Intrusiva Lagoa da Meia-Lua 
(GARAVAGLIA et al., 2002) é constituída por uma 
associação de granitoides de composição tonalítica 
e granodiorítica, com volumes menores de monzo-
granitos e quartzo-dioritos, que formam intrusões 
alongadas na direção NE - NNE, e cujo emplaçamen-
to ocorre em condições tardia pós-tectônicas, que 
origina zonas de alta deformação sub-verticais nos 
gnaisses do Complexo Cambaí. Apresentam foliação 
magmática bem desenvolvida, localmente exibindo 
evidências de deformação no estado sólido, com for-
mação de foliação metamórfica. Dados isotópicos 
U-Pb em zircão em gnaisses dioríticos forneceram 
idades de 703 ± 13 Ma (BABINSKI et al., 1996), inter-
pretados como a idade de cristalização e deformação 
dos gnaisses. Os gnaisses dioríticos e as intrusões de 
composição tonalítica apresentam valores positivos 
de €Nd, com idades TDM de 1.03 e 0.83, respectiva-
mente, indicando acresção juvenil em ambiente de 
arco magmático.

A Formação Vacacaí foi inicialmente descrita 
por Goni et al. (1962) para denominar associações 
de filitos, quartzitos, mármores, anfibólio xistos, 
clorita xistos e sequências de rochas magnesianas 
que ocorriam na porção oeste do Escudo do RS. 
Posteriormente, foram individualizadas diversas as-
sociações de rochas meta-vulcano-sedimentares, 
por vezes intercaladas tectonicamente com ro-
chas máfico-ultramáficas, a exemplo do Complexo 
Metamórfico Palma (Figura 30) (GARCIA, 1980; 
CHEMALE JUNIOR, 1982; KOPPE et al., 1985; SANTOS 
et al., 1989; CHEMALE JUNIOR, 2000; HARTMANN; 
REMUS, 2000); do Complexo Metamórfico 
Bossoroca (KOPPE et al.,1985; ZARPELON, 1986; 
WILDNER, 1990; HARTMANN et al., 2000); do 
Complexo Passo Feio (Figura 31) (BITENCOURT, 1983; 
BITENCOURT; HARTMANN, 1984; HARTMANN et al., 
1990; HARTMANN; REMUS, 2000); da Sequência 
Metamórfica Arroio Marmeleiro (KRAEMER ,1995; 

SIVIERO, 2000; SIVIERO, 2001; OLIVEIRA et al., 2003), 
dentre outras. 

Segundo Wildner et al. (2008), o Complexo 
Metamórfico Vacacaí é constituído de uma sequên-
cia vulcânica e uma vulcano-sedimentar. A sequência 
vulcânica é representada por meta-tufos, meta-an-
desitos, meta-vulcanoclásticas e níveis de sedimen-
tos vulcanogênicos metamorfizados em condições 
de fácies xisto-verde a anfibolito, com idades de 
753±2 Ma (U-Pb em zircão, Babinski et al., 1995).  
A unidade vulcano-sedimentar é formada por xis-
tos e gnaisses metapelíticos, mármores, grafita 
xistos, xistos magnesianos, quartzitos, anfibolitos 
e níveis de meta-vulcânicas intermediárias, sendo 
toda a unidade afetada por um metamorfismo de 
fácies xisto-verde superior a anfibolito. As associa-
ções meta-vulcano-sedimentares desse complexo 
são intrudidas por rochas graníticas cálcio-alcalinas, 
com idades brasilianas (FERNANDES et al., 1995a; 
KRAEMER, 1995; NARDI; LIMA, 2000; PAIM et al., 
2000; CHEMALE JUNIOR 2000).

Figura 28 - Detalhe de afloramento de cumulatos no 
Complexo Máfico-Ultramáfico Cerro da Mantiqueira 

(WILDNER et al., 2008).

Figura 29 - Detalhe de afloramento de paragnaisse no 
Complexo Cambaí (WILDNER et al., 2008).
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Em algumas localidades, ocorrem rochas meta-
-máficas e ultramáficas de caráter toleítico, repre-
sentadas por xistos magnesianos, serpentinitos, 
metabasaltos com lentes de quartzito, intercala-
das tectonicamente com as associações de rochas 
meta-vulcano-sedimentares do Complexo Vacacaí. 
Essas rochas são associadas aos Complexos Básico-
Ultrabásicos estratiformes, descritos a seguir, e in-
terpretadas como lascas de ofiolitos relacionados a 
fragmentos de uma cordilheira oceânica (SZUBERT 
et al., 1978; FRAGOSO-CESAR, 1991; FERNANDES et 
al.,1992; LEITE, 1997; CHEMALE JUNIOR,  2000). 

O Complexo Básico-Ultrabásico Estratiforme 
compreende corpos plutônicos com uma porção 
ultramáfica, representada pela presença de duni-
tos, peridotitos, piroxenitos, com menor ocorrência 
de gabros e anortositos, metamorfizados no fácies 
xisto verde e uma porção básica, que inclui gabros, 
leucogabros e anortositos (REGO, 1981; RODRIGUES 
et al., 1982; HARTMANN et al., 1992; HARTMANN; 
REMUS, 2000). O posicionamento tectono-estrati-
gráfico do Complexo ainda é controverso (SARTORI, 
1978; SOLIANI JUNIOR, 1986; CHEMALE JUNIOR et 
al., 1995; BABINSKI et al., 1996).

Também ocorrem no Domínio São Gabriel grani-
toides sin a tardi-transcorrentes, intrusivos nas uni-
dades metamórficas do bloco, que exibem foliações 
miloníticas, deformação pervasiva (Suíte Granítica 
Caçapava do Sul, Meta-granitos Sanga do Jobim) 
ou deformação localizada (Granodiorito Fazenda 
do Posto, Granito Santa Zélia, Monzogranito Santo 
Antônio), sendo a deformação que afeta essas lito-
logias relacionada ao evento de deformação trans-
corrente (BITTENCOURT; NARDI, 2003; WILDNER 
et al., 1999). Existem dados geocronológicos que 
apontam idades entre 561 e 540 Ma para o evento 

Figura 30 - Detalhe de afloramento das cristas de chert 
no Complexo Metamórfico Palma (UFRGS, 1996).

Figura 31 - Complexo Metamórfico Passo Feio - Complexo 
Vacacaí. (A) Vista geral da pedreira FIDA; (B) detalhe 
do bandamento composicional; (C) e (D) detalhes das 

injeções graníticas e da ocorrência de calcopirita. 
Extraído de Sander et al. (2008).

magmático responsável pela intrusão desses grani-
toides (CHEMALE JUNIOR; BABINSKI, 1995; REMUS 
et al., 1997).Os granitoides tardi a pós-tectônicos 
são representados pela Suíte Intrusiva Santo Afonso 
e Complexo Granítico Lavras do Sul (Figura 32),  
não apresentando fábrica deformacional relacionada 
ao evento transcorrente e composição geoquímica 
transicional entre os termos cálcio-alcalinos e alca-
linos (CHEMALE JÚNIOR, 1982; HARTMANN; NARDI, 
1983; SANTOS et al., 1989).



39

Informe de Geoquímica

2.1.4. Domínio Taquarembó

No Domínio Taquarembó (DT) (Figura 33), 
ocorrem granulitos do Complexo Granulítico Santa 
Maria Chico intrudidos por granitos do Complexo 
Granítico Santo Afonso e recoberto por rochas vul-
cano-sedimentares e intrusões graníticas isoladas. 
O Complexo Granulítico Santa Maria Chico é cons-
tituído dominantemente por granulitos félsicos e 
máficos, além de piroxenitos, hazburgitos, silimani-
ta gnaisses, mármores e gnaisses cálcio-silicáticos 
(HARTMANN; NARDI, 1983; HARTMANN et al., 2007). 
Essas rochas foram afetadas por um metamorfismo 
de alto grau, com condições de pressão e tempera-
tura de cerca de 10 Kbar e 800°C, mas sofreram re-
tro-metamorfismo devido à intrusão de granitoides 
neoproterozoicos. Idades U-Pb em SHRIMP mostram 
idades ígneas variando entre 2,5 - 2,1 Ga, tendo o 
evento colisional, responsável pelo metamorfismo 
de alto grau e formação dos granulitos, ocorrido em 
torno de 2,02 Ga (HARTMANN et al., 1999; 2000). A 
associação de rochas granítico-gnáissicas que ocor-
re nas proximidades da cidade de Bagé é informal-
mente denominada de Complexo Granito-Gnáissico 
Bagé (FRAGOSO CÉSAR 1991; CAMOZZATO et al., 

Figura 32 - (A) Vista geral do corte de estrada onde 
destaca-se o fraturamento do granito do Complexo 
Granítico Lavras do Sul; e (B) Detalhe das feições de 

mistura de magmas onde pode-se observar os contornos 
difusos e os feldspatos do granito parcialmente 

englobados pelo magma básico. Extraído de Sander  
et al. (2008).

2012). Esse complexo é constituído por gnaisses e 
granitoides deformados, com grandes xenólitos de 
anfibolitos, rochas cálcio-silicáticas e lentes de már-
mores. Ocorrem ainda apófises de sienogranitos 
róseos, pós-tectônicos, que intrudem as litologias 
do Complexo. O posicionamento crono-estratigrá-
fico desse Complexo não está bem estabelecido, 
com alguns autores sugerindo idades paleoprote-
rozoicas para o mesmo (e.g. Fragoso-César, 1991). 
O Complexo Granítico Santo Afonso (HARTMANN; 
NARDI, 1982) é constituído por um corpo de dimen-
sões batolíticas, representado por uma associação 
de granitoides tardi-tectônicos, porfiríticos que va-
riam composicionalmente desde granodioritos a 
sienogranitos, com idades de 568 ± 48 Ma (SOLIANI 
JUNIOR., 1986). Intrudindo todas as unidades do DT 
ocorrem pequenos stocks de granitoides relaciona-
dos à Suíte Intrusiva Saibro (HARTMANN; NARDI, 
1982), representados por pertita-granitos, sienogra-
nitos, pertita-sienitos e sienitos, representando uma 
associação granitoide do tipo-A de idade brasiliana 
(CAMOZZATO et al., 2012). 

O Complexo Anelar Leões, que aflora na porção 
SE do Domínio Taquarembó, compreende peque-
nas intrusões de uma sequência bimodal de rochas 
quartzo-monzodioríticas com ortopiroxênio nas por-
ções centrais do complexo e quartzo-sienitos a fel-
dspato álcali-quartzo sienitos nas bordas do mesmo 
(GASTAL et al., 1992). Apresentam idades de 572 ± 
3 Ma com €Nd= -13,9 a -11,4 (GASTAL et al., 2001).

2.2. RECURSOS MINERAIS

Os principais recursos minerais (Figura 34, 
Figura 35 e Figura 36) que ocorrem no Escudo Sul 
rio-grandense, região de estudo, são relacionados à 
atuação de diferentes processos geológicos que se 
sucedem durante a evolução e colagem dos diferen-
tes Domínios do Escudo, que resultam em ocorrên-
cias, depósitos, jazidas e minas de substâncias ou 
minerais de essencial valor econômico para o Estado 
do Rio Grande do Sul. 

2.2.1. Depósitos Quaternários

A Planície Costeira faz parte do registro sedimen-
tar cenozoico do Rio Grande do Sul e representa uma 
área de terras baixas que cobre cerca de 33.000 km2 
e constitui a mais ampla Planície Litorânea do terri-
tório brasileiro e tem sido objeto de interesse cientí-
fico desde o final do século passado (e.g. Backeuser, 
1918; Rambo, 1942; Delaney, 1965; Ornellas, 1981; 
Vilwock, 1984; Vilwock; Tomazelli, 1995; Tomazelli; 
Vilwock, 2000). 
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Figura 33 - Domínio Taquarembó (DT) - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 34 - Distribuição das áreas requeridas junto ao DNPM no Escudo Sul-rio-grandense (maio/2014).
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Figura 35 - Recursos minerais do Escudo Sul-rio-grandense - classificação por substância mineral principal.
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Figura 36 - Recursos minerais do Escudo Sul-rio-grandense - classificação por status mineral.
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Figura 37 - Exposição da camada de turfa após a ação de 
tormentas nas proximidades do Farol de Conceição, Rio 

Grande do Sul. Extraído de Martins; Martins (2004).

Estudos têm demonstrado que a Planície 
Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS) cresceu durante 
o Quaternário, com o desenvolvimento de um amplo 
sistema de leques aluviais, nas proximidades das áre-
as-fonte, e do acréscimo lateral de quatro sistemas 
deposicionais do tipo Laguna-Barreira (VILWOCK et 
al., 1986; VILWOCK; TOMAZELLI, 1995). A instalação 
das barreiras provavelmente ocorreu durante os má-
ximos transgressivos alcançados durante os maiores 
ciclo glacio-eustáticos do Quaternário (TOMAZELLI; 
VILWOCK, 2000).

Nos sedimentos da PCRS ocorrem depósitos/
ocorrências de turfeiras. A turfa é um sedimento de 
origem orgânica, formado principalmente a partir 
de restos de vegetais em ambiente anaeróbio redu-
tor, sob lâmina de água reduzida (RAMGRAB et al., 
2000). As turfeiras são sempre de idade quaterná-
ria, pois a atuação dos processos geológicos sobre 
esses depósitos em um pequeno período de tempo 
(milhares de anos) causa a destruição dos mesmos 
por oxidação e/ou erosão, ou a evolução destes para 
linhitos, pelo aumento nas condições de pressão e 
temperatura, devido ao soterramento progressivo da 
Bacia. As turfeiras da PCRS podem ter se desenvolvi-
do ao longo de planícies fluviais ativas e margens la-
gunares atuais, sujeitas a flutuações do nível de base, 
com alagamentos sistemáticos, ou em planícies lagu-
nares elevadas (WILDNER et al., 1988; RAMGRAB et 
al., 1997, 2000). Ocorrem turfeiras nas localidades de 
Jaguarão, Pelotas, Camaquã, Cristal, Tapes e Barra do 
Ribeiro (Figura 37) (WILDNER, 1985; RAMGRAB et al., 
1997; PORCHER; LOPES, 2000; RAMGRAB; WILDNER, 
1999).

2.2.2.  Bacia do Paraná

Como já descrito anteriormente, a Bacia do 
Paraná constitui uma ampla sinéclise desenvolvida 
na Plataforma Sul-americana em resposta à relativa 

estabilização tectônica após o Ciclo Brasiliano, com-
preendendo cerca de 7000 m de espessura de de-
pósitos sedimentares e magmáticos (SOUZA et al., 
2008). A Bacia do Paraná é constituída por uma su-
cessão sedimentar-magmática com idades entre o 
Neo-Ordoviciano (465 Ma) e o Neocretáceo (65 Ma) 
e uma história geológica marcada por eventos cícli-
cos, de subsidência e soerguimento. Estes eventos 
relacionam-se ao desenvolvimento de supersequ-
ências limitadas por discordâncias regionais. Neste 
contexto, seis unidades de segunda ordem com-
põem seu arcabouço estratigráfico, denominadas 
Supersequência Rio Ivaí, Supersequência Paraná, 
Supersequência Gondwana I, Supersequência 
Gondwana II, Supersequência Gondwana III e 
Supersequência Bauru (MILANI, 1997; BOCARDI et 
al., 2009). 

A Formação Rio Bonito faz parte da 
Supersequência Gondwana I, que representa am-
plo registro sedimentar da bacia, com espessuras 
na ordem de 2500 metros. Sua história sedimentar 
tem início com a subsidência do Carbonífero, acom-
panhada pela deposição das unidades Aquidauana-
Itararé, com registros sedimentares de até 1500 
metros de espessura. Sobrepostos ao Grupo Itararé, 
ocorrem arenitos, siltitos e camadas de carvão da 
Formação Rio Bonito. A deposição do Grupo Itararé 
e da Formação Rio Bonito foi influenciada inicialmen-
te pela fase de subsidência atribuída à sobrecarga 
das geleiras continentais, seguida pelo peso dos se-
dimentos depositados durante o ciclo transgressivo-
regressivo subsequente (ZALÁN et al., 1987).

As jazidas de carvão mineral estão contidas na 
Formação Rio Bonito, tendo sido depositadas em um 
sistema de lagunas atrás de barreiras, numa costa 
dominada por ondas com influência de marés, e são 
intercaladas nos sedimentos terrígenos e transicio-
nais do topo da Formação Rio Bonito; são de caráter 
estratiforme, com grande distribuição horizontal em 
relação à espessura. Seus limites são determinados 
pelo acunhamento das camadas ou linhas de erosão 
aflorantes das mesmas (MILANI, 2000; RAMGRAB et 
al., 2000).

No Rio Grande do Sul estão situados os maio-
res depósitos de carvão fóssil do país, perfazendo 
88% dos recursos identificados. Sete grandes ja-
zidas (Santa Terezinha, Morungava - Chico Lomã, 
Charqueadas, Leão, Iruí, Capané e Candiota), além 
de outras de médio e pequeno porte (Figura 38), 
distribuem-se na borda da bacia do Paraná, desde 
o litoral nordeste do estado até a região sudoeste, 
fronteiriça do Uruguai. Nessa última porção, situa- se 
a Jazida Candiota, que representa a maior jazida de 
carvão conhecida no paísconcentrando 40% do total 
de recursos nacionais e cerca de 44% dos recursos 
em carvão do Estado do Rio Grande do Sul.
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Figura 38 - Mineração de carvão a céu aberto. Local: 
Mina do Recreio, Butiá - Leão, RS. Extraído de Gomes 

(inédito).

A Formação Rio do Sul, de idade Permiana, cons-
titui a parte superior do Grupo Itararé, sendo a sua 
porção basal constituída por espesso pacote de fo-
lhelho negro (folhelho Lontras) que representa de-
pósito marinho profundo ou prodeltaico. Segue-se 
um pacote de turbiditos areno-pelíticos que repre-
sentam uma sedimentação de leques submarinos, 
associado a diamictitos e arenitos fluidizados que 
constituem as fácies de talude. Sobre estes depósitos 
afloram depósitos várvicos e de franja de frente del-
taica, indicando o início da progradação do sistema 
flúvio-deltaico da Formação Rio Bonito (DAEMON; 
QUADROS, 1970; Krebs; MENEZES FILHO, 1984; 
CASTRO et al., 1994). Nos ritmitos glacio-lacustres 
da base da Formação Rio do Sul o caulim é explorado 
na forma de garimpo. 

2.2.3. Bacia do Camaquã - Formação Hilário - 
Cu, Pb, Au, Ag

A Bacia do Camaquã é caracterizada por gran-
de aporte de material sedimentar e subsidência, 
com espessos pacotes sedimentares e vulcanosse-
dimentares intercalados por intervalos marcada-
mente erosionais, entre o Proterozoico Superior e o 
Ordoviciano (SARTORI; KAWASHITA, 1985; SOLIANI 
JUNIOR, 1986). A bacia é fortemente afetada por 
eventos deformacionais geradores de um padrão de 
preenchimento complexo (KAZMIERCZAK, 2006). A 
Bacia do Camaquã é caracterizada por grande aporte 
de material sedimentar e subsidência, com espessos 
pacotes sedimentares e vulcanossedimentares inter-
calados por intervalos marcadamente erosionais, en-
tre o Proterozoico Superior e o Ordoviciano (SARTORI; 
KAWASHITA, 1985; SOLIANI JUNIOR, 1986). A bacia é 
fortemente afetada por eventos deformacionais ge-
radores de um padrão de preenchimento complexo 
(KAZMIERCZAK, 2006).

As principais minas da Bacia do Camaquã são:
• Minas do Camaquã, que compreen-

dem duas áreas lavradas e atualmente 
exauridas (setores Uruguai e São Luiz),  
(Figura 39) distantes cerca de 1 km entre 

si e situados 3 Km à nordeste de outra im-
portante área mineralizada (Jazida Santa 
Maria). O minério explotado ocorre em 
rochas intensamente deformadas que for-
mam zonas brechadas e originam, na parte 
central do corpo mineralizado, uma zona 
de “stockwork” (TEIXEIRA; GONZALES, 
1988). Estas mineralizações ocorrem na 
forma de filões e de disseminações cons-
tituídos por sulfetos de Cu (calcopirita, 
bornita e calcocita), aparecendo o Au (na 
hematita e em veios de calcopirita) e a Ag 
(na calcocita e bornita) como subprodutos 
mais importantes (REMUS et al., 1999). 
Na Jazida Santa Maria são os sulfetos de 
Pb e Zn (galena e esfalerita) dissemina-
dos que constituem os principais depósi-
tos metálicos, aparecendo os sulfetos de 
Cu (calcopirita, bornita e calcocita) e a Ag 
como os principais subprodutos (Badi; 
Gonzalez, 1988). Segundo Badi (1983) e 
Badi; Gonzalez (1988), a mineralização na 
Jazida Santa Maria é de caráter dissemi-
nado, estratiforme e zonado, ocorrendo 
como lentes ou nuvens controladas pela 
geometria e faciologia dos corpos sedi-
mentares. Além do minério disseminado, 
galena e esfalerita ocorrem também em 
fraturas subverticais de orientação N10-
30W (PAIM, 2002);

• Cerro dos Martins, situado a sudeste da 
cidade de Caçapava do Sul, que represen-
ta o segundo maior depósito de metais 
base do Rio Grande do Sul, com reservas 
de 1.450.000 t e teor médio de 0,83% 
Cu  (COMPANHIA BRASILEIRA DE COBRE, 
1978; TONIOLO, 2004).  A encaixante do 
depósito é a sequência vulcano-sedimen-
tar clástica do Grupo Bom Jardim. O depó-
sito Cerro dos Martins possui dois estilos 
de mineralização: o mais importante com 
morfologia em filões, conhecido desde o 
inicio do século XX, consiste de um con-
junto de veios que preenchem fraturas 
de direção NW e vazios em rochas ande-
síticas e sedimentares clásticas; o segun-
do, de morfologia estratiforme, consiste 
de disseminações confinadas aos siltitos, 
arenitos, andesitos e conglomerados da 
Formação Hilário, do Grupo Bom Jardim. 
Os minerais de minério dominantes são: 
calcosina e bornita, com calcopirita, pirita, 
galena e esfalerita subordinadas; digeni-
ta, covelita, malaquita, cuprita e azurita 
ocorrem como minério secundário, em 
ganga constituída de carbonatos, quartzo, 
minerais argilosos, barita e rara hematita 
(TONIOLO, 2004); e
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Figura 39 - Mineralização na Mina Uruguai, Minas do Camaquã: (A) Filão de hematita com barita tardia, com minério 
de Cu em vênulas no interior do filão; (B) Minério preenchendo fratura centimétrica em conglomerado. Extraído de 

Troian (2009).

• Minas do Seival, que ocorre a NE da cida-
de de Lavras do Sul, cuja encaixante são 
as rochas vulcânicas da Formação Hilário, 
do Grupo Bom Jardim (Figura 40). As mi-
neralizações da Mina do Seival podem ser 
subdivididas em Mina da Barita, um corpo 
lenticular com orientação NE, com bolsas 
irregulares de calcosina junto às falhas, 
com uma reserva em torno de 64.000 ton 
e teor de 1,7% de Cu, com alto teor de Ag 
associada e a barita representando o prin-
cipal mineral de ganga (Reischel, 1978; 
Lopes, 2013); Mina João Dahne, um corpo 
com direção NE e mergulho acentuado, 
com baixos teores de Cu, e explorada ape-
nas em 1957 por uma trincheira de dezena 
de metros (Reischel, 1978; Lopes, 2013); 
Mina do Morcego, uma ocorrência com 
direção NS a NE, caracterizada pela pre-
sença de calcosina e malaquita finamente 
disseminada em superfície, próximo a zo-
nas de fratura do andesito,  já previamente 
lavrada e considerada não viável economi-
camente devido a presença abundante de 
minério oxidado (cerca de 70%) (Reischel, 
1978; Lopes, 2013); Mina do Meio, re-
presentada pela presença de concentra-
ções irregulares de malaquita que são 
tectonicamente controladas pelo padrão 
de fraturamento do tufo andesítico, com 

direções NS-NE e mergulho alto na direção 
SW (Reischel, 1978; Lopes, 2013); Mina 
da Cruzeta, caracterizada pela ocorrência 
de calcosina em veios ao longo de fratu-
ras no andesito pórfiro, com direções NW 
e mergulho subvertical (Reischel, 1978; 
Lopes, 2013); e Mina Alcides, constituída 
por bolsões de calcosina disseminados em 
brechas vulcânicas, com ganga composta 
por barita (Reischel, 1978; Lopes, 2013). 

As ocorrências minerais de Cu (Pb,Zn,Au,Ag) 
associadas à Bacia do Camaquã e intrusivas associa-
das vêm, ao longo das décadas, sendo alvo de pes-
quisas e, da mesma forma que a geologia da bacia, 
também geraram interpretações conflitantes sobre 
as mineralizações por propostas de diferentes mo-
delos genéticos (e.g. Leinz; Almeida, 1941; Ribeiro 
et al., 1966; Ribeiro, 1986; Melcher e Mau, 1960; 
Bettencourt, 1972; Remus et al., 1999; Suszczinski, 
1975; Beckel, 1990; Lima, 1998; Laux, 1999; Teixeira 
et al., 1978; Gonzáles e Teixeira, 1980; Veigel, 1989; 
Ribeiro, 1991; Chaban et al., 1978; Altamirano, 
1981; Eckert; Fabrício, 1970; Toniolo, 2004; Kaul; 
Rheinheimer, 1974; Mexias, 1990, 2005; Bongiolo, 
2006). São apresentadas três vertentes principais in-
cluindo, segundo Laux; Lyndenmayer (2000), aqueles 
que postulam uma origem hidrotermal magmática, 
sedimentar ou epitermal.
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Figura 40 - Fotos de Amostras Macroscópicas de algumas 
litologias da Mina do Seival, Bacia do Camaquã, RS (A)  

Brecha Hidrotermal, Mina Barita; (B)  Dique de Andesito; 
(c)  Dique de biotita-andesito intensamente alterado. 

Extraído de Lopes (2013).

2.2.4. Domínio Pelotas

 No Domínio Pelotas, são exploradas minas 
de calcário e identificadas ocorrências de chumbo, 
cobre, cassiterita e molibdênio nas associações de 
rochas metamórficas e ígneas do Escudo Sul-rio-
grandense (Figura 41).

Os calcários (mármores) ocorrem na forma de 
tetos pendentes, xenólitos e lentes nas Unidades de 
Septos do Embasamento e de Domínio de Gnaisses 
do Complexo Granítico-Gnáissico Pinheiro Machado 
(CGGPM) (Figura 42), nas proximidades dos municí-
pios de Pedro Osório e Arroio Grande (RAMGRAB 
et al., 2000; SANTOS et al., 1998). Nos gnaisses do 
CGGPM estão também associadas ocorrências de 
talco em xistos magnesianos, próximo ao município 
de Dom Feliciano.

Nos granitoides do CGGPM e da Suíte Granítica 
Dom Feliciano foram mapeadas ocorrências de 
quartzo e feldspato, principalmente em veios 
pegmatoides. 

Na localidade de Amaral Ferrador, a Mina 
da Galena foi parcialmente explorada para Pb 
(HEINRICHS, 2010). A mineralização está hospeda-
da em rochas graníticas neoproterozoicas da Suíte 
Granítica Dom Feliciano na Fácies Cerro Grande, des-
crita como monzogranito porfirítico grosso com en-
claves mesocráticos (Figura 43) (HEINRICHS, 2010). 
Os indicadores positivos da presença de adulária, 
mineral índice característico de depósitos epiter-
mais de baixa ou intermediária sulfetação (SILLITOE; 
HEDENQUIST, 2003), juntamente com os demais 
dados obtidos e as características identificadas nas 
zonas de alteração fílica e de alteração propilítica, 
permitem considerar que o prospecto galena repre-
sente, provavelmente, um depósito do tipo epiter-
mal (HEINRICHS, 2010).

Foram cadastradas ocorrências de molibdenita 
relacionadas aos sienogranitos da Suíte Granítica 
Dom Feliciano, Fácies Cerro Grande, que ocorrem 
na porção NE da Folha de Porto Alegre, nas proximi-
dades do Morro São Pedro, Guarujá e Ponta Grossa, 
município de Porto Alegre (RAMGRAB et al., 1997). 
A molibdenita ocorre disseminada em cristais muito 
finos ou em forma de rosetas que podem alcançar  
1 cm de diâmetro (RAMGRAB et al., 1997). 

Também foram registrados jazimentos de cassi-
terita do tipo aluvionar detrítico em placeres. Esses 
jazimentos ocorrem na planície aluvial do Arroio dos 
Cachorros, e a mineralização primária parece es-
tar relacionada à intrusão dos granitoides da Suíte 
Granítica Campinas nos granitoides sin-tectônicos da 
Suíte Intrusiva Cordilheira (RAMGRAB et al., 1997; 
FRANTZ et al., 1998; TEIXEIRA, 2005).
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Figura 41 - Recursos minerais do Escudo Sul-rio-grandense - Domínio Pelotas - classificação por substância mineral principal.
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Figura 42 - Pedreira de Mármore Matarazzo, Município de Matarazzo, RS. Foto de Léo Schild, 2011. Extraído de Lopes  
(2013).

Figura 43 - Furo de Sondagem da Mineração Galena Ltda com 70 m com inclinação de 70ºS. Monzogranito na 
Mina da Galena com alteração hidrotermal. Suíte Granítica Dom Feliciano próximo a Amaral Ferrador, RS. Feições 

mesoscópicas. (A) pequenos veios alterando os feldspatos esverdeados para rosas; (B) veios de quartzo associados à 
calcopirita e pirita; (C) zonações de alteração fílica: a parte da amostra esbranquiçada está mais alterada que a parte 
mais esverdeada, (D) zona de alteração fílica intensa relacionada a veios de quartzo e veios de quartzo esverdeados; 

(E) zona de intensa alteração fílica relacionadas a óxidos, galena e calcopirita. Extraído de Henrichs (2010)
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2.2.5. Domínio Encruzilhada do Sul

No Domínio Encruzilhada do Sul ocorrem mine-
ralizações de caráter metálico e não metálico, devi-
do à diversidade de associações petrotectônicas que 
fazem parte de diferentes ambientes geotectônicos 
(Figura 44). Entre os minerais metálicos destacam-
-se as mineralizações de Sn-W nos granitoides asso-
ciados à Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu 
(FRANTZ, 1997; FRANTZ; BOTELHO, 1997; FRANTZ 
et al., 1999), o Distrito Estanífero de Encruzilhada do 
Sul (LEINZ; PINAGEL, 1945; FRANTZ et al., 2007) e a 
associação de Cu (Zn, Pb, Au, Ag) nas rochas vulcano-
-sedimentares da Bacia do Camaquã. Também foram 
documentadas ocorrências de Pb e Cu associado a 
pirita nas litologias do Complexo Porongos. As prin-
cipais ocorrências de não-metálicos estão relaciona-
dos ao caulim do Anortosito Capivarita (Figura 45) e 
a grande ocorrência de mármores e dolomitos as-
sociados as rochas da Suíte Metamórfica Várzea do 
Capivarita e do Complexo Metamórfico Porongos. 
Ainda foram encontradas ocorrências de urânio 
e molibdênio associadas ao Granito Encruzilhada 
e aos granitoides da Suíte Intrusiva Cordilheira, 
respectivamente.

As mineralizações estaníferas do DE estão as-
sociadas a rochas graníticas cujo posicionamento e 
alteração hidrotermal foram controlados ao longo 
de zonas de cisalhamento transcorrente (FRANTZ, 
1997; FRANTZ; BOTELHO, 1997). A alteração hidro-
termal que acompanha a mineralização de estanho 
existente no Distrito Estanífero de Encruzilhada do 
Sul (LEINZ; PINAGEL, 1945) tem, na relação espacial 
com intrusões graníticas, seu mais importante con-
trole de ocorrência. A presença de zonas de altera-
ção hidrotermal, contendo mica branca, caulinita, 
turmalina e cassiterita, com veios de quartzo e grei-
sen, indica intensa circulação de fluidos em um in-
tervalo de temperatura amplo (TEIXEIRA, 2005). As 
três minas mais importantes do Distrito Estanífero 
de Encruzilhada do Sul são representadas pela Mina 
Cerro Branco, Mina Campinas e Mina Tabuleiro.

A mineralização da Mina Cerro Branco está 
associada a leucogranitos a duas micas, sin tardi-
-cinemáticos da Suíte Granítica Cordilheira e tem al-
teração hidrotermal micácea e turmalínica pervasiva 
(FRANTZ, 1997; FRANTZ; BOTELHO, 1997; FRANTZ 
et al., 1999). Na Mina Campinas, a alteração hidro-
termal micácea e zonas argilizadas são limitadas a 
zonas de cúpula, ocorrendo em biotita granitoides 
tardi a pós-cinemáticos da Suíte Granítica Campinas 
(Figura 46) (FRANTZ, 1997; FRANTZ; BOTELHO, 
1997; FRANTZ et al., 1999). Ambas as associações fo-
ram acompanhadas pela geração de veios de quartzo 
e corpos de greisen com cassiterita. A Mina Tabuleiro 

tem uma situação geológica ímpar pela associação 
da principal zona mineralizada a um roof pendant 
do Granito Figueiras, da Suíte Granítica Cordilheira, 
enquanto que uma zona secundária está associada 
à cúpula do Granito Tabuleiro, da Suíte Granítica 
Campinas. O posicionamento sin a pós-cinemático de 
corpos graníticos ao longo de zonas de deformação 
milonítica definiu a sucessão e os tipos de fluidos as-
sociados aos episódios de alteração hidrotermal e de 
mineralização estanífera do distrito (FRANTZ, 1997; 
FRANTZ; BOTELHO, 1997; FRANTZ et al., 1999).

Foram descritos cinco jazimentos de chumbo 
nos quais a galena representa o minério principal 
(RAMGRAB et al., 1999). Essas concentrações mine-
rais estão associadas dominantemente às litologias 
do Complexo Metamórfico Porongos e são repre-
sentadas por finas disseminações de galena (+ cal-
copirita + pirita) ou por estreitos filões de quartzo 
com galena, caracterizando mineralizações singené-
ticas ou epigenéticas resultantes de remobilização 
hidrotermal. 

Alguns jazimentos estão associados às litologias 
do Complexo Metamórfico Porongos aflorantes no 
Alto do Cerro da Vigia, onde se concentram tam-
bém os principais jazimentos de cobre registrados na 
área. A ocorrência do Arroio Divisa foi originalmen-
te descrita por Eckert (1970) e caracteriza-se pela 
presença de cristais de galena com 1mm a 10mm 
de aresta, disseminados ao longo de pequena zona 
brechada, encaixada em rochas gnáissicas. Essa zona 
compreende pequenos veios de quartzo com atitude 
N50°-60°W; 70°SW, com tamanho total de 4m entre 
veios e encaixante. De acordo com Eckert (op.cit.), o 
veio mais importante tem possança de 0,4m e pode 
ser acompanhado em superfície por uma extensão 
de 40m. A galena concentra-se principalmente nos 
bordos dos veios, constituídos dominantemente por 
quartzo e, secundariamente, por calcita. A abundân-
cia de boxworks cúbicos nesses veios sugere que a 
maior parte da galena já foi lixiviada. 

Indício semelhante foi registrado cerca de 
1500m a nordeste da ocorrência do Arroio Divisa, 
caracterizado por estreitos veios de quartzo com ga-
lena, ocorrendo ainda barita na ganga. Um terceiro 
indício de Pb, também com características de remo-
bilização hidrotermal, foi referido por  Eckert (1975), 
quando da pesquisa para calcário dolomítico na re-
gião de Cerro da Tuna. Compreende disseminações 
de galena com 1mm a 2mm de aresta, em brecha de-
senvolvida sobre calcário marmorizado. A área mine-
ralizada distribui- se num raio de 20m do terreno, em 
zona de brecha desenvolvida na intersecção de um 
falhamento de escala regional de direção N 60°W e 
aparente deslocamento horizontal, com falha de di-
reção N10°W. 
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Figura 44 - Recursos minerais do Escudo Sul-rio-grandense - Domínio Encruzilhada do Sul - classificação por substância mineral principal.
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Figura 45 - Frente de Lavra de Caulim exaurida da Empresa Colorminas Colorifício e Mineração S.A. em Pântano 
Grande - RS em outubro de 2004. Extraído de Picarelli et al. (2008).

Figura 46 - Veios de quartzo, em stockwork em zona de cúpula granítica de corpo da Suíte Intrusiva Campinas, com 
greisen na margem, contendo mica branca com textura grossa e cassiterita, na Mina Campinas, RS. Extraído de 

Picarelli et al. (2008).
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Cabe registrar que nas sondagens efetuadas 
nessa área são descritas seções métricas de teste-
munhos de calcário marmorizado com boxworks  
cúbicos, sugerindo uma mineralização singenética de 
chumbo associado às rochas calcárias, que foi lixivia-
do e remobilizado hidrotermalmente. 

O indício de Passo da Cuia, na porção centro-
-norte da folha Pedro Osório, foi descrito por Orlandi 
Filho et al. (2009) como finas disseminações de 
galena, calcopirita e pirita em rochas metavulcâ-
nicas (metandesitos e metadacitos) do Complexo 
Metamórfico Porongos. Essas rochas vulcanogênicas 
distribuem-se segundo uma faixa NE- SW, balizada 
por falhas, que se estendem para a folha contígua ao 
norte (Folha Cachoeira do Sul), onde mineralizações 
semelhantes foram descritas por Jost (1981).

2.2.6. Domínio São Gabriel

No Domínio São Gabriel (Figura 47) ocorre o 
Distrito Mineiro de Lavras do Sul, nas proximidades 
do município de Lavras do Sul. Esse distrito minei-
ro é caracterizado pelos prospectos de Au-Cu (±Pb, 
Zn, Ag) em uma sequência plutono-vulcânica de 
idade neoproterozoica (BONGIOLO, 2002, 2006). A 
região do Distrito Aurífero de Lavras do Sul (KAUL, 
1974) compreende antigos prospectos mineiros co-
nhecidos desde o final do século XVII tendo sido 
alvo de inúmeros estudos geológicos desde então 
(e.g. Nardi, 1984; Mexias et al., 1990a,b; Nardi; Lima, 
1988; Mexias, 2000; Bongiolo, 2002; Liz et al., 2004; 
Mexias et al., 2005; Bongiolo, 2002, 2006).

As mineralizações ocorrem nas formas filoneana 
e disseminada, associadas, em sua maioria, aos gra-
nitos do Complexo Granítico Lavras do Sul, intrusivo 
nas rochas vulcanogênicas da Formação Hilário da 
Bacia do Camaquã (SANTOS et al., 1998).

Os granitos da região mineralizada fazem parte 
do Complexo Granítico Lavras do Sul que apresen-
ta um núcleo granodiorítico de afinidade shosho-
nítica, denominado de fácies central, parcialmente 
assimilado por um magma granítico alcalino metalu-
minoso que ocorre nas bordas do corpo (fácies peri-
férica), gerando rochas híbridas entre os dois tipos 
de granitoides em suas porções intermediárias (fá-
cies transicional) (NARDI, 1984; GASTAL; LAFON, 
1998). Foram obtidas idades entre 594 ± 5 Ma e 597 
± 5 Ma para as rochas intrusivas desse Complexo 
(FRANTZ, 1997; FRANTZ; BOTELHO, 1997; FRANTZ 
et al., 1999).. Também ocorrem na região diques 
ácidos e intermediários, bem como necks monzo-
níticos a quartzo-monzoníticos, geneticamente as-
sociados ao magmatismo shoshonítico (GASTAL, 
1997). Localizadamente, também são observados 
lamprófiros espessartíticos (LIMA; NARDI, 1991) 

e leucodioritos cumuláticos (LIMA; NARDI, 1996). 
Além das assembleias petrotectônicas acima des-
critas, ocorrem associadas às mineralizações, as 
rochas vulcanogênicas da Formação Hilário, Bacia 
do Camaquã (RIBEIRO; FANTINEL, 1978), encai-
xantes das mineralizações das rochas do Complexo 
Granítico Lavras do Sul apresentam uma auréola de 
metamorfismo de contato fácies hornblenda cornu-
bianito com 50 m de espessura e uma zona albita-
-epidoto cornubianito (MEXIAS et al., 1990a) com 
450 m de espessura (BONGIOLO, 2002, 2006). 

As principais mineralizações ocorrem como veios 
e brechas de quartzo com orientações N40°W a E-W 
nas rochas graníticas (e.g. Mina Caneleira, Olaria, 
Pitangueira, Paredão, São José, Zeca Souza, Bloco do 
Butiá) e nas rochas vulcanogênicas (e.g. Cerro Rico, 
Saraiva Volta Grande). Nestas últimas, também ocor-
rem como halos hidrotermais (BONGIOLO, 2002, 
2006). São observadas, ainda, mineralizações em 
veios e falhas de direção NE (e.g. Mina Cerrito, Mina 
Dourada, Valdo Teixeira) (BONGIOLO, 2002, 2006). 
A paragênese mineral é usualmente constituída por 
pirita aurífera, sulfetos de cobre, galena argentífe-
ra, esfalerita e mais raramente ouro livre, caracte-
rizando um minério poliminerálico de ouro e cobre 
(SANTOS et al., 1998).

Os principais minerais de alteração associados 
às mineralizações filonianas nos granitoides e nas 
rochas vulcanogênicas são representados por serici-
ta e clorita, respectivamente. Os halos de alteração 
também são mineralizados, representando as fases 
secundárias de mineralização, sendo associadas à se-
ricita e a sulfetos (BONGIOLO, 2002, 2006).

As mineralizações que ocorrem no Distrito 
Mineiro de Caçapava do Sul são representadas pela 
ocorrência de minerais metálicos (Cu, Pb, Zn e Au) 
e minerais não metálicos (mármores, talco, siltito 
e rochas ornamentais) (SANTOS et al., 1998). Esse 
distrito ocorre nas proximidades do município de 
Caçapava do Sul, sendo caracterizado por diversas 
ocorrências de cobre e ouro (GAZZONI, 2010). As 
ocorrências apresentam estilos e dimensões pecu-
liares e estão associadas e hospedadas nas rochas 
vulcano-sedimentares do Grupo Bom Jardim da 
Bacia do Camaquã (PAIM et al., 2000), nas sequên-
cias meta-vulcano-sedimentares de baixo a médio 
grau da Formação Vacacaí (WILDNER et al., 2008), 
representada na área pelas ardósias, filitos e xistos 
pelíticos, mármores, quartzitos, meta-conglomera-
dos anfibolitos e xistos magnesianos do Complexo 
Passo Feio ((RIBEIRO et al., 1966; BITENCOURT, 
1983; BITENCOURT; HARTMANN, 1984; HARTMANN 
et al., 1990; HARTMANN; REMUS, 2000; REMUS et 
al., 2000), e pelos granitoides sin a pós-tectônicos 
da Suíte Granítica Caçapava do Sul (SANTOS et al., 
1998).
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Figura 47 - Recursos minerais do Escudo Sul-rio-grandense - Domínio São Gabriel - classificação por substância mineral principal.
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Figura 48 - Biotita-Anfibólio xisto e alteração escarnítica 
no mármore dolomítico, com presença de clorita, 

hematita e anquerita no Complexo Metamórfico Passo 
Feio. Extraído de Gazzoni (2010).

Figura 49 - Afloramento de Talco xistos relacionados com 
os complexos básico-ultrabásicos da região da Palma:  

(A) garimpo abandonado de talco e (B) detalhe do talco 
xisto. Extraído de Camozzato et al. (2012).

Foram identificadas ocorrências de calcopirita, 
pirita, marcassita e ouro, hospedadas em carbonato 
de cálcio e/ou em ganga clorítica. Os corpos minera-
lizados provavelmente foram gerados pela interação 
dos fluidos metamórfico-metassomáticos dos gra-
nitoides da Suíte Granítica Caçapava do Sul (SGCS) 
com os mármores do Complexo Passo Feio, que ori-
ginaram escarnitos na forma de filões e corpos irre-
gulares (Figura 48) (REMUS et al., 2000; GAZZONI, 
2010). As auréolas de alteração geradas pela intera-
ção de fluidos são representadas mineralogicamente 
por olivina, diopsídio, tremolita, talco, serpentina e 
clorita, onde estão alojados sulfetos de cobre (cal-
copirita e bornita), molibdênio (molibdenita) e ferro 
(REMUS et al., 2000; GAZZONI, 2010).

As mineralizações ocorrem, principalmente, no 
contato dos mármores com as apófises dos granitoi-
des da SGCS, na forma de filões e corpos alongados 
e lineares, controlados por uma lineação subhorizon-
tal. Outra forma de ocorrência é como stockworks e 
corpos irregulares que substituem os carbonatos nos 
mármores e são controladas por fraturas extensio-
nais com direção NW (REMUS et al., 2000).

Na mesma área, é identificada uma altera-
ção hidrotermal-metassomática no flanco leste do 
Granito Caçapava e nas encaixantes do Complexo 
Passo Feio, que transforma as rochas graníticas em 
clorititos, com assembleias mineralógicas compos-
tas por clorita-albita-titanita, clorita-albita-calcita 
e clorita-albita. Associados a essa alteração são en-
contrados corpos de minérios de calcopirita ± pirita 
e Au, que ocorrem na forma de veios com orientação 
NW encaixados em mármores, e calcopirita ± pirita ± 
marcasita e Au, na forma de massas irregulares. Os 
processos metassomáticos que atuaram sobre o gra-
nito foram mais significativos na fração máfica, onde 
ocorrem as mineralizações. 

Nos arredores do município de São Gabriel, se 
localiza o Distrito Mineiro de Vila Nova - São Gabriel 
(SANTOS et al., 1998), no qual ocorrem os gnais-
ses do Complexo Cambaí, as rochas das sequências 
meta-vulcano-sedimentares da Formação Vacacaí 
(e.g. Complexo Palma, Complexo Metamórfico 
Bossoroca, Sequência Pontas do Salso) (WILDNER 
et al., 2008), o Complexo Básico-Ultrabásico 
Estratiforme (WILDNER et al., 2008) e intrusões de 
granitoides sin a pós-tectônicos. Nas rochas meta-
-vulcano-sedimentares e nas ultramáficas foram 
identificadas e estudadas ocorrências de ouro e co-
bre (SZUBERT et al., 1978; KIRCHNER; ANDRIOTTI, 
1981; SILVA FILHO, 1984; SANTOS et al., 1990; 
SANTOS et al., 1998; FARINA, 1996). O distrito cons-
titui uma área potencial para ouro no Estado, além 
de conter reservas significativas de mármores para 
uso agrícola, e potencial para cobre, níquel, tal-
co, asbesto e feldspato (Figura 49) (CAMOZZATO  
et al., 2012).
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Figura 50 - Cerro do Ouro, aflorante na porção nordeste da Faixa da Palma, com exposição de litologias máfico-
ultramáficas e veios (stockwork) de quartzo de direção nordeste que foram explorados por garimpos. Extraído de 

Camozzato et al. (2012).

Nos corpos de sílica friável da Formação Vacacaí 
(Complexo Metamórfico da Palma), interpretados 
como derivados de sedimentação química (chert), 
foram identificadas texturas brechadas, venulações 
de calcedônia e anomalias de bário em estreita rela-
ção espacial com ocorrências de ouro (SZUBERT et 
al., 1978).

Na Faixa Palma, também referida genericamen-
te como área da Palma, os principais prospectos para 
ouro do Distrito foram denominadas por empresas 
de pesquisa que atuaram ou atuam na região (CPRM, 
DOCEGEO, CBC, Trans Atlantic Enterprise, Amazônia 
Mineração, Santa Elina e Iamgold, etc.), de nordeste 
para sudoeste, como Cerro do Ouro, Cerro da Cruz, 
Santa Lúcia, Cerro Alegre, Cerro Branco, Silveirinha 
(Cerro Verde), Bom Retiro e Palma Sudoeste (King). 

No Cerro do Ouro / Cerro da Cruz (Figura 50) 
afloram corpos de sílica friável com direção média 
N45ºE e espessuras de até 200 m em uma estrutura 
mineralizada que consiste de stockwork de quartzo 
com traços de pirita e calcopirita. Além dos corpos 
de sílica friável, afloram rochas máficas e ultramáfi-
cas serpentinizadas, xistos magnesianos e xistos gra-
fitosos (CAMOZZATO et al., 2012).

A área Santa Lúcia, a sudoeste do Cerro da Cruz, 
é constituída por corpos de sílica friável de direção 
N65ºE, brechados, com sericita nas bordas, o que 
sugere um controle estrutural para os mesmos.  
Na extensão sudoeste da Santa Lúcia, ocorrem cor-
pos de sílica friável localizados no contato entre um 
pacote de meta-ultramáficas e metabasaltos; alguns 

destes corpos apresentam mineralização de pirita + 
esfalerita + galena + calcosita. As paragêneses de al-
teração encontradas nas encaixantes dos corpos de 
sílica granular incluem clorita, epidoto, magnetita, 
actinolita, pirrotita, pirita, calcopirita e localmente 
granada, caracterizando-os como um skarn. A síli-
ca granular contém comumente relictos de talco, 
clorita, calcita, magnetita e outros minerais de fácil 
decomposição em superfície, o que confere o cará-
ter friável verificado nos corpos de sílica aflorantes 
(CAMOZZATO et al., 2012).

Na área Cerro Alegre a mineralização ocorre 
em veios de quartzo branco com pirita, traços de 
galena e localmente grafita nas bordas, encaixados 
em litologias metabásicas com alteração sericítica 
(CAMOZZATO et al., 2012).

Os Cerros Verde e Branco constituem áreas con-
tíguas no centro-sul da Faixa Palma, com mineraliza-
ções de Cu, Mo e Au confinadas em filões de quartzo 
ao longo de zona cataclasada de direção nordeste 
ou como disseminações em metabasitos (“xistifi-
cados”) e metassedimentares (muscovita-biotita 
xistos e metapelitos). A mineralização de ouro está 
hospedada em veios de quartzo com pouca pirita, 
calcopirita e molibdenita, encaixados em zonas de ci-
salhamento conforme N20-30°E, ocorrendo indícios 
de Cu-Mo em litotipos a sericita, quartzo, carbonato, 
epidoto e magnetita e disseminações e bandas de 
pirita, calcopirita (malaquita), bem como venulações 
com estes sulfetos, segundo a mesma orientação 
(CAMOZZATO et al., 2012).
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A região de Bom Retiro constitui uma área mi-
neralizada a Cu-Au-Mo a aproximadamente 2 km a 
NNE da Vila da Palma, com cavas que remontam às 
primeiras décadas dos anos 1900, e cujas mineraliza-
ções são referidas, entre outros, por Jost e Villwock 
(1966), que caracterizaram depósitos filonianos con-
tendo pirita, calcopirita, bornita, malaquita, molibde-
nita e Au no âmbito dos metamorfitos, com gênese 
interpretada como vinculada às intrusivas graníticas. 
Como sulfetos ocorrem pirita, pirrotita, calcopirita, 
calcosita e bornita, sendo os minerais secundários 
de cobre a malaquita, a azurita e a crisocola. O ouro 
livre ocorre nas porções com maior concentração de 
sulfetos de cobre e também nas zonas de enrique-
cimento supergênico desenvolvidas nas bordas dos 
corpos sulfetados (CAMOZZATO et al., 2012).

O extremo sudoeste da Faixa Palma (Palma 
Sudoeste / King), a sul da mina de calcário da Palma, 
é caracterizado pela inflexão para SSW com termina-
ção em cunha da sequência ofiolítica, disposta entre 
os granitos Jaguari e Santa Rita, bem como pela ex-
posição do maior corpo contínuo de sílica friável da 
região. Diques básicos a ácidos intrudem as unidades 
metamórficas, sendo relevante a ocorrência de ní-
veis de mármores a granada e actinolita e de basalto 
a actinolita, epidoto e magnetita. O ouro livre ocorre 
em veios de quartzo branco leitoso ou de sílica friá-
vel com pouco sulfeto oxidado, num contexto litoló-
gico e estrutural adequado para mineralizações de 
ouro do tipo skarn (CAMOZZATO et al., 2012).

2.2.7. Domínio Taquarembó

No Domínio Taquarembó (Figura 51), ocorre o 
Distrito Mineiro Vauthier em rochas da Suíte Sub-
vulcânica Vauthier (HARTMANN e NARDI, 1982), 
onde foram registradas ocorrências de ouro e identi-
ficada potencialidade para a exploração de não me-
tálicos (feldspatos) (IGLESIAS, 2000; CAMOZZATO 
et al., 2012). 

Na Região do Vauthier ocorrem as litologias 
orto e paraderivadas do Complexo Granulítico Santa 
Maria Chico, suítes de rochas granitoides das uni-
dades Santo Afonso, Vauthier e Passo da Chácara 
e diques intermediários e ácidos relacionados ao 
magmatismo da Bacia do Camaquã (IGLESIAS, 2000; 
CAMOZZATO et al., 2012). Indicadores prospecti-
vos para minerais metálicos são representados por 
alterações hidrotermais venulares e pervasivas. Os 
filões, abundantes nas diversas litologias, são do-
minantemente rúpteis, com estrutura brechada e 
orientados conforme as direções NE, NW e NS-NNE, 
sendo comum a percolação de calcedônia e substi-
tuição de barita por sílica. Os prospectos para recur-
sos minerais foram denominados Tunas, Caneleiras, 

Passo das Trindades, Taquarembó, Cerro Vermelho, 
Saibro, Três Estradas e Vauthier (LAUX et al., 2012; 
CAMOZZATO et al., 2012).

Na região do Vauthier, conforme Santos et al. 
(1998), o ouro ocorre em filões de pequeno porte, 
com ouro livre ou incluso na pirita, em dacitos e ou-
tros tipos petrográficos relacionados.

Na região do Passo das Trindades, Santos e 
Maciel (2007a,b) caracterizam anfibolitos com inter-
calações de rochas de composição granítica e traqui-
tos, ocorrendo alterações hidrotermais da zona da 
sílica e ilita, veios bandados com magnetita, quartzo 
e pirita e veios de quartzo leitoso de orientação N-S. 
Na região denominada Tunas (Figura 52), Vargas et 
al. (2007) referem processos hidrotermais epitermais 
caracterizados pela presença de brechas hidráulicas 
com a formação de veios de quartzo e carbonatos 
nas rochas granitoides da Suíte Santo Afonso rochas 
traquíticas associadas. Estes processos dão origem a 
cloritização venular e pervasiva associada à presen-
ça de sericita, sulfetos e ouro. Processos tardios de 
hematitização também são observados e, no topo 
das brechas, os autores caracterizaram a ocorrência 
de barita associada com veios de quartzo. Vargas et 
al.(2007) referem que no mapeamento da área fo-
ram caracterizadas brechas hidrotermais, centimé-
tricas a métricas, de direção geral NE-SW e veios de 
quartzo associados na forma de drusas, com tex-
tura vuggy, com barita, carbonato, clorita, pirita e 
hematita (Figura 53). Como encaixantes, gnaisses e 
granitos cortados por diques NW-SE e NE-SW de ro-
chas traquíticas e traquiandesíticas cálcico-alcalinos. 
Conforme o autor, a alteração hidrotermal é mar-
cada principalmente pela presença de carbonato e 
quartzo preenchendo espaços gerados pela brecha 
hidráulica, sendo também observados clorita, na for-
ma de veios acompanhada de quartzo e disseminada 
na rocha; hematita na forma de veios; e pirita disse-
minada e venular. A alteração pervasiva é caracteri-
zada como sendo do tipo propilítica (clorita + epidoto 
+ carbonato) e fílica (sericita). Na área Caneleiras, 
situada logo a nordeste e no mesmo contexto ge-
ológico da Tunas, afloram também gnaisses para e 
ortoderivados paleoproterozoicos do complexo gra-
nulítico, granitoides neoproterozoicos e intrusivas 
traquíticas. Conforme Silva et al. (2007), ocorrem 
filões de quartzo de direção N30-50°E, com até 5 m 
de espessura, brechados e contendo como minerais 
de alteração clorita, ilita, calcita, hematita e sulfetos. 
Kersting (2008) refere que na área afloram principal-
mente anfibolitos contendo brechas quartzo-carbo-
náticas com boxwork de pirita. A descrição de quatro 
furos de sondagem efetuados no prospecto permitiu 
caracterizar que a alteração hidrotermal é marcada 
principalmente por carbonato e quartzo preenchen-
do espaços gerados por brechas hidráulicas. 
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Figura 51 - Recursos minerais do Escudo Sul-rio-grandense - Domínio Taquarembó - classificação por substância mineral principal.
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Figura 52 - Foto de afloramento de veio de quartzo com orientação NNE, brechação e textura vuggy sílica na região de 
Tunas, proximidades da estação Vauthier. Extraído de Camozzato et al. (2012).

Figura 53 - Foto de Detalhe da Alteração hidrotermal não pervasiva na Suíte (subvulcânica) Vauthier (região da mina 
de ouro abandonada Barcellos): (A) brechas hidrotermais de quartzo e (B) textura do tipo vuggy silica. Extraído de Laux  

et al. (2012).

Tanto os gnaisses anfibolíticos, que são as ro-
chas predominantes, quanto os diques traquíticos, 
estão fortemente alterados, fazendo com que as 
rochas apresentem uma coloração esverdeada de-
vido à intensa cloritização e ilitização. Além dessa 
alteração pervasiva são encontrados veios de quart-
zo e carbonato acompanhados de clorita e sulfetos. 
Hematita também é encontrada na forma de veios e 
disseminada nas rochas (CAMOZZATO et al., 2012).
Os processos de oxidação que ocorreram nas ro-
chas da superfície são intensamente marcados pela 
presença de hematita e goethita. Esses processos 
concentraram Au, tornando os teores desse metal 
extremamente altos, enquanto em subsuperfície os 
teores são muito baixos.

Na região referida como Três Estradas (RIBEIRO 
et al., 1966; BITENCOURT, 1983; BITENCOURT; 
HARTMANN, 1984; HARTMANN et al., 1990; 
HARTMANN; REMUS, 2000; REMUS et al., 2000), 
afloram rochas do complexo granulítico (principal-
mente tipos básicos e gnáissicos quartzo-dioríticos e 
carbonáticos) e granitos intrusivos. 

Duas estruturas tectônicas de caráter regio-
nal cortam os litotipos na região: a Falha Cerro dos 
Cabritos, de caráter transcorrente sinistral, direção 
N35-45ºE e rejeito direcional de cerca de 7 Km; e o 
Sistema de Falhas Ibaré, de direção NW-SE, que limi-
ta os Domínios Taquarembó e São Gabriel. 

Duas frentes de lavra artesanal abandona-
das ocorrem na área, a noroeste da Estância Três 
Estradas, com exposição de rochas calcissilicáticas 
com vênulas e manchas de carbonato e limonita, piri-
ta disseminada e veios centimétricos de quartzo com 
escassa limonita e goethita. Recentemente a CPRM 
definiu essas rochas calciossilicáticas como carbo-
natitos e denominaram de Três Estradas (TONIOLO  
et al., 2011).

Nas rochas metavulcânicas básicas do Complexo 
Batovi foram obtidos valores de aproximadamente 
30 ppb de Au. Ainda que em baixos valores, o me-
tal ocorre em diversas outras amostras destes litóti-
pos mostrando constância de resultados na unidade 
(CAMOZZATO et al., 2012).
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2.3. O PROJETO AEROGEOFÍSICO DO ESCUDO 
DO RIO GRANDE DO SUL (2010)

O levantamento aerogeofísico constou do re-
cobrimento de 159.789,21 km de perfis aeromag-
netométricos e aerogamaespectrométricos de alta 
resolução recobrindo a área do Escudo do Rio Grande 
do Sul, com linhas de vôo e controle espaçadas de 
500 m e 10 km, respectivamente, orientadas nas di-
reções N-S e E-W. A altura de vôo foi fixada em 100 m 
sobre o terreno. Detalhes metodológicos do levanta-
mento constam do Relatório Final do Levantamento 
e Processamento dos Dados Magnetométricos e 
Gamaespectrométricos (CPRM, 2010a).

A partir dos resultados obtidos foram analisa-
dos, no presente estudo, os produtos a seguir rela-
cionados, na área do Escudo Sul-rio-grandense, de 
forma integrada com os dados geoquímicos e recur-
sos minerais para definição de áreas de interesse 
prospectivo:

• Contorno do Campo Magnético Total 
Reduzido do IGRF – Primeira Derivada Vertical; 

• Contorno do Campo Magnético Total 
Reduzido do IGRF – Sinal Analítico;

• Contorno Radiométrico em Concentração de 
Elementos – Potássio;

• Contorno Radiométrico em Concentração de 
Elementos – Tório;

• Contorno Radiométrico em Concentração de 
Elementos – Urânio;

• Contorno Radiométrico em Concentração de 
Elementos – Parâmetro F. 

Hartmann et al. em artigo recentemente subme-
tido apresentaram uma análise integrada preliminar 
dos dados gamaespectrométricos e aeromagnéti-
cos no Escudo Sul-rio-grandense obtidos por CPRM 
(2010), re-validando a já tradicionalmente adotada 
divisão geológica do Escudo nos domínios oeste, cen-
tral e leste, inculindo a separação dos terrenso São 
Gabriel e Taquarembó no domínio oeste. Segundo 
estes autores, o Batólito Pelotas destaca-se com um 
sinal alto, homogêneo, no mapa aerogamaespectro-
métrico, assim como os corpos plutônicos graníticos 
que ocorrem na porção oeste. Em forte contraste, 
o terreno juvenil São Gabriel e o terreno na fácies 
granulito Taquarambó apresentam baixos valores. A 
Bacia do Camaquã apresenta valores médios.
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3. AMOSTRAGEM E ANÁLISES

No desenvolvimento desta etapa foram segui-
dos os procedimentos descritos em CPRM (2010b), 
conforme a seguir resumido.

3.1. TRABALHOS ANTERIORES

A base de dados geoquímicos da CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil mostra que os levantamentos 
geoquímicos realizados no Escudo Sul-rio-grandense 
não apresentam uma distribuição homogênea e 
uniforme da amostragem (Figura 54 e Figura 55), 
ora priorizando unidades geológicas específicas ora 
atendendo levantamentos geológico-geoquímicos 
de algumas cartas nas escalas 1:250.000, 1:100.000 
ou até mesmo 1:50.000. São ressaltadas, ainda, áre-
as com ausência de dados geoquímicos, bem como 
regiões em que as amostras foram coletadas, mas 
não processadas para análise química (alíquotas).

Cabe salientar que os resultados geoquímicos 
dos projetos PLGB - Folha Piratini (ORLANDI FILHO et 
al., 2005), PLGB - Folha Passo do Salsinho (PORSCHER 
et al., 1995), Levantamento Geoquímico do Escudo 
Sul-rio-grandense (SZUBERT et al., 1976) e BANEO-
RS (TONIOLO et al., 2007) não puderam compor o 
banco de dados geoquímicos final deste projeto de-
vido à ocorrência de pelo menos um dos problemas 
abaixo relacionados: 

• malha de amostragem irregular, com 
adensamento de pontos de coleta em uni-
dades geológicas específicas ou em zonas 
de ocorrências minerais conhecidas; 

• utilização de diferentes frações granulo-
métricas e/ou técnicas de peneiramento/
pulverização para separação da alíquota a 
ser analisada;

• diferentes métodos de preparação de 
amostras como, por exemplo, amostras 
com aberturas totais e outras com diges-
tões parciais; 

• diferentes técnicas de análise e/ou mode-
los de equipamentos, implicando em dife-
renças na precisão/exatidão do resultado 
analítico obtido e em limites de detecção 
inferiores e superiores variáveis entre os 
conjuntos de dados; 

• diferenças no número e tipo de elementos 
químicos analisados. 

Em função do exposto acima, a malha final de 
amostragem de sedimento de corrente e concentra-
do de bateia é ilustrada nas Figura 56 e Figura 57, 

nas quais se observa que as regiões com as incon-
sistências acima expostas foram reamostradas. Para 
os sedimentos de corrente foram aproveitados os 
resultados geoquímicos dos projetos PLGB das fo-
lhas Lagoa da Meia Lua (LAUX, 2012) e Hulha Negra 
(CAMOZZATO et al., 2012) e as alíquotas dos projetos 
PLGB das folhas Porto Alegre (RAMGRAB et al., 1997), 
Pedro Osório (RAMGRAB et al., 1999) e Cachoeira do 
Sul (PORCHER et al., 2000). Para os concentrados de 
bateia, foram utilizados os resultados da análise mi-
neralógica dos mesmos projetos.

O banco de dados total do projeto contempla 
3.277 pontos de amostragem de sedimento de cor-
rente, dos quais 213 correspondem às alíquotas do 
PLGB Cachoeira do Sul; 293, às alíquotas do PLGB 
Porto Alegre; 344, às alíquotas do PLGB Pedro Osório; 
222, ao PLGB Lagoa da Meia Lua; 282, ao PLGB Hulha 
Negra; 1.923, aos novos pontos amostrados no âm-
bito deste Projeto.

Para concentrado de bateia, o banco de dados 
final do projeto contempla um total de 3.214 pon-
tos de amostragem, dos quais 482 correspondem ao 
PLGB Cachoeira do Sul; 276, ao PLGB Porto Alegre; 
486, ao PLGB Pedro Osório; 222, ao PLGB Lagoa da 
Meia Lua; 255, ao PLGB Hulha Negra; 1.493, aos no-
vos pontos amostrados no âmbito deste Projeto.

3.2. PLANEJAMENTO DA AMOSTRAGEM

O planejamento da amostragem (Figura 58) foi 
concebido a fim de obter a melhor cobertura da 
área geográfica do projeto e a maior representati-
vidade para cada amostra, bem como descrever e 
avaliar com precisão o ambiente onde foi efetuada 
a amostragem. Buscou contemplar uma densidade 
de amostra o mais homogênea possível, com coletas 
em drenagens pequenas, geralmente de segunda or-
dem, cujas bacias de captação representassem áreas 
entre 10 e 30 km2, em locais adequados acima de seu 
ponto de confluência com a drenagem principal (de 
3ª ordem) e sempre fora da área de influência nos 
períodos de cheia. 

O ponto mais baixo de cada bacia de captação 
foi determinado para amostragem, levando-se em 
conta a presença de estradas, pontes e outras in-
terferências antrópicas que pudessem trazer algum 
tipo de contaminação à amostra. As estações assim 
estabelecidas não formam uma malha regular e sua 
posição e distribuição estão controladas pelo siste-
ma regional de drenagens. 
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Figura 54 - Projetos anteriores desenvolvidos no Escudo Sul-rio-grandense - malha de amostragem de sedimento de corrente.
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Figura 55 - Projetos anteriores desenvolvidos no Escudo Sul-rio-grandense - malha de amostragem de concentrado de bateia.
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Figura 56 - Projetos de origem das amostras/resultados de sedimento de corrente selecionados.
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Figura 57 - Projetos de origem das amostras/resultados de concentrado de bateia selecionados.
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Figura 58 - Malha de amostragem final para Sedimento de Corrente do Projeto Levantamento Geoquímico do escudo do Rio Grande do Sul.
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As amostras foram coletadas como “amostras 
compostas”, geralmente ao longo do eixo da drena-
gem em uma área de cerca de 50m. 

A fração granulométrica das amostras de sedi-
mento de corrente foi estabelecida em <80# (0,175 
mm) e a quantidade mínima de material é de 3 Kg.

Foram coletadas amostras em 3.277 estações 
para sedimento de corrente e 3.214 para concentra-
do de bateia, com densidade de amostragem aproxi-
mada de 1 amostra a cada 12 Km2.

A rede de drenagem da área do Projeto foi obtida 
a partir das bases cartográficas vetoriais elaboradas 
pelo Laboratório de Geoprocessamento do Centro de 
Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (WEBER; HASENACK, 2006; HASENACK; WEBER, 
2010), ajustadas pelo Mosaico GeoCover 2000®. Para 
a delimitação automática das sub-bacias foi utilizado 
o Modelo Digital de Elevação (MDE) disponibilizado 
pelo Projeto Topodata (VALERIANO, 2008) com base 
nos dados SRTM do USGS.

3.3. OBSERVAÇÕES DE CAMPO

Os dados essenciais que devem ser observados 
durante a amostragem de material geológico estão 
listados abaixo e integram a caderneta de campo de 
geoquímica (Figura 59):

• Toponímia;

• Coordenadas locacionais obtidas com 
GPS;

• Data da amostragem;

• Tipo de material coletado;

• Características das drenagens nos pontos 
de coleta;

• Condições climáticas à época da 
amostragem.

Os técnicos responsáveis pelas amostragens 
foram orientados para identificar atividades antró-
picas nas proximidades dos pontos de coleta, fonte 

possível de contaminação das amostras. Com rela-
ção especificamente aos sedimentos ativos de cor-
rente e concentrados de bateia, ficou estabelecido 
que a coleta de material deveria ser realizada sem-
pre à montante de pontes, construções e açudes, 
bem como o mais distante possível de locais antropi-
camente modificados, como aterros e estradas. 

Neste sentido, as equipes de amostragem fo-
ram orientadas e treinadas para seleção do local de 
amostragem, de forma a assegurar que a amostra 
fosse a mais representativa do ambiente natural. 

Outros cuidados tomados no sentido de se pre-
servar as amostras de eventual contaminação foram 
evitar o uso de equipamentos de coleta de ferro ou 
de outros metais, bem como o uso de relógios, joias 
(anéis/alianças) e bijuterias pelos coletores. 

3.4. PROTOCOLOS DE AMOSTRAGEM

3.4.1. Sedimento de Corrente

A partir da definição dos locais de amostragem 
em escritório, plotados em um mapa de serviço, os 
amostradores procedem à coleta do material geoló-
gico em campo. Nos casos em que houver a neces-
sidade de deslocamento do ponto de amostragem 
inicialmente definido, são observados os seguintes 
cuidados: (i) manter a mesma bacia hidrográfica que 
foi planejada para amostragem; (ii) o local alterna-
tivo deve estar a montante do local inicialmente 
planejado; (iii) amostrar a montante de pontes, es-
tradas, etc.; (iv) qualquer modificação no local de 
amostragem planejado deve ser informado na Ficha 
de Campo – Observações.

O material necessário para a coleta das amos-
tras de sedimento de corrente inclui:

• peneira circular de cerca de 50 cm de diâ-
metro com malha 16#;

• bateia metálica de fundo cônico com volu-
me de 10 litros;

• pá;

• saco de plástico, etiqueta de napa e lacre 
plástico;

• luvas de borracha;

• caneta marcadora permanente;

• lupa de mão;

• caderneta de campo;

• papel pH;

• GPS;

• cartas topográficas;

• caneta esferográfica e lápis.Figura 59 - Caderneta de campo - informações coletadas.
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A coleta obedece ao seguinte procedimento: co-
loca-se o balde plástico em local estável e, sobre ele, 
a peneira plástica de 1 mm. O sedimento, coletado 
sempre que possível abaixo do nível d’água, é colo-
cado sobre a peneira, sendo removidos fragmentos 
de rocha e restos vegetais durante o peneiramento 
manual. Após exame e descrição macroscópica, o 
material retido na peneira é descartado, enquanto o 
material passante acondicionado em saco plástico e 
o excesso de água cuidadosamente retirado. 

Todo o material utilizado na amostragem é lavado 
na água da respectiva drenagem antes e depois da 
amostragem. Nas estações onde as margens estão 
instáveis, o sedimento é coletado o mais próximo 
possível do centro da drenagem. 

O preparo das amostras para as análises geoquí-
micas foi executado no laboratório da Superinten-
dência Regional da CPRM de Porto Alegre. Uma fra-
ção contendo entre 30 a 50 g de material de cada 
amostra foi encaminhada ao laboratório para análise 
(Figura 60), enquanto seu complemento armazena-
do na litoteca da CPRM localizada no município de 
Caçapava do Sul (RS).

3.4.2. Concentrado de Bateia

Normalmente, os locais de amostragem de con-
centrado de bateia são coincidentes com os de coleta 
de sedimento de corrente, tendo sido previamente 
definidos em escritório, conforme acima comentado.

Para a coleta dos concentrados de bateia, utili-
zam-se os seguintes materiais:

• peneira circular de cerca de 50 cm de diâ-
metro com malha 16#; 

• bateia de ferro tipo cônica com diâmetro 
de 50 cm de diâmetro;

• pá plástica/metálica, balde plástico de 12 
litros (construção civil);

Figura 60 - Alíquotas de sedimento de corrente 
preparadas e acondicionadas

• saco plástico resistente (polietileno), ta-
manhos variados (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 Kg) la-
cre plástico, etiqueta em napa e marcador 
permanente;

• cavador tipo boca de lobo, picareta, ala-
vanca ou similar.

Inicialmente, são coletados com pá, em profun-
didade superior a 20 cm, aproximadamente 20 litros 
de sedimento aluvionar da drenagem, equivalendo 
ao material retirado em concentradores naturais. 
Este material é concentrado de forma manual uti-
lizando bateia e passado na peneira de encaixe de  
1 mm (Figura 61).

Os concentrados de peneira/bateia compostos 
pela fração granulométrica <1mm (aproximadamen-
te 150-250g) são armazenados em sacos plásticos 
resistentes de polietileno (0,25 mm de espessura), 
fechados com lacre plástico e identificados com eti-
queta de material impermeável (tipo napa) e mar-
cador permanente para serem remetidos à Unidade 
Regional da CPRM - SUREG-PA.

Figura 61 - Detalhe do (A) método de amostragem para 
obtenção dos concentrados de minerais pesados -  

(B) peneira/bateia.
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3.5. PREPARAÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

3.5.1. Sedimento de Corrente

Todas as amostras de sedimento de corrente fo-
ram preliminarmente preparadas no laboratório da 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil em Porto Alegre, 
onde foram inicialmente secas na estufa à 40°C (Fi-
gura 62) e posteriormente desagregadas em gral de 
porcelana (Figura 63). A seguir, as amostras foram 
peneiradas em malha 80#, no agitador de peneiras 
vibratórias eletromecânicas tipo ROTAP (Figura 64).

As amostras de sedimento ativo de corrente 
(fração < 80#) foram analisadas nos laboratórios 
da ACMELabs em Vancouver, Canadá. As amostras 
(30-50 g) foram preparadas segundo o pacote P150 
e as polpas (0,5 g) analisadas por ICP-MS no paco-
te “Group 1F-MS” para 53 elementos, com abertura 
através de água régia. Os elementos analisados fo-
ram: Prata - Ag, Alumínio - Al, Arsênio - As, Ouro - Au, 
Boro - B, Bário - Ba, Berílio - Be, Bismuto - Bi, Cálcio 
- Ca, Cádmio - Cd, Cério - Ce, Cobalto - Co, Cromo 
- Cr, Césio - Cs, Cobre - Cu, Ferro - Fe, Gálio - Ga, 
Germânio - Ge, Háfnio - Hf, Mercúrio - Hg, Índio - In, 
Potássio - K, Lantânio - La, Lítio - Li, Magnésio - Mg, 
Manganês - Mn, Molibdênio - Mo, Sódio - Na, Nióbio 
- Nb, Níquel - Ni, Fósforo - P, Chumbo - Pb, Paládio - 
Pd, Platina - Pt, Rubídeo - Rb, Rênio - Re, Enxofre - S, 
Antimônio - Sb, Escândio - Sc, Selênio - Se, Estanho 
- Sn, Estrôncio - Sr, Tântalo - Ta, Telúrio - Te, Tório 
- Th, Titânio - Ti, Tálio - Tl, Urânio - U, Vanádio - V, 
Tungstênio - W, Ítrio - Y, Zinco - Zn, Zircônio - Zr.

Figura 62 - Estufa utilizada para secar os sedimentos 
de corrente (fração fina) na Superintendência de Porto 

Alegre da CPRM.

Figura 63 - Gral de porcelana para desagregação das 
amostras.

Figura 64 - Agitador de peneiras vibratórias 
eletromecânicas tipo ROTAP.

3.5.2. Concentrado de Bateia
As amostras foram acondicionadas em caixas 

plásticas, conforme o tipo de amostra e Projeto, 
e encaminhadas para tratamento e análise no 
Laboratório de Sedimentologia e Mineralogia da 
SUREG-PA.

Quando as amostras de concentrado de bateia 
chegam ao laboratório da SUREG-PA, inicialmente 
é realizada a organização e conferência das amos-
tras (n°laboratório, n° de campo). Após essa etapa, 
as amostras são microbateadas, secadas em estu-
fas na temperatura de 80°C (Figura 65A), pesadas 
e após separação magnética e por líquidos densos, 
foram submetidas à análise mineralógica semi-
-quantitativa (platina, diamante, pirita, marcassita, 
calcopirita, galena, blenda, cinábrio, molibdenita, 
pirrotita-limonita, magnetita, hematita, ilmenita, li-
monita, cassiterita, columbita-tantalita, pirolusita, 
rutilo, cromita, anatásio, coríndon, espinélio, leuco-
xênio, wolframita, scheelita, carbonatos, barita, mo-
nazita, xenotímio, apatita, piromorfita, gorceixita, 
zircão, topázio, granada, piroxênios, anfibólios, tur-
malina, cianita, estaurolita, sillimanita, epidoto, es-
fênio, olivina, micas, celadonita), em lupa binocular 
e microscópio (Figura 65B). O ouro foi analisado por 
contagem de partículas.
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Figura 65 - Etapas da análise mineralógica: (A) secagem em estufas; (B) análise em lupa binocular e microscópio.
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4. ESTATÍSTICA UNIVARIADA

A análise individual – univariada – dos elemen-
tos químicos analisados em laboratório seguiu uma 
sequencia metodológica que envolveu:

• consistência do banco de dados, separan-
do os dados analíticos conforme o tipo de 
amostragem (sedimento de corrente ou 
concentrado de bateia);

• confecção de histogramas, Q-Q Plots e 
Box-Whisker Plots para todas as 57 vari-
áveis existentes e respectiva análise dos 
mesmos, verificando-se a presença de da-
dos censurados, de distribuições normais/
lognormais, de outliers;

• elaboração de sumários estatísticos dos 
resultados;

• espacialização e análise dos dados, in-
cluindo a apresentação, para cada ele-
mento químico estudado, de prancha 
geoquímica.

O tratamento estatístico dos dados foi executa-
do com o apoio do software Statistica™ v. 10 e as in-
formações espacializadas foram rodadas no ArcGis™ 
v. 10.2.

No prosseguimento, os aspectos metodoló-
gicos e os resultados obtidos são apresentados e 
discutidos.

Do total de amostras coletadas e enviadas para 
análise, 2.833 foram tratadas. Diversas variáveis 
mostram uma quantidade percentual muito elevada 
de valores iguais ou inferiores ao limite inferior de 
detecção do método, o que mascara o verdadeiro 
comportamento das mesmas na área de trabalho. 
Para algumas destas variáveis é recomendado o es-
tudo individual com ênfase à identificação dos locais 
em que elas se mostram com valores maiores que 
o limite inferior respectivo de detecção, mesmo que 
em número pequeno, com vistas ao conhecimento 
da potencialidade mineral da região. Um destes ca-
sos é o do Ouro, que apresenta 1.227 valores iguais 
ou inferiores ao limite inferior de detecção do méto-
do empregado (aproximadamente 43% das amostras 
coletadas). Para Pt e Pd estes percentuais são muito 
maiores: Pt apresenta 2.309 valores não detectados 
na faixa do método e Pd apresenta 2.734 na mesma 
situação. Para estes elementos, o único tratamen-
to a ser dispensado é o estudo dos locais em que 
ocorrem, buscando alguma possível associação com 
ocorrências conhecidas ou com litologias a que se-
jam comumente associados. Algumas variáveis têm 

diversos valores abaixo do limite inferior de detecção 
do método, como B (2.832), Ge (2.387), Re (2.643), S 
(2.785), Ta (2.831), W (2.647), In (2.346), Te (2.247), 
Sb (1.046), Se (774), Hf (580), Cd (461) e Hg (816).

Estas variáveis, se incluídas em qualquer estudo 
multivariado, mascaram fortemente as associações 
presentes, dificultando sua identificação devido ao 
número de amostras extremamente reduzido, não 
ultrapassando sequer 5% do total de amostras cole-
tadas. Assim, nos estudos multivariados, apresenta-
dos em capítulo específico, elas foram deixadas de 
fora para que, deste modo, pudessem ser ressalta-
das as associações presentes.

O estudo univariado das 37 variáveis presentes 
mantidas para estudo (de um total de 53 variáveis 
disponíveis nos resultados analíticos) mostra que as 
mesmas têm distribuições que podem ser ajustadas 
com ótima aproximação à distribuição lognormal. As 
vinte variáveis não consideradas nesta abordagem 
pelos motivos citados não deixaram, entretanto, de 
serem estudadas em detalhe, individualmente, vi-
sando o mapeamento de sua distribuição na área.

Os histogramas dos dados brutos das 37 vari-
áveis destacadas (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Co, 
Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, 
P, Pb, Rb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Zn e Zr) são 
apresentados em pranchas individuais para cada ele-
mento no final deste capítulo. Neles se pode obser-
var a concentração nas faixas mais baixas de valores 
e a forma que pressupõe distribuição lognormal, o 
que é confirmado quando se observa os histogra-
mas executados para os logaritmos dos dados, bem 
como os gráficos de probabilidade das mesmas para 
os dados já logtransformados (também apresen-
tados em pranchas individuais para cada elemento 
no final deste capítulo). Os dados logtransformados 
permitem também que se observe a unimodalidade 
das distribuições, com exceção dos elementos Be, Sc, 
Tl e V, e, em menor escala, isto é, de modo menos 
pronunciado (por conter menos resultados nas clas-
ses que formam a segunda moda), também para K. 
Além dos histogramas e gráficos de probabilidade, 
são sintetizadas, nas pranchas apresentadas no final 
do capítulo, para cada elemento químico estudado, 
a ambiência/afinidade geoquímica do elemento na 
natureza com foco em recursos minerais, os tipos 
de depósitos deste elemento, a localização das prin-
cipais jazidas e a interpretação da distribuição es-
tatística e espacial do elemento na área de estudo, 
conforme esquematizado na Figura 66 .
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Figura 66 - Esquema de prancha geoquímica utilizado.
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Visando facilitar a interpretação dos resulta-
dos, é apresentado, também, no final deste capítulo, 
previamente às pranchas geoquímicas, um mapa de 
localização de áreas anômalas (em um total de 19 
áreas), nomeadas de acordo com a localidade geo-
gráfica principal, referidas ao longo da discussão dos 
resultados obtidos. Tais áreas anômalas foram defi-
nidas por meio de favorabilidade geológica, existên-
cia de ocorrências minerais já conhecidas, critérios 
geofísicos (anomalias, alinhamentos e estruturas) e 
maior quantidade de concentrações de anomalias 
geoquímicas individuais dos elementos analisados e 
dos concentrados de minerais pesados. 

No estudo univariado dos elementos analisados 
foi adotado um critério de classificação dos valores 
analíticos em função de sua magnitude, o método 
escolhido foi o da Exploratory Data Analysis (EDA), 
paradigma introduzido por Tukey (1977). Esta abor-
dagem tem, entre suas vantagens, a de não fazer 
muitas exigências sobre a distribuição estatística dos 
dados, como ocorre com outras formas de tratamen-
to estatístico de dados. Como grande parte dos da-
dos disponíveis não segue uma distribuição normal, 
como pode ser verificado nos gráficos elaborados 
para cada variável (histograma e gráfico de proba-
bilidade), a EDA foi utilizada no presente trabalho, 
por meio das boxplot correspondentes. As boxplot 
são menos detalhadas que os histogramas, mas são 
definidas com base em parâmetros robustos de dis-
tribuição, sendo os valores limítrofes gerados função 
dos próprios valores disponíveis, e não função de al-
gum modelo teórico de distribuição, como a distri-
buição normal, por exemplo.

Um dos conceitos utilizados é o da mediana, ou-
tro é o IQR - Inter Quartile Range ou desvio interquar-
tílico, que equivale matematicamente à diferença 
entre o terceiro e o primeiro quartis da distribuição; 
o IQR é uma medida de variabilidade que fornece 
uma ideia dos valores situados próximos ao centro 
da distribuição, no caso representada pela mediana 
(medida robusta de tendência central). O IQR é uma 
boa representação do espalhamento dos dados em 
torno do seu centro. Não há, neste tipo de aborda-
gem, o risco de alteração de parâmetros em conse-
quência da presença de valores aberrantes, o que 
não ocorre ao se utilizar, por exemplo, parâmetros 
como média aritmética e desvio padrão. Uma das 
vantagens do uso de boxplot é a identificação dos 
valores extremos, ou faixas de valores mais elevados 
(ou mais baixos) sem os riscos citados.

A denominada caixa central, definida pelo IQR, 
inclui cerca de 50% dos dados da distribuição, e os 
restantes 50% são classificados em faixas de valo-
res abaixo e acima do primeiro e do terceiro quartis, 
respectivamente. Esta faixa de valores representa a 

maior quantidade de valores que se concentra em 
torno dos valores centrais da distribuição, represen-
ta parte significativa da faixa de background.

A primeira classe de valores adotada neste tra-
balho, correspondendo aos valores mais baixos da 
distribuição, é do mínimo ao primeiro quartil (Q1). 
A classe seguinte segue contendo os valores de Q1 
até a mediana, a seguinte da mediana até o terceiro 
quartil (Q3), segue-se a classe de Q3 até (Q3 + 1,5 
IQR), então a classe de (Q3 + 1,5 IQR) até (Q3 + 3 
IQR) e a última classe desde este valor até o valor 
máximo. Os valores são divididos em no máximo 
seis classes ou categorias, pois pode haver casos em 
que uma ou mais classes extremas não contenham 
valores. Alguns autores e softwares utilizam a classe 
entre o mínimo e (Q1 - 3 IQR), o que não é utiliza-
do no presente trabalho, com o fito de, reduzindo 
a quantidade de classes, facilitar a visualização das 
diferentes faixas de valores, ressaltando de forma 
mais significativa os valores extremos, mais baixos e 
mais elevados.

O valor (Q3 + 3 IQR) pode ser tratado como o 
threshold dos dados disponíveis, por representar a 
classe de valores mais elevados no conjunto dos da-
dos disponíveis. É importante ressaltar que as clas-
ses são todas definidas apenas em função de valores 
da própria distribuição, não levam em conta nenhum 
parâmetro de distribuição estatística subjacente aos 
dados.

A Figura 67 mostra, de modo resumido, a meto-
dologia para definição das classes de valores utiliza-
das para os elementos estudados.

Estas categorias ou classes de valores foram 
transportadas para os mapas unielementares gera-
dos com o mesmo padrão de simbologia para todas 
as variáveis, ou seja, em função das classes definidas 
nas boxplot. 

Figura 67 - Esquema - Box Plot.
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Pode-se associar a cada classe representada um 
significado em função da distribuição dos valores 
da própria variável unicamente. As faixas represen-
tam, além de intervalos de valores apenas, grupos 
de amostras com semelhantes quantitativos das va-
riáveis representadas. Tais mapas são apresentados 
após cada prancha individual para cada elemento es-
tudado no final deste capítulo.

Para os elementos citados anteriormente que 
têm elevado percentual de valores inferiores ao limi-
te inferior de detecção do método analítico, utilizou-
-se, como metodologia, uma variação. Utilizando-se 
apenas as amostras cujos valores superaram os li-
mites de detecção do método, adotou-se a mesma 
metodologia citada anteriormente, embora sobre 
poucos dados. Nos casos em que apenas raríssimos 
valores ocorrem nesta situação, foram feitas classi-
ficações que visem apenas indicar os locais de ocor-
rência destas variáveis (caso dos platinóides, por 
exemplo). Isto se deu em função de haver, sobre um 
total de 2.833 amostras coletadas, em alguns casos, 
menos de cinco por cento dos resultados acima do 
referido limite (B, Ta, Pt, Pd, S).

Como o Escudo Sul-rio-grandense está compar-
timentado, de acordo com o conhecimento geoló-
gico atual, em quatro grandes porções, no presente 
trabalho é apresentado um resultado estatístico de 
todo o Escudo e também um resultado do comporta-
mento estatístico das variáveis estudadas para cada 
um destes quatro grandes compartimentos. A ideia é 
apresentar o comportamento da distribuição destas 
variáveis em cada domínio do Escudo, além de seu 
comportamento em todo ele. O objetivo é comparar 
a compartimentação feita em base geológica com a 
resposta expressa na composição química das amos-
tras coletadas. Os compartimentos em que se sub-
divide o Escudo Sul-rio-grandense são denominados 
Pelotas (no qual foram coletadas 1.086 amostras de 
sedimentos de corrente), Encruzilhada do Sul (929 
amostras coletadas), São Gabriel (540 amostras) e 
Taquarembó (278 amostras). O total de amostras es-
tudadas é de 2.833.

Para todas as variáveis selecionadas para estu-
do foram determinados os parâmetros estatísticos 
básicos da distribuição para o conjunto completo de 
resultados, de todo o Escudo, e para cada comparti-
mento separadamente.

Foi feito um teste t (Student) univariado, vari-
ável a variável, comparando os parâmetros estatís-
ticos do Escudo com cada um dos compartimentos 
anteriormente citados, bem como para cada par de 
compartimentos do Escudo (ou seja, foram feitas 
comparações entre os resultados do Escudo - tota-
lidade das amostras - com cada compartimento e 
feitas comparações entre Encruzilhada do Sul, São 

Gabriel, Pelotas e Taquarembó, dois a dois, para to-
das as variáveis).

Os testes mostram que não há diferenças signi-
ficativas entre as faixas de valores para estas variá-
veis entre compartimentos diferentes, e entre cada 
compartimento e a totalidade dos resultados. O nível 
de confiabilidade do teste foi de 95%, utilizou-se tes-
te bicaudal. Pode-se afirmar que os valores obtidos 
para o teste são dotados de confiabilidade estatísti-
ca, o que é reforçado pelas quantidades (considera-
das como amostras estatísticas de grande tamanho) 
das amostras envolvidas nos mesmos. Uma conclu-
são importante obtida deste teste é que os compar-
timentos não introduziram, ou não são responsáveis 
por diferenças significativas na distribuição destas 
variáveis, a compartimentação tectônica não se tra-
duziu em diferenças marcantes, ao nível de signifi-
cância adotado (95%), no quimismo observado nas 
amostras de sedimentos de corrente. 

Há que se ressaltar que nos diversos comparti-
mentos estão presentes rochas de diferentes tipos 
composicionais. Cabe destacar que os testes se ba-
seiam em valores médios, sendo as concentrações 
de valores mais elevados, entretanto, diferentes em 
diversos casos nos diferentes compartimentos. Os 
resultados obtidos em amostras de sedimentos de 
corrente coletadas em bacias de captação da magni-
tude das do Escudo Sul-rio-grandense, em função da 
escala de trabalho adotada, têm como uma de suas 
características a suavização das variações, visto que 
uma amostra, ao ser coletada, apresenta contribui-
ções de mais de uma litologia a montante do ponto 
de coleta, litologias estas que, às vezes, apresentam 
diferenças composicionais significativas. Isto não di-
minui, em absoluto, a efetividade do método, que 
consegue definir bacias de maior contribuição para 
um dado elemento, resultado extremamente útil na 
escala utilizada no presente trabalho. 

Os compartimentos do Escudo Sul-rio-
grandense não apresentam, em resumo, diferenças 
significativas de respostas nas análises químicas de 
amostras de sedimentos de corrente, mas apresen-
tam variações locais que devem ser destacadas.

Para cada um dos compartimentos, bem como 
para o Escudo como um todo, são apresentados os 
parâmetros estatísticos básicos utilizados na defini-
ção das diferentes faixas de valores em que se clas-
sificou cada uma das 37 variáveis. Estes resultados 
estão apresentados nas Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, 
Tabela 4 e Tabela 5.

Na Figura 68 são localizadas as áreas anôma-
las identificadas e nas Figuras 69 a  142 são apre-
sentadas as pranchas geoquímicas e a distribuição 
de cada um dos elementos analisados na área  
de estudo.
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ELEMENTO
CASOS 

VÁLIDOS
MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO

1° 
QUARTIL 

(Q1)

3° 
QUARTIL 

(Q3)

RANGE 
(MÁXIMO - 
MÍNIMO)

INTER 
QUARTILE 

RANGE (IQR)
VARIÂNCIA

DESVIO 
PADRÃO

3 X IQR 1,5 X IQR
Q1 - 

(1,5 X 
IQR)

Q3 + 
(3 X IQR)

Q3 + 
(1,5 X IQR)

Ag 2833 35,47 16,00 1,00 5777,00 10,00 26,00 5776,00 16,00 19010,98 137,88 48,00 24,00 -14,00 74,00 42,00
Al 2833 0,65 0,57 0,05 3,05 0,38 0,82 3,00 0,44 0,15 0,39 1,32 0,66 -0,28 2,14 1,26
As 2833 3,12 1,60 0,05 68,30 0,90 3,10 68,25 2,20 26,44 5,14 6,60 3,30 -2,40 9,70 5,30
Ba 2833 94,60 72,80 10,30 995,00 49,40 112,60 984,70 63,20 5578,97 74,69 189,60 94,80 -45,40 302,20 175,80
Be 2833 0,72 0,60 0,05 6,30 0,40 0,90 6,25 0,50 0,27 0,52 1,50 0,75 -0,35 2,40 1,40
Bi 2833 0,12 0,07 0,01 19,88 0,04 0,11 19,87 0,07 0,16 0,40 0,21 0,11 -0,07 0,32 0,18
Ca 2833 0,13 0,09 0,01 5,16 0,04 0,17 5,16 0,13 0,03 0,16 0,39 0,20 -0,16 0,56 0,30
Ce 2833 95,37 48,30 3,50 4000,00 27,90 77,30 3996,50 49,40 67480,76 259,77 148,20 74,10 -46,20 225,50 126,70
Co 2833 7,82 5,60 0,50 115,30 3,20 9,50 114,80 6,30 68,48 8,28 18,90 9,45 -6,25 28,40 15,80
Cr 2833 14,46 7,90 1,10 248,00 4,70 14,70 246,90 10,00 444,60 21,09 30,00 15,00 -10,30 44,70 24,70
Cs 2833 0,99 0,72 0,05 18,57 0,46 1,15 18,52 0,69 1,15 1,07 2,07 1,04 -0,58 3,22 1,84
Cu 2833 10,60 6,44 0,69 161,33 3,39 13,51 160,64 10,12 146,02 12,08 30,36 15,18 -11,79 43,87 23,63
Fe 2833 1,64 1,35 0,14 14,87 0,88 2,01 14,73 1,13 1,35 1,16 3,39 1,70 -0,81 5,40 3,14
Ga 2833 2,68 2,50 0,20 14,20 1,60 3,40 14,00 1,80 2,35 1,53 5,40 2,70 -1,10 8,80 5,20
K 2833 0,09 0,07 0,01 0,68 0,05 0,11 0,68 0,06 0,00 0,07 0,18 0,09 -0,04 0,29 0,17
La 2833 47,74 24,80 1,60 4112,20 13,40 40,30 4110,60 26,90 17815,91 133,48 80,70 40,35 -26,95 121,00 67,20
Li 2833 6,00 5,00 0,20 58,60 3,00 7,70 58,40 4,70 18,91 4,35 14,10 7,05 -4,05 21,80 12,40

Mg 2833 0,15 0,10 0,01 2,57 0,05 0,19 2,57 0,14 0,03 0,18 0,42 0,21 -0,16 0,61 0,33
Mn 2833 515,78 373,00 43,00 8119,00 224,00 592,00 8076,00 368,00 299655,01 547,41 1104,00 552,00 -328,00 1696,00 960,00
Mo 2833 0,34 0,27 0,03 10,08 0,17 0,41 10,05 0,24 0,12 0,34 0,72 0,36 -0,19 1,13 0,65
Na 2833 0,01 0,01 0,00 0,21 0,00 0,01 0,21 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 -0,01 0,05 0,03
Nb 2833 0,38 0,25 0,02 6,91 0,15 0,43 6,89 0,28 0,22 0,47 0,84 0,42 -0,27 1,27 0,71
Ni 2833 8,26 3,80 0,30 398,50 2,00 8,00 398,20 6,00 271,88 16,49 18,00 9,00 -7,00 26,00 14,00
P 2833 0,03 0,02 0,00 0,43 0,01 0,04 0,42 0,02 0,00 0,03 0,07 0,03 -0,02 0,10 0,06

Pb 2833 11,08 10,34 0,98 105,53 6,88 14,15 104,55 7,27 41,72 6,46 21,81 10,91 -4,03 35,96 21,42
Rb 2833 13,82 10,80 0,60 91,00 6,60 18,10 90,40 11,50 105,89 10,29 34,50 17,25 -10,65 52,60 29,60
Sc 2833 1,88 1,60 0,20 13,90 1,00 2,30 13,70 1,30 1,68 1,30 3,90 1,95 -0,95 6,20 3,60
Sn 2833 1,25 0,70 0,10 62,30 0,40 1,30 62,20 0,90 5,35 2,31 2,70 1,35 -0,95 4,00 2,20
Sr 2833 14,60 11,10 0,80 154,50 6,30 19,30 153,70 13,00 142,05 11,92 39,00 19,50 -13,20 58,30 32,30
Th 2833 20,79 6,50 0,30 1738,60 2,90 18,60 1738,30 15,70 3160,47 56,22 47,10 23,55 -20,65 65,70 34,30
Ti 2833 0,03 0,02 0,00 0,28 0,01 0,04 0,28 0,03 0,00 0,03 0,10 0,05 -0,04 0,14 0,08
Tl 2833 0,11 0,09 0,01 0,66 0,05 0,15 0,65 0,10 0,01 0,09 0,30 0,15 -0,10 0,45 0,25
U 2833 1,70 1,00 0,05 44,10 0,50 1,90 44,05 1,40 7,02 2,65 4,20 2,10 -1,60 6,10 3,30
V 2833 24,25 19,00 1,00 217,00 11,00 31,00 216,00 20,00 485,39 22,03 60,00 30,00 -19,00 91,00 51,00
Y 2833 10,47 7,93 0,59 405,13 4,28 12,72 404,54 8,44 188,38 13,73 25,32 12,66 -8,38 38,04 21,16

Zn 2833 26,35 23,10 1,50 308,40 14,60 33,80 306,90 19,20 331,82 18,22 57,60 28,80 -14,20 91,40 53,00
Zr 2833 3,01 1,90 0,20 62,50 1,20 3,50 62,30 2,30 15,19 3,90 6,90 3,45 -2,25 10,40 5,80

Tabela 1 - Parâmetro estatísticos básicos (37 variáveis selecoinadas) - Escudo Sul-rio-grandense - Total

IQR = Q3 – Q1
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ELEMENTO
CASOS 

VÁLIDOS
MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO

1° 
QUARTIL 

(Q1)

3° 
QUARTIL 

(Q3)

RANGE 
(MÁXIMO - 
MÍNIMO)

INTER 
QUARTILE 

RANGE (IQR)
VARIÂNCIA

DESVIO 
PADRÃO

3 X IQR 1,5 X IQR
Q1 - 

(1,5 X IQR)
Q3 + 

(3 X IQR)
Q3 + 

(1,5 X IQR)

Ag 929 29,96 19,00 2,00 670,00 12,00 29,00 668,00 17,00 2433,95 49,34 51,00 25,50 -13,50 80,00 46,00
Al 929 0,57 0,51 0,07 2,42 0,32 0,74 2,35 0,42 0,12 0,34 1,26 0,63 -0,31 2,00 1,16
As 929 4,13 1,90 0,05 60,70 1,10 4,00 60,65 2,90 42,77 6,54 8,70 4,35 -3,25 12,70 6,90
Ba 929 76,98 65,50 10,40 434,50 46,50 92,80 424,10 46,30 2157,39 46,45 138,90 69,45 -22,95 231,70 139,10
Be 929 0,78 0,60 0,05 3,60 0,40 1,00 3,55 0,60 0,33 0,58 1,80 0,90 -0,50 2,80 1,60
Bi 929 0,19 0,09 0,01 19,88 0,05 0,18 19,87 0,13 0,47 0,68 0,39 0,20 -0,15 0,57 0,31
Ca 929 0,10 0,06 0,01 1,37 0,04 0,13 1,37 0,09 0,01 0,11 0,27 0,14 -0,10 0,40 0,22
Ce 929 77,68 41,60 5,90 4000,00 24,90 76,30 3994,10 51,40 29482,20 171,70 154,20 77,10 -52,20 230,50 127,70
Co 929 6,05 4,90 0,50 32,90 2,90 8,00 32,40 5,10 19,23 4,39 15,30 7,65 -4,75 23,30 13,10
Cr 929 9,94 7,30 1,30 88,60 4,60 11,60 87,30 7,00 94,13 9,70 21,00 10,50 -5,90 32,60 18,60
Cs 929 1,35 0,83 0,11 18,57 0,50 1,53 18,46 1,03 2,62 1,62 3,09 1,55 -1,05 4,62 2,56
Cu 929 9,48 7,53 1,27 76,74 3,74 12,74 75,47 9,00 66,40 8,15 27,00 13,50 -9,76 39,74 21,74
Fe 929 1,42 1,24 0,15 6,10 0,82 1,81 5,95 0,99 0,66 0,81 2,97 1,49 -0,67 4,78 2,80
Ga 929 2,36 2,10 0,30 9,90 1,30 3,10 9,60 1,80 2,08 1,44 5,40 2,70 -1,40 8,50 4,90
K 929 0,10 0,08 0,01 0,66 0,05 0,12 0,66 0,07 0,00 0,07 0,21 0,11 -0,06 0,33 0,19
La 929 38,65 21,00 2,30 1272,50 11,40 40,40 1270,20 29,00 5079,31 71,27 87,00 43,50 -32,10 127,40 69,40
Li 929 6,64 5,50 0,30 31,00 3,00 9,20 30,70 6,20 23,41 4,84 18,60 9,30 -6,30 27,80 15,40

Mg 929 0,13 0,09 0,01 1,68 0,05 0,17 1,68 0,12 0,02 0,15 0,36 0,18 -0,13 0,53 0,29
Mn 929 383,93 296,00 43,00 3689,00 184,00 477,00 3646,00 293,00 118072,12 343,62 879,00 439,50 -255,50 1356,00 770,00
Mo 929 0,34 0,29 0,03 2,84 0,20 0,40 2,81 0,20 0,06 0,24 0,60 0,30 -0,10 1,00 0,60
Na 929 0,01 0,01 0,00 0,06 0,00 0,01 0,06 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 -0,01 0,04 0,02
Nb 929 0,34 0,24 0,03 3,09 0,15 0,44 3,06 0,29 0,10 0,31 0,87 0,44 -0,29 1,31 0,73
Ni 929 5,84 3,80 0,40 47,80 2,10 7,60 47,40 5,50 34,32 5,86 16,50 8,25 -6,15 24,10 13,10
P 929 0,03 0,02 0,00 0,28 0,01 0,03 0,28 0,02 0,00 0,02 0,05 0,03 -0,02 0,08 0,05

Pb 929 10,48 10,07 1,37 38,63 5,97 13,93 37,26 7,96 30,48 5,52 23,88 11,94 -5,97 37,81 21,89
Rb 929 14,52 11,00 0,80 91,00 6,40 18,90 90,20 12,50 126,94 11,27 37,50 18,75 -12,35 56,40 31,40
Sc 929 1,54 1,40 0,20 7,30 0,80 2,00 7,10 1,20 1,08 1,04 3,60 1,80 -1,00 5,60 3,20
Sn 929 0,90 0,50 0,10 42,10 0,30 1,00 42,00 0,70 3,09 1,76 2,10 1,05 -0,75 3,10 1,70
Sr 929 10,35 7,90 1,10 52,40 5,10 12,60 51,30 7,50 60,22 7,76 22,50 11,25 -6,15 35,10 20,10
Th 929 17,33 5,20 0,90 543,20 2,80 14,30 542,30 11,50 1591,43 39,89 34,50 17,25 -14,45 48,80 25,80
Ti 929 0,03 0,02 0,00 0,24 0,01 0,04 0,24 0,03 0,00 0,03 0,09 0,05 -0,04 0,13 0,07
Tl 929 0,12 0,09 0,01 0,65 0,05 0,14 0,64 0,09 0,01 0,09 0,27 0,14 -0,09 0,41 0,23
U 929 1,76 0,90 0,05 39,70 0,40 2,00 39,65 1,60 7,14 2,67 4,80 2,40 -2,00 6,80 3,60
V 929 18,33 16,00 1,00 87,00 10,00 23,00 86,00 13,00 134,22 11,59 39,00 19,50 -9,50 62,00 36,00
Y 929 8,83 5,85 0,80 83,35 3,19 11,53 82,55 8,34 76,25 8,73 25,02 12,51 -9,32 36,55 19,87

Zn 929 24,91 20,90 1,70 308,40 12,30 32,60 306,70 20,30 382,13 19,55 60,90 30,45 -18,15 93,50 52,90
Zr 929 2,25 1,60 0,20 16,40 1,00 2,80 16,20 1,80 3,62 1,90 5,40 2,70 -1,70 8,20 4,60

IQR = Q3 – Q1

Tabela 2 - Parâmetros estatísticos básicos (37 variáveis selecionadas) - Escudo Sul-rio-grandense - Domínio Encruzilhada do Sul.
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ELEMENTO
CASOS 

VÁLIDOS
MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO

1° 
QUARTIL 

(Q1)

3° 
QUARTIL 

(Q3)

RANGE 
(MÁXIMO - 
MÍNIMO)

INTER 
QUARTILE 

RANGE (IQR)
VARIÂNCIA

DESVIO 
PADRÃO

3 X IQR 1,5 X IQR
Q1 - 

(1,5 X IQR)
Q3 + 

(3 X IQR)
Q3 + 

(1,5 X IQR)

Ag 1086 49,87 11,00 1,00 5777,00 8,00 22,00 5776,00 14,00 46762,64 216,25 42,00 21,00 -13,00 64,00 36,00

Al 1086 0,65 0,58 0,05 3,05 0,42 0,80 3,00 0,38 0,11 0,34 1,14 0,57 -0,15 1,94 1,18

As 1086 1,42 1,05 0,05 13,50 0,60 1,70 13,45 1,10 1,67 1,29 3,30 1,65 -1,05 5,00 2,80

Ba 1086 77,29 64,05 14,60 612,80 44,70 93,00 598,20 48,30 2662,11 51,60 144,90 72,45 -27,75 237,90 141,30

Be 1086 0,73 0,60 0,05 6,30 0,40 0,90 6,25 0,50 0,24 0,49 1,50 0,75 -0,35 2,40 1,40

Bi 1086 0,10 0,07 0,01 2,09 0,05 0,10 2,08 0,05 0,01 0,12 0,15 0,08 -0,03 0,25 0,15

Ca 1086 0,10 0,08 0,01 0,54 0,04 0,14 0,54 0,10 0,01 0,08 0,30 0,15 -0,11 0,44 0,24

Ce 1086 153,36 64,00 4,40 4000,00 46,40 100,70 3995,60 54,30 144339,06 379,92 162,90 81,45 -35,05 263,60 155,00

Co 1086 5,89 5,00 0,60 26,10 3,00 7,60 25,50 4,60 15,11 3,89 13,80 6,90 -3,90 21,40 12,20

Cr 1086 8,58 6,40 1,10 93,30 4,00 10,20 92,20 6,20 62,97 7,94 18,60 9,30 -5,30 28,80 16,40

Cs 1086 1,02 0,89 0,05 5,91 0,60 1,24 5,86 0,64 0,36 0,60 1,92 0,96 -0,36 3,16 1,88

Cu 1086 11,31 4,72 0,69 161,33 2,81 14,07 160,64 11,26 229,98 15,17 33,78 16,89 -14,08 47,85 25,33

Fe 1086 1,56 1,31 0,29 14,87 0,90 1,90 14,58 1,00 1,27 1,13 3,00 1,50 -0,60 4,90 2,90

Ga 1086 2,90 2,60 0,20 14,20 1,90 3,60 14,00 1,70 2,11 1,45 5,10 2,55 -0,65 8,70 5,30

K 1086 0,10 0,08 0,01 0,68 0,05 0,12 0,68 0,07 0,01 0,08 0,21 0,11 -0,06 0,33 0,19

La 1086 77,64 34,45 1,80 4112,20 24,40 54,40 4110,40 30,00 40425,52 201,06 90,00 45,00 -20,60 144,40 84,40

Li 1086 5,62 4,80 0,20 26,70 3,20 6,90 26,50 3,70 12,40 3,52 11,10 5,55 -2,35 18,00 10,60

Mg 1086 0,11 0,09 0,01 0,78 0,05 0,15 0,78 0,10 0,01 0,08 0,30 0,15 -0,10 0,45 0,25

Mn 1086 522,05 392,00 84,00 5740,00 265,00 580,00 5656,00 315,00 262546,74 512,39 945,00 472,50 -207,50 1525,00 895,00

Mo 1086 0,30 0,23 0,04 4,63 0,15 0,37 4,59 0,22 0,08 0,29 0,66 0,33 -0,18 1,03 0,59

Na 1086 0,01 0,01 0,00 0,21 0,00 0,01 0,21 0,01 0,00 0,02 0,03 0,01 -0,01 0,04 0,02

Nb 1086 0,46 0,32 0,04 6,91 0,21 0,52 6,87 0,31 0,27 0,52 0,93 0,47 -0,26 1,45 0,83

Ni 1086 3,66 2,70 0,30 92,90 1,60 4,40 92,60 2,80 21,96 4,69 8,40 4,20 -2,60 12,80 7,20

P 1086 0,03 0,02 0,00 0,43 0,01 0,03 0,42 0,02 0,00 0,03 0,06 0,03 -0,02 0,10 0,05

Pb 1086 12,70 11,60 1,05 105,53 8,96 15,04 104,48 6,08 42,42 6,51 18,24 9,12 -0,16 33,28 21,12

Rb 1086 17,98 15,90 1,30 80,20 11,00 22,30 78,90 11,30 107,03 10,35 33,90 16,95 -5,95 56,20 33,60

Sc 1086 1,84 1,70 0,20 8,60 1,20 2,30 8,40 1,10 0,84 0,92 3,30 1,65 -0,45 5,60 3,40

Sn 1086 2,04 1,20 0,10 62,30 0,70 2,20 62,20 1,50 9,89 3,15 4,50 2,25 -1,55 6,70 3,70

Sr 1086 13,08 10,50 0,80 58,10 6,30 17,30 57,30 11,00 80,82 8,99 33,00 16,50 -10,20 50,30 28,30

Th 1086 36,62 17,20 0,90 1738,60 9,30 35,90 1737,70 26,60 6395,71 79,97 79,80 39,90 -30,60 115,70 62,50

Ti 1086 0,04 0,03 0,00 0,24 0,02 0,05 0,24 0,03 0,00 0,03 0,10 0,05 -0,03 0,15 0,08

Tl 1086 0,15 0,13 0,02 0,66 0,09 0,19 0,64 0,10 0,01 0,08 0,30 0,15 -0,06 0,49 0,29

U 1086 2,48 1,70 0,10 44,10 1,10 2,60 44,00 1,50 10,51 3,24 4,50 2,25 -1,15 7,10 4,10

V 1086 20,40 17,00 1,00 207,00 9,00 28,00 206,00 19,00 320,65 17,91 57,00 28,50 -19,50 85,00 47,00

Y 1086 14,70 11,12 1,13 405,13 7,32 16,02 404,00 8,70 381,67 19,54 26,10 13,05 -5,73 42,12 24,72

Zn 1086 27,29 23,85 3,80 198,80 17,00 33,30 195,00 16,30 260,91 16,15 48,90 24,45 -7,45 82,20 49,60

Zr 1086 3,88 2,10 0,30 62,50 1,30 4,50 62,20 3,20 29,60 5,44 9,60 4,80 -3,50 14,10 7,70

Tabela 3 - Parâmetros estatísticos básicos (37 variáveis selecionadas) - Escudo Sul-rio-grandense - Domínio Pelotas.

IQR = Q3 – Q1
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Tabela 4 - Parâmetros estatísticos básicos (37 variáveis selecionadas) - Escudo Sul-rio-grandense - Domínio São Gabriel.

ELEMENTO
CASOS 

VÁLIDOS
MÉDIA MEDIANA MÍNIMOMÁXIMO

1° 
QUARTIL 

(Q1)

3° 
QUARTIL 

(Q3)

RANGE 
(MÁXIMO - 
MÍNIMO)

INTER 
QUARTILE 

RANGE (IQR)
VARIÂNCIA

DESVIO 
PADRÃO

3 X IQR 1,5 X IQR
Q1 - 

(1,5 X IQR)
Q3 + 

(3 X IQR)
Q3 + 

(1,5 X IQR)

Ag 540 23,937 20,000 4,000 495,000 14,000 27,000 491,000 13,000 739,7 27,198 39,00 19,50 -5,50 66,00 40,00

Al 540 0,776 0,690 0,050 2,780 0,400 1,030 2,730 0,630 0,3 0,504 1,89 0,95 -0,55 2,92 1,66

As 540 4,896 2,900 0,050 55,900 1,500 5,750 55,850 4,250 39,0 6,243 12,75 6,38 -4,88 18,50 10,00

Ba 540 129,033 101,950 10,300 995,000 62,550 169,700 984,700 107,150 10173,9 100,866 321,45 160,73 -98,18 491,15 276,85

Be 540 0,670 0,500 0,050 3,100 0,300 0,900 3,050 0,600 0,2 0,485 1,80 0,90 -0,60 2,70 1,50

Bi 540 0,073 0,060 0,010 1,050 0,040 0,100 1,040 0,060 0,0 0,064 0,18 0,09 -0,05 0,28 0,16

Ca 540 0,177 0,130 0,005 1,720 0,060 0,220 1,715 0,160 0,0 0,190 0,48 0,24 -0,18 0,70 0,38

Ce 540 36,669 31,300 3,500 219,400 17,200 49,150 215,900 31,950 665,0 25,788 95,85 47,93 -30,73 145,00 81,10

Co 540 13,063 8,800 0,600 115,300 4,050 16,350 114,700 12,300 205,6 14,340 36,90 18,45 -14,40 53,25 28,65

Cr 540 32,491 19,500 1,700 248,000 7,950 38,600 246,300 30,650 1499,0 38,717 91,95 45,98 -38,03 130,55 69,25

Cs 540 0,624 0,495 0,110 6,690 0,340 0,765 6,580 0,425 0,3 0,503 1,28 0,64 -0,30 2,04 1,19

Cu 540 12,326 8,055 1,460 145,910 4,380 15,275 144,450 10,895 166,3 12,895 32,69 16,34 -11,96 47,96 26,17

Fe 540 2,170 1,710 0,360 8,040 1,000 2,835 7,680 1,835 2,4 1,533 5,51 2,75 -1,75 8,34 4,67

Ga 540 2,876 2,600 0,200 11,000 1,600 3,700 10,800 2,100 3,1 1,752 6,30 3,15 -1,55 10,00 5,80

K 540 0,073 0,070 0,005 0,430 0,050 0,090 0,425 0,040 0,0 0,043 0,12 0,06 -0,01 0,21 0,13

La 540 17,171 13,900 1,600 111,300 7,400 23,550 109,700 16,150 155,9 12,487 48,45 24,23 -16,83 72,00 39,70

Li 540 6,590 5,800 0,200 58,600 2,800 8,600 58,400 5,800 26,3 5,127 17,40 8,70 -5,90 26,00 14,40

Mg 540 0,271 0,170 0,005 2,570 0,070 0,330 2,565 0,260 0,1 0,313 0,78 0,39 -0,32 1,11 0,59

Mn 540 623,272 430,000 49,000 8119,000 214,000 743,000 8070,000 529,000 512280,5 715,738 1587,00 793,50 -579,50 2330,00 1272,00

Mo 540 0,413 0,350 0,040 2,320 0,225 0,525 2,280 0,300 0,1 0,279 0,90 0,45 -0,23 1,43 0,83

Na 540 0,013 0,010 0,001 0,070 0,005 0,018 0,070 0,013 0,0 0,010 0,04 0,02 -0,01 0,06 0,03

Nb 540 0,381 0,215 0,030 5,090 0,120 0,360 5,060 0,240 0,4 0,616 0,72 0,36 -0,24 1,08 0,60

Ni 540 20,343 9,500 0,500 398,500 3,850 23,750 398,000 19,900 1049,2 32,391 59,70 29,85 -26,00 83,45 43,65

P 540 0,032 0,023 0,002 0,295 0,012 0,044 0,293 0,032 0,0 0,032 0,10 0,05 -0,04 0,14 0,08

Pb 540 10,221 8,830 0,980 93,300 5,190 13,100 92,320 7,910 58,6 7,657 23,73 11,87 -6,68 36,83 21,01

Rb 540 7,860 7,200 0,600 33,400 4,950 9,800 32,800 4,850 18,7 4,320 14,55 7,28 -2,33 24,35 14,65

Sc 540 2,389 2,000 0,200 13,900 1,100 3,100 13,700 2,000 3,7 1,935 6,00 3,00 -1,90 9,10 5,10

Sn 540 0,593 0,400 0,100 8,900 0,300 0,700 8,800 0,400 0,4 0,623 1,20 0,60 -0,30 1,90 1,10

Sr 540 18,192 15,500 1,000 154,500 8,750 23,300 153,500 14,550 193,4 13,906 43,65 21,83 -13,08 66,95 37,85

Th 540 3,816 2,700 0,300 36,100 1,800 4,000 35,800 2,200 17,3 4,159 6,60 3,30 -1,50 10,60 6,20

Ti 540 0,033 0,021 0,001 0,283 0,010 0,041 0,282 0,031 0,0 0,038 0,09 0,05 -0,04 0,13 0,07

Tl 540 0,057 0,050 0,010 0,310 0,030 0,070 0,300 0,040 0,0 0,037 0,12 0,06 -0,03 0,19 0,11

U 540 0,632 0,500 0,050 3,900 0,300 0,800 3,850 0,500 0,2 0,496 1,50 0,75 -0,45 2,30 1,30

V 540 39,552 32,000 3,000 217,000 16,000 50,000 214,000 34,000 1115,0 33,392 102,00 51,00 -35,00 152,00 84,00

Y 540 6,943 6,215 0,590 27,330 3,690 9,125 26,740 5,435 20,4 4,515 16,31 8,15 -4,46 25,43 14,56

Zn 540 28,480 24,850 1,500 158,000 12,900 37,900 156,500 25,000 438,8 20,948 75,00 37,50 -24,60 112,90 62,90

Zr 540 3,031 2,100 0,400 23,200 1,300 3,800 22,800 2,500 7,5 2,740 7,50 3,75 -2,45 11,30 6,30

IQR = Q3 – Q1
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ELEMENTO
CASOS 

VÁLIDOS
MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO

1° 
QUARTIL 

(Q1)

3° 
QUARTIL 

(Q3)

RANGE 
(MÁXIMO - 
MÍNIMO)

INTER 
QUARTILE 

RANGE (IQR)
VARIÂNCIA

DESVIO 
PADRÃO

3 X IQR 1,5 X IQR
Q1 - 

(1,5 X IQR)
Q3 + 

(3 X IQR)
Q3 + 

(1,5 X IQR)

Ag 278 20,10 17,00 3,00 191,00 13,00 23,00 188,00 10,00 192,65 13,88 30,00 15,00 -2,00 53,00 33,00

Al 278 0,66 0,60 0,07 2,03 0,33 0,85 1,96 0,52 0,16 0,41 1,56 0,78 -0,45 2,41 1,37

As 278 2,98 1,80 0,40 68,30 1,20 3,00 67,90 1,80 23,76 4,87 5,40 2,70 -1,50 8,40 4,80

Ba 278 154,21 130,60 15,50 854,90 89,00 184,10 839,40 95,10 11493,58 107,21 285,30 142,65 -53,65 469,40 279,20

Be 278 0,54 0,50 0,05 3,20 0,20 0,70 3,15 0,50 0,18 0,42 1,50 0,75 -0,55 2,20 1,20

Bi 278 0,05 0,04 0,01 1,09 0,02 0,06 1,08 0,04 0,00 0,07 0,12 0,06 -0,04 0,18 0,10

Ca 278 0,23 0,17 0,02 5,16 0,09 0,28 5,14 0,19 0,12 0,35 0,57 0,29 -0,20 0,85 0,47

Ce 278 41,97 36,25 5,30 154,70 20,90 56,00 149,40 35,10 664,16 25,77 105,30 52,65 -31,75 161,30 91,10

Co 278 11,10 9,20 0,70 60,30 4,90 14,10 59,60 9,20 86,87 9,32 27,60 13,80 -8,90 41,70 23,30

Cr 278 17,50 12,20 1,10 64,30 6,30 25,00 63,20 18,70 219,30 14,81 56,10 28,05 -21,75 81,10 43,70

Cs 278 0,45 0,44 0,12 1,19 0,27 0,57 1,07 0,30 0,04 0,21 0,90 0,45 -0,18 1,47 0,87

Cu 278 8,22 6,89 0,99 30,12 4,04 11,17 29,13 7,13 28,41 5,33 21,39 10,70 -6,66 32,56 18,30

Fe 278 1,64 1,37 0,14 9,50 0,90 1,98 9,36 1,08 1,27 1,13 3,24 1,62 -0,72 5,22 3,06

Ga 278 2,50 2,30 0,20 10,50 1,30 3,20 10,30 1,90 2,24 1,50 5,70 2,85 -1,55 8,90 5,10

K 278 0,05 0,05 0,01 0,30 0,03 0,07 0,30 0,04 0,00 0,03 0,12 0,06 -0,03 0,19 0,11

La 278 20,72 18,50 2,50 59,20 10,40 28,60 56,70 18,20 145,27 12,05 54,60 27,30 -16,90 83,20 46,80

Li 278 4,21 3,65 0,30 22,10 2,00 5,80 21,80 3,80 9,32 3,05 11,40 5,70 -3,70 17,20 9,60

Mg 278 0,16 0,13 0,01 0,92 0,06 0,21 0,92 0,15 0,02 0,15 0,45 0,23 -0,17 0,66 0,36

Mn 278 723,05 514,50 46,00 6189,00 307,00 858,00 6143,00 551,00 518754,66 720,25 1653,00 826,50 -519,50 2511,00 1409,00

Mo 278 0,38 0,25 0,03 10,08 0,16 0,40 10,05 0,24 0,50 0,71 0,72 0,36 -0,20 1,12 0,64

Na 278 0,02 0,01 0,00 0,15 0,01 0,03 0,14 0,02 0,00 0,02 0,06 0,03 -0,03 0,09 0,05

Nb 278 0,18 0,14 0,02 1,22 0,09 0,23 1,20 0,14 0,02 0,15 0,42 0,21 -0,12 0,65 0,37

Ni 278 10,88 6,60 0,40 74,30 3,50 14,10 73,90 10,60 142,98 11,96 31,80 15,90 -12,40 45,90 24,70

P 278 0,03 0,03 0,00 0,25 0,02 0,04 0,24 0,02 0,00 0,03 0,07 0,04 -0,02 0,11 0,07

Pb 278 8,36 8,03 1,19 36,83 4,13 11,29 35,64 7,16 23,80 4,88 21,48 10,74 -6,61 32,77 18,45

Rb 278 6,84 5,95 1,10 33,10 4,40 8,40 32,00 4,00 14,01 3,74 12,00 6,00 -1,60 20,40 12,40

Sc 278 2,17 1,90 0,20 8,00 1,00 2,90 7,80 1,90 2,05 1,43 5,70 2,85 -1,85 8,60 4,80

Sn 278 0,60 0,40 0,10 10,60 0,20 0,70 10,50 0,50 0,78 0,88 1,50 0,75 -0,55 2,20 1,20

Sr 278 27,75 23,75 1,20 97,50 15,30 35,30 96,30 20,00 289,44 17,01 60,00 30,00 -14,70 95,30 55,30

Th 278 3,46 2,50 0,40 20,30 1,60 4,10 19,90 2,50 9,11 3,02 7,50 3,75 -2,15 11,60 6,60

Ti 278 0,03 0,02 0,00 0,25 0,01 0,03 0,25 0,02 0,00 0,04 0,05 0,03 -0,02 0,08 0,05

Tl 278 0,05 0,05 0,01 0,20 0,03 0,07 0,19 0,04 0,00 0,04 0,12 0,06 -0,03 0,19 0,11

U 278 0,49 0,40 0,05 2,70 0,20 0,70 2,65 0,50 0,12 0,35 1,50 0,75 -0,55 2,20 1,20

V 278 29,33 25,00 2,00 145,00 14,00 39,00 143,00 25,00 429,25 20,72 75,00 37,50 -23,50 114,00 64,00

Y 278 6,24 5,87 0,85 16,87 2,78 8,90 16,02 6,12 14,37 3,79 18,36 9,18 -6,40 27,26 15,02

Zn 278 23,37 22,05 1,80 98,00 11,40 32,20 96,20 20,80 208,25 14,43 62,40 31,20 -19,80 94,60 53,00

Zr 278 2,09 1,20 0,40 23,50 0,90 2,00 23,10 1,10 6,90 2,63 3,30 1,65 -0,75 5,30 3,10
IQR = Q3 – Q1

Tabela 5 - Parâmetros estatísticos básicos (37 variáveis selecionadas) - Escudo Sul-rio-grandense - Domínio Taquarembó.
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Figura 68 - Localização das áreas anômalas identificadas no Levantamento Geoquímico do Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 69 - Prancha geoquímica - Ag (Prata).
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Figura 70 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ag (Prata).



Informe de Geoquímica

83

Figura 71 - Prancha geoquímica - Al (Alumínio).
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Figura 72 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense -Al (Alumínio).
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Figura 73 - Prancha geoquímica - As (Arsênio).
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Figura 74 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - As (Arsênio).
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Figura 75 - Prancha geoquímica - Ba (Bário).
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Figura 76 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ba (Bário).
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Figura 77 - Prancha geoquímica - Be (Berílio).
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Figura 78 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Be (Berílio).
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Figura 79 - Prancha geoquímica - Bi (Bismuto).
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Figura 80 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Bi (Bismuto).
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Figura 81 - Prancha geoquímica - Ca (Cálcio).
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Figura 82 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ca (Cálcio).
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Figura 83 - Prancha geoquímica - Ce (Cério).
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Figura 84 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ce (Cério).
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Figura 85 - Prancha geoquímica - Co (Cobalto).
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Figura 86 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Co (Cobalto).
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Figura 87 - Prancha geoquímica - Cr (Cromo).
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Figura 88 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Cr (Cromo).
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Figura 89 - Prancha geoquímica - Cs (Césio).
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Figura 90 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Cs (Césio).
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Figura 91 - Prancha geoquímica - Cu (Cobre).
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Figura 92 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Cu (Cobre).
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Figura 93 - Prancha geoquímica - Fe (Ferro).
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Figura 94 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Fe (Ferro).
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Figura 95 - Prancha geoquímica - Ga (Gálio).
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Figura 96 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ga (Gálio).



Informe de Geoquímica

109

Figura 97 - Prancha geoquímica - K (Potássio).
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Figura 98 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - K (Potássio).
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Figura 99 - Prancha geoquímica - La (Lantânio).
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Figura 100 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - La (Lantânio).
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Figura 101 - Prancha geoquímica - Li (Lítio).
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Figura 102 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Li (Lítio).
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Figura 103 - Prancha geoquímica - Mg (Magnésio).
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Figura 104 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Mg (Magnésio).
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Figura 105 - Prancha geoquímica - Mn (Manganês).
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Figura 106 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Mn (Manganês).
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Figura 107 - Prancha geoquímica - Mo (Molibdênio).
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Figura 108 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Mo (Molibdênio).
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Figura 109 - Prancha geoquímica - Na (Sódio).
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Figura 110 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Na (Sódio).
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Figura 111 - Prancha geoquímica - Nb (Nióbio).
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Figura 112 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Nióbio (Nb).
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Figura 113 - Prancha geoquímica - Ni (Níquel).



Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

126

Figura 114 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ni (Níquel).
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Figura 115 - Prancha geoquímica - P (Fósforo).
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Figura 116 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - P (Fósforo).
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Figura 117 - Prancha geoquímica - Pb (Chumbo).
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Figura 118 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Pb (Chumbo).
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Figura 119 - Prancha geoquímica - Rb (Rubídio).
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Figura 120 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Rb (Rubídio).
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Figura 121 - Prancha geoquímica - Sc (Escândio).
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Figura 122 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Sc (Escândio).
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Figura 123 - Prancha geoquímica - Sn (Estanho).
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Figura 124 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Sn (Estanho).
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Figura 125 - Prancha geoquímica - Sr (Estrôncio).
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Figura 126 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Sr (Estrôncio).



Informe de Geoquímica

139

Figura 127 - Prancha geoquímica - Th (Tório).
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Figura 128 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Th (Tório).
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Figura 129 - Prancha geoquímica - Ti (Titânio).
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Figura 130 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ti (Titânio).
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Figura 131 - Prancha geoquímica - Tl (Tálio).



Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

144

Figura 132 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Tl (Tálio).
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Figura 133 - Prancha geoquímica - U (Urânio).
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Figura 134 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - U (Urânio).



Informe de Geoquímica

147

Figura 135 - Prancha geoquímica - V (Vanádio).
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Figura 136 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - V (Vanádio).
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Figura 137 - Prancha geoquímica - Y (Ítrio).
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Figura 138 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Y (Ítrio).



Informe de Geoquímica

151

Figura 139 - Prancha geoquímica - Zn (Zinco).



Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

152

Figura 140 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Zn (Zinco).
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Figura 141 - Prancha geoquímica - Zr (Zircônio).
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Figura 142 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Zr (Zircônio).
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5. ESTATÍSTICA BIVARIADA - 
CORRELAÇÕES LINEARES

As relações entre os elementos foram determi-
nadas por meio do Coeficiente de Correlação Linear 
de Pearson (r), cujo valor varia de -1 a 1, ou seja, de 
- 100% a 100%. Este coeficiente se baseia nos dados 
brutos e visa retratar, se existente, a tendência con-
junta de crescimento ou decréscimo de duas variá-
veis medidas nos mesmos pontos de observação. Em 
termos geológicos, no presente caso, busca mostrar, 
a partir dos resultados analíticos dos sedimentos de 
corrente, a intensidade da associação entre as duas 
variáveis comparadas, bem como realçar relações 
comuns em certos depósitos minerais ou em certas 

ambiências geológicas de interesse. O seu valor, 
quando resultado da comparação de um número sig-
nificativo de resultados (o que é o caso, configurado 
como amostra de grande tamanho) pode ser utiliza-
do como indicativo da atuação de processos relacio-
nados a determinados eventos geológicos. 

No presente trabalho são apresentados, para 
todo o Escudo Sul-rio-grandense e para cada com-
partimento em que ele é subdividido, alguns pares 
de variáveis com seus respectivos valores obtidos 
para o coeficiente r (Tabela 6).

Tabela 6 - Valores do Coeficiente de Correlação Linear.

DOMÍNIO GEOLÓGICO

ELEMENTOS ESCUDO PELOTAS TAQUAREMBÓ SÃO GABRIEL ENCRUZILHADA DO SUL

Ag x Au 0,04 0,01 0,77 0,45 0,03

Au x As 0,15 0,01 0,01 0,35 0,12

Au x Bi 0,03 0,01 0,06 0,66 0,03

Au x Sb 0,01 0,02 0,06 0,02 0,06

Au x Hg 0,04 0,00 0,02 0,24 0,02

Al x Cr 0,62 0,54 0,78 0,75 0,66

Ba x Mn 0,73 0,75 0,80 0,73 0,71

Ba x Sr 0,71 0,71 0,63 0,68 0,68

Ca x Sr 0,69 0,90 0,58 0,70 0,74

Cr x Ti 0,36 0,46 0,51 0,62 0,25

Cu x Au 0,05 0,03 0,06 0,11 0,07

Cu x Ni 0,34 0,28 0,68 0,57 0,51

Cu x Pb 0,34 0,28 0,44 0,35 0,49

Cu x Zn 0,59 0,57 0,79 0,74 0,57

Mg x Li 0,59 0,73 0,79 0,63 0,65

Mg x Ni 0,77 0,54 0,85 0,82 0,61

P x Ba 0,49 0,32 0,59 0,66 0,44

P x Ca 0,48 0,57 0,33 0,59 0,62

P x Ce 0,48 0,75 0,63 0,62 0,36

P x Fe 0,55 0,44 0,65 0,71 0,49

P x Ga 0,64 0,65 0,73 0,68 0,60

P x Hf 0,11 0,02 0,41 0,54 0,14

P x K 0,37 0,27 0,40 0,46 0,36

P x Sr 0,56 0,48 0,49 0,75 0,59
continua
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O exame desta tabela permite que se estabe-
leçam algumas conclusões no que diz respeito aos 
valores encontrados. Coeficientes de correlação im-
portantes no sentido quantitativo são os que supe-
ram valores em torno de 0,70 (convenção adotada 
no presente trabalho e de larga aceitação na biblio-
grafia especializada), sendo tão mais representativos 
de associação genética quanto mais elevado for este 
valor. Muitos autores consideram valores superiores 
a 0,90 como realmente representativos de uma ínti-
ma associação das variáveis comparadas em deter-
minado evento sob estudo.

Um fator importante a se levar em consideração 
é que estes valores são calculados sobre resultados 
gerados por amostras que representam, por sua ba-
cia de captação, uma soma de várias contribuições, 
como rochas ácidas, intermediárias e básicas existen-
tes numa mesma bacia de drenagem, por exemplo. 
Deste modo, os diferentes graus de afinidade podem 
coexistir em uma mesma bacia, gerando um resul-
tado suavizado de uma provável forte relação por-
ventura existente, mas a escala de trabalho, como já 
referido anteriormente, permite apenas se conheça 
as variações que ocorrem na escala de observação.

Um fato importante aqui analisado diz respeito 
às semelhanças/diferenças de comportamentos, de 
respostas, dos diferentes compartimentos do Escudo 
Sul-rio-grandense. 

Com relação às diferenças na estrutura de cor-
relações, ou seja, às diferenças de faixas médias de 
valores dos coeficientes de correlação linear, obser-
va-se que Au e Ag apresentam correlação mais ele-
vada no Domínio Taquarembó (r = 0,77), um pouco 
mais baixa no Domínio São Gabriel (r = 0,45, valor 
baixo). Estes dados representam processos epiter-
mais relacionados a rochas magmáticas (vulcânicas 
e granitoides próximos da superfície) e praticamente 
inexistentes nos Domínios Pelotas e Encruzilhada do 
Sul, onde ocorrem processos de mais alta tempe-
ratura relacionados a rochas magmáticas de maior 
profundidade, granitoides, bem como no Escudo 

quando examinado na totalidade, caso em que as 
correlações entre estes dois elementos se situam 
em torno de zero. As relações do Au com os elemen-
tos As, Bi, Sb e Hg apresentam diferenças apenas 
no Domínio São Gabriel, onde ocorrem processos 
epitermais em maior abundância e no qual se ma-
nifesta uma correlação de fraca magnitude com As 
(0,35), Hg (0,24) e Bi (0,66), enquanto que nos outros 
três compartimentos, bem como no Escudo como 
um todo, estas relações se situam em torno de zero 
(Au x Sb também vale em torno de zero no Domínio 
São Gabriel). As relações do Ouro com os elementos 
que comumente se associam a ele em mineraliza-
ções apresentam grandes semelhanças, exceção ao 
comportamento registrado no Domínio São Gabriel, 
embora as correlações, mesmo nele, sejam muito 
baixas (com As e Hg) ou baixas (com Bi). Com relação 
ao Ouro, assim, a única correlação elevada que ocor-
re em relação à Prata está no Domínio Taquarembó. 
Nas demais correlações analisadas se manifesta uma 
grande similaridade de resultados entre os diversos 
compartimentos do Escudo, que acompanha, na sua 
totalidade, os valores parciais, com poucas exceções 
e em faixas de pouca magnitude no que diz respeito 
às faixas de valores. 

Afora as correlações usualmente elevadas, como 
as que ocorrem entre Ce, La e Y, entre Hf e Zr, entre 
Th e U e La, por exemplo, e entre os elementos Co, 
Cr, Ni e Mg, as demais são geralmente de baixo valor, 
revelando não haver a presença destas associações 
nas amostras coletadas na área. Existem, entretanto, 
alguns poucos casos de correlações mais elevadas. 

O Cromo, por exemplo, apresenta correlações 
de maior magnitude apenas com Níquel em todos 
os domínios do Escudo, e o Cobre apresenta correla-
ções com valores medianos com Ni e Zn, baixos com 
Pb e praticamente inexistente com ouro em todos 
os domínios do Escudo Sul-rio-grandense. Cabe res-
saltar que nas Minas do Camaquã são produzidos 
Cobre como elemento principal e Prata e Outo como 
subprodutos. 

P x Tl 0,15 0,22 0,35 0,20 0,27

P x U 0,37 0,72 0,22 0,08 0,23

P x Y 0,55 0,80 0,65 0,42 0,48

P x Nb 0,02 0,08 0,27 0,08 0,18

P x Ti 0,51 0,46 0,66 0,67 0,41

P x Th 0,42 0,73 0,13 0,00 0,26

Pb x Zn 0,50 0,36 0,67 0,65 0,54

Th x U 0,81 0,88 0,58 0,71 0,67

DOMÍNIO GEOLÓGICO

ELEMENTOS ESCUDO PELOTAS TAQUAREMBÓ SÃO GABRIEL ENCRUZILHADA DO SUL
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Fósforo apresenta correlação um pouco mais 
elevada (r = 0,77) apenas no Domínio Pelotas com 
Tório, Ítrio e Urânio; neste domínio também ocorre a 
relação mais forte entre Tório e Urânio (0,88, nos de-
mais domínios um pouco mais baixa). Fósforo apre-
senta correlação um pouco mais elevada (r = 0,75) 
com Sr em São Gabriel, podendo estar relacionada 
às ocorrências de carbonatitos na região, e com Hf a 
correlação é sempre baixa, pouco mais elevada (mas 
ainda baixa) em Taquarembó e São Gabriel. 

As correlações do Fósforo com vários outros ele-
mentos, como pode ser verificado na Tabela 6, mos-
tram similaridades, sempre com valores medianos, 
em todas as zonas do Escudo. 

Outras correlações elevadas que merecem des-
taque em todos os domínios são as verificadas entre 
Al x Cr, Ba x Mn e Ba x Sr. A correlação Al x Cr deve ser 
relacionada aos diques de olivina gabro que cortam 
todo o Escudo. 

A ligação Ba x Sr é comum e deve representar 
litologias como as rochas carbonatadas comuns no 
Escudo. Em particular a ligação Ba x Mn no Escudo 
pode ser oriunda de um hidrotermalismo represen-
tado por veios e vênulas de barita, por vezes porta-
dores de oxidados alterados de cor preta. Estes veios 
normalmente são mais recentes, pois cortam os fi-
lões de Cu que ocorrem nos domínios São Gabriel e 
Encruzilhada do Sul.
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6. ESTATÍSTICA MULTIVARIADA

6.1. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 
(ACP)

Aplica-se, no presente trabalho, a Análise de 
Componentes Principais (ACP) sobre os dados ana-
líticos disponíveis. A primeira componente principal 
é determinada de forma a representar e explicar a 
maior quantidade possível da variância dos dados, a 
segunda componente principal será logo a seguir, e 
assim por diante. A ACP transforma p variáveis ori-
ginais correlacionadas em q variáveis não correla-
cionadas, sendo q < p, ou seja, em q componentes 
principais que sejam funções lineares das variáveis 
originais. A ACP é uma técnica matemática que não 
requer que o usuário especifique um modelo estatís-
tico subjacente, ou seja, nenhuma condição é impos-
ta sobre a distribuição de probabilidade das variáveis 
originais. Cada nova variável (componente principal, 
CP) gerada é uma combinação linear das p variáveis 
originais, podendo ser escrita como:

CPi = Ai1X1 + Ai2X2 + ... + AijXj + ... + AipXp
onde i = 1, ... , p, em que X1, X2, ... , Xp são as 

variáveis originais e Aij são coeficientes. 
As componentes principais são tais que: 
i) variância CP1> Variância CP2> ... > Variância 

CPq;
ii) os valores de quaisquer duas CP são não 

correlacionados, o que não ocorre com as variáveis 
originais;

iii) é usual reter apenas as primeiras q compo-
nentes (q << p).

A ACP é uma forma de identificar padrões nos 
dados e expressá-los de modo a ressaltar suas simi-
laridades e diferenças, com a vantagem adicional de 
que uma vez identificados estes padrões (ou seja, 
definidos e associados a processos geológicos, no 
caso de sua aplicação a dados geológicos) podemos 
reduzir o número de dimensões sem muita perda de 
informação. 

A ACP lança mão do conceito de autovalores, 
que são as raízes de uma série de equações estabe-
lecidas de forma a maximizar a variância e reter a 
ortogonalidade das componentes geradas. Os auto-
vetores, por sua vez, que se associam aos respectivos 
autovalores, são vetores linearmente independentes 
que são combinações lineares das variáveis originais, 
e podem ser vistos como “novas” variáveis com a de-
sejável propriedade de serem não correlacionadas 

e responderem pela variância dos dados em ordem 
decrescente de importância.

Comunalidade indica qual a proporção da varia-
bilidade de cada variável particular que é explicada 
pelas componentes principais. Se para um determi-
nado caso a comunalidade para uma determinada 
variável for 0,80, por exemplo, significa que 80% da 
variabilidade daquela variável é explicada pelas com-
ponentes principais. Assim, a ACP é dita ser orien-
tada para a variância. Na ACP, as componentes são 
determinadas de modo a responder pela maior parte 
da variância das variáveis estudadas.

A abordagem Varimax de Kaiser é utilizada para 
encontrar um novo conjunto de posições para as 
componentes principais de modo a que a variância 
ou os coeficientes das componentes seja um máxi-
mo. Os escores rotacionados pelo método Varimax 
também podem ser computados, e os valores po-
dem ser interpretados do mesmo modo que os das 
componentes principais. O método de rotação orto-
gonal mais popular é o Varimax, que é um critério 
matemático utilizado para maximizar a variância.

Os escores expressam a contribuição de cada 
componente principal para cada ponto (amostra), 
eles permitem relacionar os resultados da ACP com 
os fenômenos naturais. No caso dos resultados gera-
dos pelas análises químicas das amostras de campo, 
a distribuição dos escores permite visualizar o com-
portamento em superfície das componentes princi-
pais, e como cada componente principal retida para 
estudo é associada a um processo geológico (sem-
pre que for possível encontrar esta associação), a 
distribuição da componente principal visualizada em 
mapa representa, na realidade, o comportamento 
do respectivo processo geológico. Assim, de forma 
resumida, as componentes principais são abstrações 
matemáticas, uma vez que são variáveis hipotéticas 
compostas por diversas variáveis originais, mas que, 
se associadas ou correlacionadas com processos 
geológicos, passam a ter a sua distribuição em su-
perfície associada à do processo que supostamente 
representa (supostamente, aqui, é usado por se refe-
rir, esta associação, à interpretação que lhe é impu-
tada). Para a interpretação da ACP foram testadas as 
hipóteses mais comumente utilizadas, sem rotação e 
com rotação (no caso presente são apresentados os 
resultados obtidos por meio da rotação Varimax dos 
dados brutos, que mostraram similaridades com os 
demais métodos testados).
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Oito componentes principais explicam cerca 
de 76,6% da variabilidade total, considerando-se 37 
variáveis. Conforme já mencionado no capítulo de 
Estatística Univariada, diversas variáveis mostram 
uma quantidade percentual muito elevada de valo-
res iguais ou inferiores ao limite inferior de detecção 
do método, o que mascara o verdadeiro comporta-
mento das mesmas na área de trabalho, tendo sido 
retiradas da análise multivariada. Foram retidas para 
este estudo apenas as componentes principais cujos 
autovalores superam o valor um. Algumas destas 
componentes, entretanto, têm percentual de expli-
cação sobre o total que se superpõe com o compor-
tamento individual de alguns elementos analisados, 
o que remete à análise individual feita para os mes-
mos no presente estudo. Uma destas componentes 
principais é a oitava, que reforça o comportamen-
to do elemento Nióbio, assim como a sétima, que 
destaca o comportamento isolado do Manganês, 
o que também pode ser verificado na Análise de 
Agrupamentos, e também a sexta componente prin-
cipal, que reflete a distribuição do Sódio na área 
trabalhada. Estas três componentes principais res-
pondem, juntas, por cerca de 9,9% da variabilidade 
total presente nos dados. 

A quinta componente principal, representando 
4,7% da variabilidade total, é composta pela associa-
ção entre As e Mo, comum em vários tipos de de-
pósitos minerais, e a quarta componente principal 
expressa a associação existente na área de estudo 
entre Ag e Sn (5,7% da variabilidade total). Esta quar-
ta componente principal apresenta valores altos em 
quase todo o Domínio Pelotas, incluindo as áreas a 
noroeste de Canguçu, Monte Bonito e Pedras Altas 
em sua quase totalidade, destacando-se em relação 
aos demais domínios. Merece destaque também, no 
Domínio Encruzilhada do Sul, a região NE de Santana 
da Boa Vista.

As três primeiras componentes principais, que 
representam, juntas, cerca de 56,3% da variabilidade 
total, mostram associações de vários elementos em 
sua composição, tendo sido gerados mapas dos seus 
respectivos escores (Figura 143, Figura 144 e Figura 
145) adotando-se o mesmo critério de classificação 
dos valores em faixas de magnitude utilizado para as 
variáveis individuais. 

A composição básica da primeira componente 
principal (CP1) é Al / Co / Cr / Fe / Mg / Ni / Sc / V / Ga. 
Gálio é elemento associado a rochas ácidas e tam-
bém a depósitos de sulfetos, onde ocorre junto a Cr, 
Fe e V, dentre outros, conforme verificado na CP1. 
Ni, também presente na associação, também indica 
a possibilidade de depósitos sulfetados, nos quais 
ocorre com frequência associado a Co e Fe, e tam-
bém em depósitos de urânio, onde ocorre junto a Co, 
Fe e Cr. Os elementos Co, Mg e Ni são indicativos de 

rochas ultramáficas, e a associação Cr / Fe / Al é tam-
bém frequente no ciclo sedimentar. A variabilidade 
total explicada por esta componente principal é de 
31,2% do total. As áreas de ocorrência mais desta-
cada desta associação, ou seja, as zonas em que ela 
aparece mais fortemente representada, significando 
uma atuação mais forte do processo que a gerou, 
são a área da Palma, Dom Pedrito e o Vale Seival e 
sua continuidade até Arroio da Porteira, e também 
sua continuação para sudeste (área de Palmas). Estas 
três últimas formam uma zona contínua de ocorrên-
cia de altos valores desta associação. Esta associação 
também repete comportamento já referido para ou-
tras variáveis individuais, contornando, com valores 
altos, o Granito Caçapava do Sul a noroeste, norte e 
toda a sua porção leste, indo até sudeste dele, nes-
te conjunto de áreas estão o Vale Santa Bárbara e a 
área de Triângulo. No Domínio Pelotas também apa-
rece uma pequena (em superfície) zona de valores 
altos para esta componente principal, Pedras Altas, 
bem como um ponto isolado entre as BRs 392 e 293, 
a cerca de cinco quilômetros a noroeste da cidade 
de Pelotas. 

Um outro local de pequena expressão superfi-
cial ocorre junto à BR 293, logo a noroeste (cerca de 
dois quilômetros) de seu cruzamento com a BR 473, 
a sudeste de Dom Pedrito, portanto.

Este é o comportamento da CP1, que explica o 
maior percentual de variabilidade dos dados. Esta 
associação ocorre em amostras de sedimentos que 
drenam litologias diversas, por vezes antagônicas 
às rochas ultramáficas ou aos depósitos sulfetados. 
Entretanto, no Escudo sul-rio-grandense, há enxa-
mes de diques de olivina gabros de direção NW com 
extensões quilométricas, por vezes mais densamen-
te distribuídos. Esses diques cortam todas as rochas 
do Escudo e a possibilidade destes diques contribu-
írem para a composição da primeira componente 
principal também é hipótese a ser considerada, jun-
tamente com a presença de depósitos sulfetados ou 
rochas ultramáficas. Os elementos Co, Mg e Ni são 
indicativos de comportamento ultramáfico, e a as-
sociação Cr / Fe / Al é também frequente no ciclo 
sedimentar. Esta associação apresenta, assim, uma 
certa variedade de possibilidades de ocorrência, 
priorizando a presença de rochas ultramáficas e de-
pósitos sulfetados.

A segunda componente principal (CP2) explica 
16% da variabilidade total dos dados, sedo composta 
por Ce / La / Th / U / Y. Esta associação é de gran-
de importância prospectiva, ocorrendo em corpos 
granitoides (podendo indicar proximidade de con-
centrações de fluorita) e também, com muita fre-
quência, nas proximidades de rochas alcalinas, de 
corpos carbonatíticos (em apatitas), em associação 
com o Fósforo. 
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Figura 143 - Componente Principal 1 - Escore Fatorial - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 144 - Componente Principal 2 - Escore Fatorial - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 145 - Componente Principal 3 - Escore Fatorial - Escudo Sul-rio-grandense.



163

Informe de Geoquímica

Algumas áreas se mostram mais relevantes para 
esta associação devido à quantidade de pontos con-
tíguos ou próximos que formam o contorno das res-
pectivas zonas de ocorrência. Uma delas é a zona a 
noroeste de Canguçu, estendendo-se para Monte 
Bonito e para a região de Herval e Pedras Altas. A 
área a noreste de Canguçu também apresenta conti-
nuidade para nordeste, em Vau dos Prestes, e mais a 
nordeste desta região. A direita da BR 116 para quem 
vai de Pelotas para Jaguarão (e mesmo junto a esta 
estrada), a meio caminho entre estas duas cidades, 
também ocorrem pontos com valores elevados para 
esta associação. Assim, observa-se que no Domínio 
Pelotas estão as ocorrências mais significativas desta 
associação de elementos. Em sua única manifesta-
ção importante fora deste Domínio, a noroeste da 
ZCDC, no Domínio Encruzilhada do Sul, destacam-se 
as áreas de Piquiri e Monte Castelo, que se unem 
formando praticamente uma zona única de valores 
elevados para esta associação. 

A terceira componente principal (CP3) é formada 
pela associação Rb / Cs / Tl, com Ga, K e Li subordi-
nados, mas também presentes na associação, expli-
cando 9,1% da variabilidade total dos dados. Esta 
componente representa uma suíte típica de rochas 
ácidas, granitoides e rochas pegmatíticas, podendo 
ser denominada componente ácida. Dois domínios 
com predomínio de rochas granitoides mostram zo-
nas com valores elevados para esta associação. No 
Domínio Encruzilhada do Sul, onde se encontram as 
ocorrências de W, Sn e F, ocorrem áreas extensas e 
contíguas, de grande extensão superficial, engloban-
do Monte Castelo (principalmente) e sua continu-
ação para NE de Santana da Boa Vista, ambas com 
possibilidade de depósitos tipo “skarns”. No Domínio 
Pelotas ocorrem vários valores elevados no entorno 
de Canguçu e Monte Bonito, e também alguns pou-
cos pontos isolados em Herval.

6.2. ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS (CLUSTER 
ANALYSIS)

Esta técnica tem por objetivo classificar obje-
tos por similaridades / dissimilaridades. No caso 
presente, estes objetos podem ser variáveis e con-
juntos delas representando processos geológicos 
atuantes, ou amostras de campo, seus agrupamen-
tos representando zonas de valores mais elevados 
quando estudados em conjunto e não individual-
mente. Os grupos devem ter alta homogeneidade 
interna (within-cluster) e alta heterogeneidade ex-
terna (between-cluster). Não há definição pré-esta-
belecida com relação ao número de grupos ou sua 
estrutura. Dentre os seus objetivos estão a descrição 

taxonômica, a simplificação dos dados (de objetos) 
e a identificação das relações porventura existentes.

Três métodos são dominantes: medidas de cor-
relação, de distância e de associação, as duas pri-
meiras exigem dados quantitativos (caso dos dados 
do presente estudo), a última dados qualitativos. O 
coeficiente de correlação é a medida de similarida-
de, quanto maior a similaridade maior seu valor; a 
distância euclidiana é a medida de dissimilaridade, 
é maior para dados mais díspares. De um modo ge-
ral, se pode construir uma medida de similaridade 
a partir de uma de dissimilaridade e vice-versa. As 
medidas de distância são, na verdade, medidas de 
dissimilaridade; altos valores representam meno-
res similaridades. Há vários métodos utilizados na 
Análise de Agrupamentos. Os métodos hierárquicos 
aglomerativos são os mais utilizados, os mais usuais 
são single linkage, complete linkage, average linkage 
e Ward’s method.

Single linkage ou nearest neighbour é baseado 
na distância mínima, os dois objetos separados pela 
menor distância ficam no mesmo grupo, e é buscado 
o objeto que tenha a menor distância deste primeiro 
grupo, e assim sucessivamente (os objetos, no caso 
presente, são as variáveis analisadas ou as amostras 
de campo). A distância entre dois grupos quaisquer é 
a menor distância entre qualquer ponto de um gru-
po e qualquer ponto do outro grupo. As chances de 
serem obtidos grupos mais equilibrados e menos dis-
similares é maior neste método.

Complete linkage ou furthest neighbour é simi-
lar ao anterior, mas o critério de agrupamento se dá 
pela distância máxima.

Average linkage ou between-groups linkage e 
within-groups linkage tem como critério de agrupa-
mento a distância entre todos os indivíduos de um 
grupo e todos de outro, tende a formar grupos com 
menores variações internas.

Ward’s method se baseia na perda de infor-
mação decorrente do agrupamento de objetos em 
conglomerados, tende a formar grupos com menor 
número de objetos.

No estudo das 37 variáveis que contêm maior 
quantidade de dados no Escudo Sul-rio-grandense 
foi executada Análise de Agrupamentos (Cluster 
Analysis) sobre estas variáveis. Para fins confirmató-
rios se utilizou os métodos Single Linkage, Complete 
Linkage, Ward e médias de grupos, ponderadas e 
não ponderadas. Em todas elas se fez um corte no 
valor da Linkage Distance em 5.000, obtendo-se 
resultados similares, conforme pode ser verificado 
nas Figura 146, Figura 147, Figura 148, Figura 149 e 
Figura 150.
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A similaridade dos resultados obtidos utilizan-
do-se diferentes algoritmos demonstra que a ocor-
rência deles, em termos de valores (ou seja, suas 
distribuições), é consistente, a modificação de algo-
ritmo não mascara ou mesmo altera a característica 
principal de seu modo de ocorrência no Escudo Sul-
rio-grandense. Uma feição marcante que aparece 
nestes resultados é que os elementos Mn, Ba, Ce e 
La ocorrem sempre de forma individual, não forman-
do associações consistentes em todo o conjunto de 
dados, e apenas no resultado do Método de Ward a 
prata também se posiciona isoladamente. Todos os 
demais elementos analisados se associam, forman-
do um grande grupo. A conclusão tirada é a de que 
estes elementos citados têm ocorrência individual 
com pouca associação com outros elementos, não 
se associam com outras variáveis para formar grupos 
por similaridade, evidentemente em função do tra-
tamento que a técnica impõe sobre os dados. Como 
se trata de amostra de grande tamanho, com muitas 
observações de campo que a embasam, é fato que 
deve ser levado em conta.

O Bário é típico de rochas félsicas, em associa-
ção com K, sendo também elemento comum em 
rochas alcalinas e carbonatitos. É comum a sua asso-
ciação com Mn (além de outros), elemento que tam-
bém se individualiza na Análise de Agrupamentos, 
em alguns depósitos enriquecidos em Zn, Cd, Ag, Au, 
Cu, V, As, Sb, além do Hg e do Sb. Também se liga a 
ETR, Th e U em alguns depósitos de ETR. É elemento 
que também ocorre concentrado em zonas de falhas 

e fraturas. O Bário é comumente encontrado nos 
domínios Taquarembó, Encruzilhada do Sul e, princi-
palmente, no São Gabriel na forma de veios de bari-
ta que cortam as ocorrências de Cu (Au) do Escudo. 
O Ba também se faz presente nas rochas alcalinas e 
carbonatitos intrusivas no Escudo.

O Manganês, que também aparece com des-
taque, isolado, quando da aplicação desta técnica 
multivariada, tem distribuição destacada em rochas 
máficas e ultramáficas e, como dado importante de 
seu comportamento geoquímico a salientar, tem bai-
xa mobilidade, o que pode indicar proximidade dos 
depósitos minerais aos quais está associado. Há mui-
tos elementos que podem coprecipitar com ele ou 
serem adsorvidos nos seus óxidos, razão pela qual 
seus teores nos sedimentos de corrente são bons in-
dicadores geoquímicos.

Cério e Lantânio, juntamente com Y e outras 
ETR, tem ocorrência comum em rochas pegmatíti-
cas, graníticas e também em carbonatitos. O teor de 
Lantânio tem sido utilizado como guia de prospecção 
para a definição da proximidade de corpos carbona-
títicos. Ocorrem associados com Sc, Y, Th, Nb, P e 
U em rochas alcalinas. Entre suas associações mais 
comuns está a com as demais ETR e com Th, Ba, Sr, 
P, F, e N e C em carbonatitos. Estas ocorrências isola-
das destes elementos, levando-se em consideração 
a grande quantidade de amostras disponíveis, revela 
um comportamento que deve ser estudado à luz das 
associações citadas destes elementos, e que podem 
apontar para certos depósitos minerais. 

Figura 146 - Single linkage - distâncias euclidianas.
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Figura 147 - Complete linkage - distâncias euclidianas.

Figura 148 - Método de Ward - distâncias euclidianas.
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Figura 149 - Weighted pair-group average - distâncias euclidianas.

Figura 150 - Unweighted pair-group average - distâncias euclidianas.



167

Informe de Geoquímica

7. MINERAIS PESADOS

De forma similar ao estudo dos elementos quími-
cos efetuado para os sedimentos de corrente, foram 
elaborados mapas (apresentados no final deste capí-
tulo, em ordem alfabética) com o apoio do  ArcGis™ 
v. 10.2 para os concentrados de bateia com mesmo 
padrão de simbologia para todas as variáveis, con-
siderando as classes de abundância definidas pela 
análise mineralógica semi-quantitativa realizada:

• 75 - 100%;

• 50 - 75%;

• 25 - 50%;

• 5 - 25%;

• 1 - 5%; e

• < 1%.

Visando facilitar a interpretação dos resultados, 
também foram utilizadas as áreas anômalas ante-
riormente definidas e nomeadas de acordo com a 
localidade geográfica principal, conforme referido 
no prosseguimento. Foi acresentado, ainda, em cada 
mapa, um texto explicativo sintético da forma de 
ocorrência do mineral na natureza e seu significado 
geológico (Figura 151 a Figura 182).

Dentre os minerais analisados sob lupa binocu-
lar alguns ocorrem, em todas as amostras estudadas, 
em percentuais inexistentes ou inferiores a um por 
cento. São eles xenotima, topázio, siderita, piromor-
fita, pirolusita, olivina, mica-clorita, gorceixita, ci-
nábrio, celadonita e andalusita. Estes minerais têm 
ocorrência rara em todos os setores do Escudo Sul-
rio-grandense, não sendo possível, assim, distinguir 
nenhuma feição relacionada a eles.

Um segundo grupo de minerais aparece em va-
lores logo acima do 1% em poucas amostras, como 
pirita-limonita, em uma única amostra ao norte da 
área do Vale Santa Bárbara, logo ao norte da BR-290. 
A scheelita ocorre também em apenas uma amostra 
situada na área Nordeste de Bagé; a pirita ocorre nas 
áreas da Palma e Dom Pedrito; a marcassita nas pro-
ximidades de Triângulo (em apenas uma amostra). 

A galena ocorre apenas em valores inferio-
res a 1%, na área de Palmas e no sudeste da mes-
ma, nas proximidades de ocorrências de rochas 
carbonatadas.

O espinélio ocorre nas áreas Nordeste de Bagé e 
Arroio da Porteira, em faixas que não ultrapassam os 
5% e em poucas amostras. Alguns espinélios podem 
indicar rochas pegmatoides.

A barita é outro mineral que ocorre apenas em 
faixas inferiores a 5% e nas áreas Vale Santa Bárbara, 
Arroio da Porteira e Nordeste de Dom Pedrito. Em 
cada uma destas áreas com no máximo duas amos-
tras; nas duas primeiras ocorre próxima a ocorrên-
cias de metálicos.

A cromita só foi detectada na área da Palma, em 
zona composta por oito amostras e na faixa entre 1 
e 5%, com um único ponto na faixa superior a esta. 
Este mineral pode indicar depósitos provenientes de 
alteração e erosão de rochas ultramáficas.

A allanita ocorre em grupos de amostras con-
centradas em três áreas anômalas, desde a Nordeste 
de Bagé estendendo-se para oeste, agrupamento de 
cinco amostras das quais uma com percentual en-
tre 5 e 25%, e a segunda concentração em Palmas, 
concentração importante deste mineral que contém 
amostras com percentuais entre 5 e 25%, em zona 
que se estende para sudeste de Palmas, quase se 
unindo com a zona anteriormente citada. A outra 
área é Arroio da Porteira, onde também ocorrem os 
percentuais entre 5 e 25%.

Os anfibólios ocorrem em todos os domínios 
do Escudo, proporção maior sobre o total de amos-
tras ocorre nos domínios Taquarembó (área de Dom 
Pedrito) e São Gabriel. Nestes domínios estes mine-
rais ocorrem em quase toda a área, e em percentuais 
que chegam à faixa dos 75 a 100%. Também os ou-
tros domínios do escudo mostram a presença ampla 
e com altos percentuais destes minerais, em menor 
intensidade. A amplitude de ocorrência não facilita a 
identificação dos anfibólios em nenhuma das zonas 
ou ocorrências conhecidas em particular. Anfibólios 
são minerais instáveis, dentro da cadeia de estabili-
dades dos minerais pesados.

Calcopirita e carbonatos têm uma zona de ocor-
rência coincidente, ambos com no máximo 25%, a sul 
da região denominada Nordeste de Bagé, na conflu-
ência da falha que limita Dom Pedrito de Encruzilhada 
do Sul com a BR-293, não sendo descritas ocorrên-
cias conhecidas destes minerais nesta área.

Piroxênios se concentram, em percentuais que 
vão de 1 a 5% a 75 a 100%, principalmente na zona de 
confluência dos domínios São Gabriel, Taquarembó 
e Encruzilhada do Sul, englobando as áreas de Vale 
Seival, Arroio da Porteira, Vale Santa Bárbara e 
Palmas. É uma zona contínua, com muitas amostras 
contíguas com valores elevados, que também não 
permite a sua associação com uma única área, ocor-
rência mineral ou litologia definida. Piroxênios tam-
bém são minerais instáveis.
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Anatásio ocorre em muitas amostras com valo-
res de até 50% em duas áreas anômalas principais, 
Nordeste de Santana da Boa Vista e Pedras Altas, e 
como algumas amostras esparsas em Monte Bonito 
e Palmas.

O rutilo ocorre também em Pedras Altas, mas 
com poucas amostras esparsas com valores na mes-
ma faixa percentual, sendo mais importante em ter-
mos de ocorrência (tanto em faixa de valores - de até 
50% - quanto em quantidade de amostras próximas) 
no Vale Santa Bárbara, em Dom Pedrito, em Palma, 
em Palmas, no Nordeste de Bagé e em toda a zona 
situada logo a leste da falha que limita os domínios 
São Gabriel e Encruzilhada do Sul (esta é a maior 
zona de ocorrência deste mineral).

Cassiterita se apresenta em extensa área com 
valores elevados (chegando até 75 - 100%) em ele-
vada quantidade de amostras, formando extensa 
área importante, em Monte Bonito, representando 
a maior concentração deste mineral na área estuda-
da. Duas outras áreas também são importantes, por 
serem contíguas, com menor quantidade de amos-
tras: Nordeste de Santana da Boa Vista e Piquiri. 
Também ocorrem valores elevados de cassiterita 
na Bossoroca. Pedras Altas registra a ocorrência de 
poucas amostras de cassiterita com valores eleva-
dos, próximas entre si. A cassiterita é um mineral 
muito resistente ao intemperismo, formando pláce-
res econômicos, sendo indicativo de rochas ácidas.

Cianita ocorre em valores situados na faixa per-
centual 50 a 75 em grande quantidade de amostras 
situadas desde Nordeste de Bagé até Palmas, for-
mando zona contínua de valores altos, e em peque-
na (em quantidade de amostras) área a Nordeste de 
Santana da Boa Vista, onde também ocorre em valo-
res elevados. É mineral de ocorrência usual em áreas 
de rochas metamórficas.

Columbita-tantalita e coríndon apresentam 
grande coincidência nas suas ocorrências, tanto no 
que diz respeito às amostras quanto nas suas faixas 
de valores (que chegam a no máximo 5 a 25%); am-
bos ocorrem em zona situada no Monte Castelo, em 
zona de predominância de rochas carbonáticas. É mi-
neral que pode indicar depósitos pegmatíticos, assim 
como zircão, xenotima e monazita, dentre vários ou-
tros. É mineral comum em rochas ácidas. 

Titanita ocorre normalmente em zonas bem 
definidas superficialmente, não se estendendo 
muito em área; as principais são Nordeste de Bagé, 
Palma, Bossoroca, Palmas e sul de Palmas, Canguçu e  
Monte Castelo.

Estaurolita, mineral comum em rochas metamór-
ficas, ocorre nas áreas Nordeste de Bagé, Triângulo, 
Piquiri e Herval, com teores que ultrapassam 50%.

Magnetita, hematita e ilmenita têm ocorrências 
muito amplas em termos de superfície (em pratica-
mente todas as áreas estudadas) e mesmo em per-
centuais de ocorrência, não sendo propícios para 
definição de zonas prioritárias ou mais favoráveis. 

A limonita ocorre da mesma forma em todo o 
Domínio Taquarembó e São Gabriel e em grande par-
te do Domínio Encruzilhada do Sul. 

Em Pelotas se restringe a uma grande porção 
do Vau dos Prestes e parte de Monte Bonito, pou-
cas amostras em Canguçu e ausência no restante do 
Domínio. Magnetita e hematita são comuns em dre-
nagens que cortam rochas com maiores concentra-
ções de ferro e formações ferríferas.

Granadas ocorrem também com distribuição 
muito ampla em todo o Escudo, apenas o Domínio 
Pelotas (com a exceção da área de Herval e parte de 
Monte Bonito) não apresenta muitas granadas. É um 
mineral, em suma, de distribuição muito ampla em 
todo o Escudo.

A apatita ocorre em concentrações importantes 
(de até 5 a 25%) apenas em Palmas e no Nordeste 
de Bagé, em grande variedade de tipos litológicos, 
desde ácidas até alcalinas.

O esfênio apresenta concentração entre 5 e 25% 
em poucas amostras, e apenas em Dom Pedrito e a 
nordeste desta área.

Zircão é mais um dos minerais presentes no 
Escudo que não possibilita, pela sua distribuição tan-
to regional quanto de faixas de valores, a definição 
de áreas ou zonas prioritárias. O zircão se distribui 
em praticamente toda a área do Escudo Sul-rio-
grandense, em alguns pontos chega a alcançar a fai-
xa 75 a 100%. Zircão é mineral muito estável.

O epidoto apresenta comportamento similar ao 
zircão, ocorrendo em praticamente toda a exten-
são dos domínios São Gabriel e Taquarembó. Nos 
demais domínios, ocorre com maior concentração 
em Nordeste de Santana da Boa Vista, em ampla 
área em Pedras Altas e Herval e em Monte Bonito e 
Monte Castelo. 

A sillimanita ocorre acima de 5% apenas na área 
de Monte Castelo. 

Micas ocorrem de forma visível apenas em pe-
quena porção na área Nordeste de Bagé.

Outro mineral de ampla distribuição é a tur-
malina, mineral muito estável, que ocorre de for-
ma restrita no Domínio Pelotas, em Monte Castelo, 
e ocorre de forma mais ampla em todo o Domínio 
Encruzilhada. A turmalina também ocorre em por-
ções restritas nas áreas do Vale Santa Bárbara e da 
Palma. Nestes locais os percentuais chegam a 75%, 
embora o mais comum seja a faixa de 5 a 25%. 



169

Informe de Geoquímica

A turmalina tem B em sua composição e aponta 
para rochas ácidas.

A monazita estabelece um diferencial do 
Domínio Pelotas em relação aos demais, onde ela 
ocorre em quantidades e valores maiores, sendo 
presença comum. Nas áreas de Monte Castelo e 
Piquiri ocorre em algumas amostras, bem como no 
Nordeste de Bagé. A monazita ocorre em rochas áci-
das e se associa com frequência a allanita e xenotima 
em granitos e granodioritos.

O leucoxênio ocorre em muitos locais, todos 
restritos superficialmente, em todos os Domínios do 
Escudo. As áreas onde ocorre com concentrações de 
valores mais elevados, embora delimitando as por-
ções centrais, são Dom Pedrito, Vale Santa Bárbara, 
Bossoroca, Nordeste de Santana da Boa Vista, 
Rodeio Velho, Pedras Altas, Herval, Monte Bonito e 
Vau dos Prestes. 

O ouro ocorre em muitos locais do Escudo 
Sul-rio-grandense, e o estudo da distribuição des-
te elemento em termos de quantidade de pintas 
permite a visualização de certos comportamentos. 
O Domínio Pelotas apresenta menor quantidade 
de valores significativos para ouro, sendo mais for-
temente representado nos domínios São Gabriel 
e Taquarembó, seguido por Encruzilhada do Sul. 

Embora de concentração espalhada, o ouro apre-
senta áreas bem definidas, algumas por várias amos-
tras e outras por apenas algumas poucas. Dentre 
as áreas bem definidas por quantidade razoável de 
amostras próximas (dez ou mais) pode-se citar Dom 
Pedrito, Palma e Bossoroca, todas estas delimita-
das por várias amostras com quantidade de pintas 
muitas vezes superior a treze. Estas três áreas são as 
de maior destaque pelas razões já expostas. Outras 
áreas também são aqui destacadas pelo número 
de pintas, da mesma magnitude das já citadas, mas 
com número menor de amostras contíguas, como 
em zona ao sul da área de Palmas, junto à conflu-
ência das estradas BR-293 e BR-153, e logo a leste 
da falha que limita os domínios Taquarembó e São 
Gabriel com Encruzilhada do Sul, situadas neste úl-
timo. Rodeio Velho é uma zona com vários pontos 
nesta situação de favorabilidade, e a Nordeste de 
Santana da Boa Vista ocorrem duas áreas restritas 
em superfície mas também com mais de 13 pintas de 
ouro por amostra. Monte Bonito, área que se mos-
tra anômala para muitos dos elementos estudados 
no presente trabalho, também aparece com certo 
destaque no quesito quantidade de pintas de ouro. 
No local onde o rio Piratinizinho cruza a estrada 
BR-293 aparecem pontos com valores significativos  
para ouro.
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Figura 151 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Allanita. 
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Figura 152 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Anatásio.
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Figura 153 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Anfibólio.
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Figura 154 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Apatita.
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Figura 155 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Barita.
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Figura 156 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Calcopirita.
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Figura 157 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Carbonatos.
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Figura 158 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Cassiterita.
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Figura 159 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Cianita.
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Figura 160 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Columbita-Tantalita.
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Figura 161 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Cromita.
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Figura 162 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Epidoto.
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Figura 163 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Esfênio/Titanita.
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Figura 164 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Espinélio.
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Figura 165 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Estaurolita.
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Figura 166 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Galena.
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Figura 167 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Granada.
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Figura 168 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Hematita.
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Figura 169 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ilmenita.
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Figura 170 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Leucoxênio.
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Figura 171 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Magnetita.
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Figura 172 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Marcassita.
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Figura 173 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Monazita.



Informe de Geoquímica

193

Figura 174 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Ouro.
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Figura 175 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Pirita.
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Figura 176 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Pirita-Limonita.
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Figura 177 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Piroxênios.
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Figura 178 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Scheelita.
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Figura 179 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Sillimanita.



Informe de Geoquímica

199

Figura 180 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Titanita.
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Figura 181 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Turmalina.
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Figura 182 - Distribuição no Escudo Sul-rio-grandense - Zircão.
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8. SÍNTESE POR ÁREAS

8.1. DOM PEDRITO

A região próxima a Dom Pedrito (Figura 183) 
mostra valores mais elevados, distinguindo-se as-
sociações importantes para As/Ba/Be/Co/Fe/Ga/
Li/Mg/Mo/Ni/P/Sc/Ti/V/Zr e Cd/Hf/Pd. A primeira 
associação é comum em oxidados de manganês, 
bem como em rochas ultramáficas, podendo, por 
incluir muitos elementos, de forma total ou parcial, 
associar-se a alguns depósitos minerais. Um destes 
tipos de depósitos é o diamantífero. Na área de Dom 
Pedrito, vale repetir, ocorre concentração na se-
gunda faixa de valores para diversas variáveis. Esta 
é uma área do Escudo na qual são observados ano-
malias e valores elevados para muitos dos elemen-
tos analisados, com ocorrência de rochas vulcânicas 
ácidas, básicas e granitoides, com predominância em 
área das primeiras. Alguns dos elementos que fazem 
parte desta associação ampla também ocorrem em 
rochas pegmatoides.

Do levantamento aerogeofísico realizado em 
2010 destacam-se, para a área de Dom Pedrito, 
a partir da análise dos mapas elaborados apre-
sentados no final deste capítulo (Figura 202, 
Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e  
Figura 207):

• para a primeira derivada vertical, linea-
mentos de direções E-W possivelmente 
transcorrentes com movimento lateral 
esquerdo;

• no sinal analítico, diversos corpos 
magnéticos;

• para o potássio, valores altos na parte cen-
tral da área;

• para o tório, valores altos na região central;

• para o urânio, valores levemente altos na 
região central;

• para o parâmetro F, valores elevados na 
região central.

Embora se observe grande diversidade de ele-
mentos com valores elevados, destacam-se, para 
esta área, os elementos P e Ba, os quais, juntamente 
com os lineamentos E-W, as diversas anomalias mag-
néticas, a posição geotectônica de borda da Bacia 
do Paraná e a ocorrência de necks de pequeno por-
te (<4km) com quartzo-monzonito a quartzo-mon-
zodiorito com augita e augita subcálcica no centro, 
contornados por sienito a quartzo-sienito com ae-
girina-augita, levam a indicar a área como favorável 
para prospecção de rochas alcalinas e associadas 
(carbonatitos e kimberlitos).

Figura 183 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 1 (Dom Pedrito).
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8.2. NORDESTE DE BAGÉ 

A região situada a nordeste da cidade de Bagé 
(Figura 184) mostra valores elevados para Ba e V. A 
associação Ba – V é comum no ambiente sedimen-
tar, em óxidos de manganês. O Vanádio também é 
elemento frequente em associações com rochas bá-
sicas, e também em associações comuns em carbo-
natitos, o mesmo ocorre com Bário. O Bário também 
é formador de ganga comum em depósitos de veios 
e de sulfetos maciços. 

Do levantamento aerogeofísico de 2010 desta-
cam-se, para a área NE Bagé, a partir da análise dos 
mapas elaborados (Figura 202, Figura 203, Figura 
204, Figura 205, Figura 206 e Figura 207):

• para a primeira derivada vertical, linea-
mentos de direções NE e E30°S que corres-
pondem à charneira de estrutura dobrada 
possivelmente resultante da transcorrên-
cia levógira citada na área de Dom Pedrito;

• do sinal analítico, corpos magnéticos com 
direção nordeste que correspondem a 

rochas do Complexo Granito-Gnáissico 
Bagé;

• do potássio, valores altos nas partes sul e 
norte da área;

• para o tório, valores altos em uma porção 
do norte; e 

• do parâmetro F, valores elevados no norte 
e sul da área. 

Cabe destacar que o Ba também ocorre na barita 
em veios nas principais ocorrências de minerais base 
e preciosos do Escudo. As porções do norte e do sul 
com altos valores do parâmetro F desta área indicam 
uma continuidade na prospecção nestes alvos.

No nordeste de Bagé ocorre pirita, allanita (en-
tre 5 e 25%), calcopirita e carbonatos entre 5 e 25%, 
anatásio em percentual de até 50%, cianita em per-
centuais entre 50 e 75%, limonita, granadas (que 
ocorrem em todos os compartimentos do Escudo), 
apatita entre 5 e 25% (nas proximidades do carbo-
natito Joca Tavares), titanita, estaurolita, sillimanita, 
monazita. 

Figura 184 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 2 (NE de Bagé).
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Figura 185 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 3 (Vale Santa Bárbara).

8.3. VALE SANTA BÁRBARA

O Vale Santa Bárbara (Figura 185) se caracteri-
za por apresentar valores mais elevados, em relação 
ao Escudo como um todo, para As/Cu/Fe/Li/Mg/Mo/
Ni/P/Pb/Zr e também para Hg. Área de rochas vulca-
nossedimentares da Bacia do Camaquã e, secunda-
riamente, metavulcanossedimentares. 

Nesta área estão representados, também, valo-
res significativos de cobre, que ocorre na natureza 
em associações diversas com mineralizações, tanto 
dele próprio como de outros elementos, inclusive 
ouro e depósitos carbonatíticos.Do levantamento 
aerogeofísico de 2010 destacam-se para a área Vale 
Santa Bárbara, a partir da análise dos mapas elabo-
rados (Figura 202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, 
Figura 206 e Figura 207):

• da primeira derivada vertical, lineamentos 
de direções SE e NE;

• do sinal analítico, corpos magnéticos dis-
seminados ao longo dos lineamentos;

• para o potássio, valores altos na parte cen-
tro sul da área;

• para tório e urânio, valores médios; e

• para o parâmetro F, valores elevados ao 
longo da direção NE. 

A principal falha NE, denominada de Cerro dos 
Cabritos, é a responsável pelo metamorfismo dinâ-
mico no Carbonatito Três Estradas, a sudoeste.

Em termos de minerais pesados, o Vale 
Santa Bárbara apresenta Pirita, Barita, Piroxênios, 
Turmalina, Leucoxênio e Anatásio como minerais 
melhor distribuídos em termos quantitativos.
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8.4. TRIÂNGULO

A microrregião denominada Triângulo (Figura 
186) apresenta a associação Cr/Fe/K/Li/Mg/Ni/P/
Pb/Ti/Zn com valores mais elevados que as regiões 
circundantes, e também do que regiões situadas 
em outros compartimentos do Escudo. Associação 
indicativa de rochas máficas, mas também de 
ultramafitos.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207) destacam-se, para a área Triângulo:

• na primeira derivada vertical, lineamentos 
de direções E30°S e E60°N;

• no sinal analítico, valores elevados ao lon-
go dos lineamentos;

• para o potássio, tório e urânio, valores 
médios. 

A principal falha NE, denominada de Falha do 
Cerro da Angélica, é a mesma que para S-SW con-
tém corpos lenticulares de ultramáficas, registrados 
em Toniolo et al. (2004). Este traço coincide com a 
estrutura geofísica denominada Sutura de Caçapava. 
Estes elementos estruturais associados a ultramáfi-
cas podem indicar lentes destas rochas não identifi-
cadas em campo até o presente. Da mesma forma, P, 
Fe, Pb e K (fenitização) podem estar indicando carbo-
natitos ao longo da estrutura NE. 

Estaurolita é mineral que aparece nesta 
área. Adicionalmente, são verificadas pintas de 
ouro e ocorrência dos minerais epidoto, ilmenita,  
hematita e magnetita.

Figura 186 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 4 (Triângulo).
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8.5. VALE SEIVAL

O Vale Seival (Figura 187) é importante, em ter-
mos de valores quantitativos de variáveis, para As e 
W. Estes dois elementos ocorrem associados em de-
pósitos de Urânio vulcanogênico e também, de for-
ma comum, em depósitos escarníticos. O elemento 
As é muito comum em associações de diversos tipos, 
na formação de depósitos sulfetados.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), destacam-se para esta área:

• na primeira derivada vertical, lineamentos 
de direção E30°S;

• o sinal analítico aponta para corpos mag-
néticos distribuídos nas porções leste e sul;

• o potássio apresenta valores elevados na 
área;

• tório e urânio apresentam valores altos na 
região central, bem como o parâmetro F. 

Destaca-se que a área central com valores geofí-
sicos anômalos é cortada pelo principal alinhamento 
E-W, levemente NW.

Geoquimicamente, a associação As com W indi-
ca que o hidrotermalismo caracterizado pelo parâ-
metro F nas rochas andesíticas-basálticas da parte 
central da área tem como fonte, pelo menos parcial-
mente, rochas granitoides, que podem ser do Granito 
Lavras do Sul ou de corpo granítico não aflorante.

Ocorrem piroxênios em quantidades im-
portantes nesta área não compatíveis com as  
rochas cartografadas.

Figura 187 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 5 (Vale Seival).
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Figura 188 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 6 (Arroio da Porteira).

8.6. ARROIO DA PORTEIRA

O Arroio da Porteira (Figura 188) apresenta zo-
nas anômalas ou de valores mais elevados com rela-
ção a outras partes do Escudo para As/Ba/Co/Cu/Fe/
Ga/Li/Mg/Ni/P/Pb/Sc/Ti/Y/Zr e Cd/Hg/Se/W. Esta 
área apresenta diversidade de tipos litológicos, com 
rochas granitoides, sedimentares, vulcânicas básicas 
e carbonatitos. Veios polimetálicos apresentam al-
guns destes elementos associados, e rochas ácidas 
também são, muitas vezes, concentradoras da asso-
ciação de alguns destes elementos.

Do levantamento aerogeofísico de 2010, des-
taca-se para esta área, a partir da análise dos ma-
pas elaborados (Figura 202, Figura 203, Figura 204, 
Figura 205, Figura 206 e Figura 207), que:

• a primeira derivada vertical evidencia line-
amentos de direções E30°S com inflexão 
para E60°N configurando um arco, possi-
velmente transcorrentes;

• o sinal analítico mostra corpos magnéticos 
de direção NE; 

• o potássio se apresenta com valores altos 
na parte leste da área;

• tório e urânio têm valores médios; e 

• o parâmetro F tem valor elevado na por-
ção leste. 

A presença de carbonatitos nesta área associa-
dos aos valores elevados em P e Ba, pode ser um 
indicativo da ocorrência destas rochas em outras 
áreas, como a de Dom Pedrito e NE Bagé. 

Os valores altos de K e parâmetro F no leste, 
embora em granitoides, deverá ser levado em conta 
no adensamento da amostragem de sedimentos de 
corrente. 

Em Arroio da Porteira ocorre espinélio (abaixo 
de 5%), barita na mesma faixa de valor, e piroxênios. 
Allanita também está presente nesta área.
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8.7. MONTE CASTELO

A região de Monte Castelo (Figura 189) se ca-
racteriza por apresentar valores quantitativamente 
importantes para uma grande diversidade de ele-
mentos: Ag/Be/Ce/Cs/K/Li/Mo/Na/Nb/P/Pb/Th/Ti/
Tl/Zr/Zn e Hg. Zona de predominância de rochas gra-
nitoides, alguns destes elementos ocorrem em zonas 
greisenizadas e também nas proximidades de escar-
nitos, e outros em depósitos de metais.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), destaca-se que:

• a primeira derivada vertical mostra linea-
mento E-W (parte do lineamento em arco 
com concavidade para N);

• o sinal analítico evidencia corpos magnéti-
cos na porção NE sobre o lineamento em 
arco;

• o potássio tem valores altos na região cen-
tro sul;

• tório e urânio têm valores altos em quase 
toda a área; e

• o parâmetro F é elevado na porção SE com 
direção NE.

A área de Monte Castelo apresenta uma diver-
sidade geoquímica que surpreende pela quantidade 
de elementos com valores elevados. A maioria des-
tes elementos pode ser associada a rochas graníticas 
e suas alterações hidrotermais, principalmente do 
tipo pórfiros.  Os elementos P, Ce, Nb, Pb e Th podem 
indicar, se associados aos corpos magnéticos marca-
dos pelo mapa do sinal analítico, rochas alcalinas e/
ou carbonatitos associados.

Em Monte Castelo ocorre columbita-tantalita 
em valores entre 5 e 25%, também ocorrem epidoto, 
titanita, sillimanita, turmalina e monazita.

Figura 189 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 7 (Monte Castelo).
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Figura 190 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 8 (NE Santana da Boa Vista).

8.8. NE DE SANTANA DA BOA VISTA

A nordeste de Santana da Boa Vista (Figura 190)
são observadas concentrações importantes de Cs/K/
Li/Mg/Rb/Sr/Ti/Tl e Cd/Sb. Esta associação também 
é indicativa da assinatura de rochas félsicas.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), observa-se:

• para a primeira derivada vertical, line-
amentos de direções E30°S e E60°N e, 
no centro da área, um lineamento com 
direção E-W, na forma de arco com a 

concavidade para N, à  semelhança de ou-
tras áreas de destaque geoquímico;

• que o sinal analítico mostra corpos mag-
néticos ao longo dos lineamentos;

• que potássio, tório e urânio apresen-
tam valores altos na porção NE, consti-
tuída de rochas graníticas, bem como o  
parâmetro  F. 

Em percentuais de até 50% ocorre anatásio, 
mesma quantidade de cassiterita, e também se re-
gistra a presença de cianita, epidoto e leucoxênio. 
Nesta área ocorrem duas zonas restritas em superfí-
cie, mas com mais de treze pintas cada uma, de ouro.
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Figura 191 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 9 (Vau dos Prestes).

8.9. VAU DOS PRESTES

Na região do Vau dos Prestes (Figura 191) estão 
presentes concentrações importantes, se compa-
rada ao restante do Escudo, para Ag/Fe/Ga/K/Na/
Nb/P/Pb/Rb/Ti/V/Y/Zr e Hf/Pd/W (Hf e W são típicos 
de rochas félsicas).  Zona de rochas félsicas domi-
nantes em área, e secundariamente, os sedimentos 
do Triássico preservados em grabens. A primeira as-
sociação, entretanto, é bem típica da assinatura de 
rochas carbonatíticas, o que lhe confere interesse 
especial.

O levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207) mostra:

• para a primeira derivada vertical, line-
amentos de direções E30°S, E-W e NE, 
observando-se no centro norte da área 
lineamentos com direção E-W fragmenta-
dos por lineamento NE;

• para o sinal analítico, corpos magnéticos 
associados às direções dos lineamentos 
magnéticos;

• para o potássio, valores altos em quase 
toda a região, com exceção de uma faixa 
central;

• para o tório, valores altos nas bordas da 
área e baixos na região central;

• para o urânio, valores baixos na região 
central e bordas com valores altos;

• para o parâmetro F, valores elevados com 
direção NE. 

Interpreta-se que esta área encontra-se em um 
dos lineamentos na forma de arco com concavidade 
para N, que provavelmente controlam os corpos car-
bonatíticos recentemente identificados pela CPRM e 
rochas alcalinas do Passo da Capela. 

Ocorrem em quantidades significativas nesta 
área magnetita, hematita e ilmenita, também ocorre 
leucoxênio na suíte de minerais observados.
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Figura 192 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 10 (NW de Canguçu).

8.10. NW DE CANGUÇU

Na área delimitada a NW de Canguçu (Figura 
192) ocorrem concentrações mais elevadas de Ag/
As/Cu/Fe/Ga/K/Mo/Na/Nb/P/Pb/Rb/Sr/Ti/Y/Zr, com 
pequenas variações em relação ao que ocorre em 
Vau dos Prestes, remetendo a ocorrências em rochas 
alcalinas e associadas. Outra associação verificada é 
Hf/Pd/W, que também ocorre no Vau dos Prestes, 
igualmente com predomínio em rochas graníticas e 
gnáissicas.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), destaca-se para esta área que:

• a primeira derivada vertical mostra linea-
mentos em diversas direções;

• o sinal analítico evidencia corpos magné-
ticos associados aos lineamentos magné-
ticos com destaque para lineamento E-W 
no centro norte da área;

• o potássio apresenta valores altos em toda 
a área;

• o tório apresenta valores elevados na por-
ção N-NE da área;

• o  urânio e o parâmetro F apresentam va-
lores elevados na porção NE da área.  

À semelhança de outras áreas, os elementos 
químicos com valores elevados, como Sr, Y, P, Pb e 
Nb levam à continuidade da pesquisa para corpos de 
rochas alcalinas e associadas (carbonatitos e/ou kim-
berlitos). Verifica-se a ocorrência de epidoto, ilmeni-
ta, hematita, magnetita, monazita, zircão.
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8.11. PEDRAS ALTAS

A região de Pedras Altas (Figura 193) apresen-
ta concentrações mais destacáveis de Ce/Cu/Fe/Li/
Mg/P/Sc/Ti/V/Zr. Enriquecimento de Fe / Ti / V / 
Mg / Cu são observados em depósitos destes bens 
minerais.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), fica evidenciado que:

• pela análise da primeira derivada ver-
tical, a presença de lineamentos 
NE(transcorrentes, que resultam em for-
ma de losango);

• o sinal analítico ressalta corpos magnéti-
cos disseminados na porção centro norte 
da área;

Figura 193 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 11 (Pedras Altas).

• o potássio apresenta valores altos em toda 
área;

• o tório apresenta valores altos em boa 
parte da área, exceção da porção norte;  

• o urânio apresenta valores altos somente 
em uma faixa central de direção NE;

• o parâmetro F mostra valores elevados 
disseminados em várias porções da área. 

Nesta área, os elementos enriquecidos Cu, Fe, 
Mg, P, Sc, Ti e V não refletem as litologias dominantes 
na cartografia disponível. As zonas transcorrentes, 
os corpos magnéticos e os valores elevados do parâ-
metro F disseminados na área recomendam o aden-
samento da amostragem de sedimentos de corrente.
Na região de Pedras Altas ocorre anatásio (até 50%), 
cassiterita (poucas amostras, porém com quantida-
des elevadas deste mineral), epidoto e leucoxênio.
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Figura 194 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 12 (Monte Bonito).

8.12. MONTE BONITO

Monte Bonito (Figura 194) é uma das áreas com 
maior concentração de valores elevados em relação 
ao observado no restante do Escudo para uma gran-
de variedade de elementos analisados, chamando a 
atenção pela variedade de elementos que podem re-
presentar diferentes processos geológicos atuantes 
na área: Ag/Ce/Cs/Ga/K/Li/Mn/Mo/Nb/P/Pb/Sr/Y/Zr 
e Hf/Pd/S/Sb/Se.

O levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207) mostra:

• na primeira derivada vertical, lineamentos 
NE e E30°S;

• no sinal analítico, corpos magnéticos asso-
ciados aos lineamentos magnéticos com 
destaque para lineamento E30°S no cen-
tro-norte da área;

• para o potássio, valores altos em toda a 
área;

• para o tório, valores altos na porção N da 
área;

• para o urânio, valores altos na porção SE 
da área; e

• para o parâmetro F, valor elevado na por-
ção SE da área. 

À semelhança de outras áreas, os elementos 
químicos com valores elevados, como Ce, Sr, Y, P, 
Pb e Nb, indicam a continuidade da pesquisa para 
corpos de rochas alcalinas e associadas (carbonati-
tos e/ou kimberlitos). O Pd dos prováveis diques de 
olivina-gabro e ainda os elementos Ag, Mo, Pb, Sb 
e  S podem indicar fonte granítica. Anatásio ocorre 
em amostras esparsas em valores de até 50%, cassi-
terita entre 75 e 100% em área importante (a maior 
concentração deste mineral encontrada em toda a 
área de trabalho), epidoto e leucoxênio também es-
tão presentes. Há ocorrência de Magnetita, ilmenita 
e hematita nesta área. 

A presença de ouro na área é destaque em 
quantidade de pintas.
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Figura 195 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 13 (Piquiri).

8.13. PIQUIRI

Na área do Piquiri (Figura 195) se observam 
quantidades mais elevadas em relação ao compor-
tamento médio do restante do Escudo apenas para 
cobre. 

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (figuras 
Figura 202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 
206 e Figura 207), destacam-se:

• para a primeira derivada vertical, line-
amentos de direções E-W que, no seu 
prolongamento para fora da área Piquiri, 
ressaltam a forma de arco com a concavi-
dade para N;

• no sinal analítico, corpo magnético expres-
sivo na região SW da área (Sienito Piquiri), 
provavelmente controlado pelas estrutu-
ras em arco (de forma similar ao controle 
dos carbonatitos mais ao sul);

• para o potássio, valores elevados na re-
gião SW;

• para o tório, valores elevados em quase 
toda a região;

• para urânio e parâmetro F, valores eleva-
dos na porção S. 

A presença do Sienito Piquiri, pelas suas dimen-
sões, reforça os valores elevados em Cu, mas também 
reforça o evento alcalino e permite a previsão de se 
encontrar corpos apatíticos nas suas encaixantes. 

Para Stabel et al. (2001), as rochas do Sienito 
Piquiri compreendem quartzo-feldspato alcalino-
-sienito e feldspato alcalino-sienito e, na borda, 
quartzo-sienito, feldspato alcalino-sienito, sienito, 
quartzo-feldspato alcalino-sienito, quartzo-monzo-
nito e monzogranito. Tais rochas contém quatro ti-
pos de enclaves, dois - máficos microgranulares e os 
constituídos dominantemente por piroxênios e anfi-
bólios - foram interpretados, respectivamente, como 
indicando a presença de pulsos de magma máfico 
contemporâneo e autólitos gerados pela fragmenta-
ção de cumulados precoces. Dados inéditos de aná-
lises químicas de rocha do Projeto Agrominerais da 
CPRM registram um conteúdo relativamente baixo 
de Cu para o Sienito, de 37,7ppm Cu (em apenas uma 
amostra), e alto para os enclaves máficos, de 655,2 
e 744,6ppm Cu (em apenas duas amostras).  Os da-
dos indicam que a prospecção do Cu nesta área deve 
se concentrar nos bolsões do magma máfico ou nos 
cumulados preservados.

No Piquiri ocorre estaurolita e cassiterita em 
quantidades importantes, bem como monazita. 
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8.14. PALMA

A área da Palma (Figura 196) apresenta uma suí-
te variada de elementos com valores importantes em 
termos quantitativos se comparada com o Escudo 
como um todo. Os principais elementos deste grupo 
são Mg/Mo/Nb/Ni/P/Pb/Sc/Sn/Sr/Y e Pd/Sb. É uma 
área que conta com diversos prospectos de Au e Cu 
de detalhe e que confirmam sua potencialidade para 
os elementos citados ou outros elementos não de-
tectados nesta malha de amostragem.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), se verifica que:

• a primeira derivada vertical mostra linea-
mentos em diversas direções;

• o sinal analítico mostra corpos magnéti-
cos na região central de direção E-W que 
abrangem litologias metavulcanossedi-
mentares da Palma e gnaisses Cambaí;

• o potássio possui valores elevados nas por-
ções S e N marcando rochas granitoides;

Figura 196 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 14 (Palma).

• tório e urânio apresentam valores eleva-
dos nas porções S e N marcando rochas 
granitoides;

• o parâmetro F tem valores elevados prin-
cipalmente na porção S.

A suíte variada de elementos desta área é expli-
cada pela diversidade litológica. 

O Pd e Sb podem também ter origem nos diques 
de olivina-gabro que cortam na direção NW todas as 
rochas neoproterozoicas e paleozoicas da área. 

Na metade norte da área se observa, nos ma-
pas da primeira derivada vertical e do sinal analítico, 
um alinhamento NW possivelmente preenchido por 
olivina-gabro.

Diversos minerais pesados ocorrem nesta área 
em quantidade e número de amostras importantes, 
entre eles pirita, cromita (único local com concentra-
ção importante deste mineral encontrado no Escudo, 
em zona com cerca de dez amostras e percentuais 
entre 1 e 5%). Também ocorrem anatásio, titanita e 
turmalina. É área importante de ocorrência de ouro.
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Figura 197 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 15 (Bossoroca).

8.15. BOSSOROCA

Na área da Bossoroca (Figura 197) ocorrem con-
centrações de Mg/Mo/Nb mais proeminentes que 
em outras áreas do Escudo.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), destacam-se:

• na primeira derivada vertical, lineamentos 
de direções SE e E-W;

• no sinal analítico, corpos magnéticos asso-
ciados aos lineamentos, como formações 
ferríferas intercaladas nas ultramáficas, de 
direção NE;

• para o potássio, valores altos na porção E;

• para o tório, valores altos nas porções E e 
NW;

• para o urânio, valores altos nas porções W 
e NW;

• para o parâmetro F, valores mais altos nas 
porções E e S. 

Os valores de Mg elevados encontram cor-
respondência litológica no cordão de rochas ultra-
máficas do complexo Máfico-Ultramáfico Cerro 
Mantiqueira. Por outro lado, os valores de Mo e Nb 
provavelmente correspondem aos corpos graníticos 
intrusivos e vulcânicas ácidas associadas. Nesta área 
ocorrem valores elevados de cassiterita, titanita e 
leucoxênio, além de valores significativos para ouro 
na sequência metavulcanossedimentar.
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8.16. PALMAS

Nesta área (Figura 198) ocorrem valores eleva-
dos de Cr, alguns de P, Pb nas proximidades desta 
área, o mesmo ocorrendo com Sc e Sr, Y nas faixas 
logo abaixo da mais elevada em termos de valores e 
alguns valores altos para Zn.

A partir dos resultados obtidos no desenvolvi-
mento de diferentes projetos na CPRM, os valores 
elevados de Cr estariam associados às rochas ultra-
máficas (por exemplo, olivina-websterito metamor-
fisado com relictos de textura cumulática). Sr, Y e Sc 
estariam associados às rochas alcalinas e vulcânicas 
básicas de afinidade alcalina. 

Quanto ao Zn, uma das possibilidades é, a exem-
plo do verificado no depósito de Pb e Zn da Jazida 
Santa Maria, os valores elevados refletirem uma 
anomalia aerogeofísica sobre rochas sedimentares 
da Formação Varzinha da Bacia do Camaquã, cons-
tituídas por intercalações de arenitos e conglome-
rados com leituras de até 500cps e em particular o 
potássio (4,2%).

Figura 198 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 16 (Palmas).

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), destacam-se:

• para a primeira derivada vertical, linea-
mentos E30°S;

• para o sinal analítico, pequenos corpos 
magnéticos;

• o potássio está com valores altos em toda 
região;

• o tório apresenta valores elevados na re-
gião SE; e

• o parâmetro F não apresenta anomalias 
expressivas.

A sudeste de Palmas, nas proximidades de ocor-
rências de rochas carbonatadas, ocorre a região mais 
significativa para galena, mesmo que em percentual 
inferior a 1%. Também a sudeste de Palmas ocorre 
allanita. Palmas registra, ainda, a presença, em quan-
tidades importantes, de piroxênios, anatásio, apati-
ta, cianita, titanita e ouro, este último ao sul da área, 
junto à confluência das rodovias BR-293 e BR-153.
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Figura 199 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 17 (Herval).

8.17. HERVAL

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (Figura 
202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 206 e 
Figura 207), destacam-se para esta área (Figura 199):

• na primeira derivada vertical, lineamentos 
de direções E-W e lineamentos NE. Do cen-
tro da área para o norte se observam os li-
neamentos NE e para o sul os lineamentos 
E-W não são mais deslocados pelos linea-
mentos NE. É um “contato tectônico”;

• no sinal analítico, corpos magnéticos asso-
ciados aos lineamentos;

• para o potássio, valores elevados na por-
ção centro norte da área;

• para o tório, valores altos na porção norte;

• para o urânio, valores elevados somente 
na porção NE; 

• para o parâmetro F, valores mais altos nas 
porções central e NE da área;

• os mapas (Figura 204 e Figura 207) do K 
e do parâmetro F também demarcam “o 
contato tectônico”. 

Nesta área podem ser observados valores eleva-
dos, na categoria dos maiores valores na área traba-
lhada, para os elementos Bi (poucos valores), Fe e K 
(também em poucas amostras), um único valor signi-
ficativo de P, Rb em poucas amostras, Tb (que tam-
bém ocorre a norte de Herval), Tl e U nas faixas logo 
abaixo da maior faixa de valores. Também se observa 
um valor elevado de V e alguns valores altos para Zr.

Estaurolita, epidoto e leucoxênio são observa-
dos em quantidades maiores nos concentrados de 
minerais pesados analisados nesta área.
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Figura 200 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 18 (Rodeio Velho).

8.18. RODEIO VELHO

Em Rodeio Velho (Figura 200) ocorrem valores 
na faixa mais elevada para As e Bi, também para 
Cs, e alguns poucos pontos com valores altos para 
La e Nb. Tório ocorre não propriamente dentro des-
ta área, mas nas suas proximidades, com valores 
significativos.

Do levantamento aerogeofísico de 2010 (figuras 
Figura 202, Figura 203, Figura 204, Figura 205, Figura 
206 e Figura 207), destacam-se:

• na primeira derivada vertical, lineamentos 
E30°S e E60°N;

• no sinal analítico, corpo magnético 
na região NE que deve estar sobre-
posto pelas rochas sedimentares da  
Bacia do Paraná;

• valores elevados para o potássio em toda 
região;

• valores elevados na região central para tó-
rio e urânio;

• valores elevados ao longo da direção NE 
para o parâmetro F.

A área Rodeio Velho apresenta diversidade li-
tológica desde gnaisses paleoproterozoicos, me-
tavulcanossedimentares do Neoproterozoico ao 
Eopaleozoico e sedimentares terciárias. Cabe desta-
car que o corpo magnético identificado pela geofísica 
no mapa de sinal analítico corresponde a afloramen-
to de diatrema (TONIOLO et al., 2012; TONIOLO et 
al., inédito).  Foi observada a presença de leucoxênio 
em quantidades importantes, e nesta área foi obser-
vada uma zona com vários pontos próximos com va-
lores significativos para ouro.
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8.19. CANGUÇU

Nesta área (Figura 201) ocorre titanita nos con-
centrados de minerais pesados com relativo desta-
que. Também aparecem em maior quantidade nestes 
concentrados a magnetita, a hematita e a ilmenita. 
Litologicamente, são observados gnaisses graníticos 
a granodioríticos do Domínio de Metagranitóides 
Porfiríticos do Complexo Granito-Gnáissico Pinheiro 
Machado e sienogranitos intrusivos da Suíte Granítica 
Dom Feliciano – Fácies Serra do Erval e do Granito 
Arroio Moinho. Merece destaque, próximo à cidade 
de Canguçu, corpo com forma semicircular (25 a 30 

Figura 201 - Localização das Áreas Anômalas - Realce para a Área 19 (Canguçu).

m de diâmetro) de rocha de natureza kimberlítica, 
denominado Alfeu I, conforme descrito em Sander et 
al. (2010), encaixado em metagranitos do Complexo 
Granito-Gnaíssico Pinheiro Machado. 

O corpo kimberlítico apresenta caracteristi-
camente mineralogia de macrocristais de flogopi-
ta e ilmenita. Os autores sugerem que a intrusão 
enquadra-se na categoria dos kimberlitos micáceos 
(Kimberlito do Tipo II), também conhecidos como 
Orangeitos (SMITH et al., 1983). Neste contexto, a 
maior quantidade de grãos de minerais pesados nes-
ta área pode ser indicativa da presença de rochas 
kimberlíticas.
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Figura 202 - Contorno do Campo Magnético Total Reduzido do IGRF - Primeira Derivada Vertical - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 203 - Contorno do Campo Magnético Total Reduzido do IGRF -  Sinal Analítico - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 204 - Contorno Radiométrico em Concentração de Elementos - Potássio - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 205 - Contorno Radiométrico em Concentração de Elementos - Tório - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 206 - Contorno Radiométrico em Concentração de Elementos - Urânio - Escudo Sul-rio-grandense.
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Figura 207 - Contorno Radiométrico em Concentração de Elementos - Parâmetro F - Escudo Sul-rio-grandense.
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9. RECOMENDAÇÕES

Os procedimentos metodológicos de escala re-
gional, adotados no Levantamento Geoquímico do 
Escudo do Rio Grande do Sul, resultaram na delimi-
tação de áreas favoráveis à continuidade de estudos 
de prospecção mineral, corroborados por fatos geo-
lógicos como a presença de:

• rochas alcalinas, lamprófiros, carbonati-
tos e kimberlitos que evidenciam conexão 
com o manto;

• minas de Cu, Au e Ag (paralisadas); 

• depósitos e inúmeras  ocorrências de Cu, 
Au, Pb, Zn, Sn e W; 

• depósitos e ocorrências com relações ge-
néticas ou temporais diversas; e

• grandes estruturas formadas em eventos 
geodinâmicos que compartimentam os 
domínios do Escudo.

Nas dezenove áreas ressaltadas recomenda-se a 
elaboração de estudos de geologia exploratória, com 

ênfase na busca de ocorrências minerais inéditas ou 
na expansão das áreas de influência delimitadas. O 
adensamento da malha de amostragem de sedimen-
tos de corrente, conjuntamente com as interpreta-
ções estruturais, geofísicas e de imagens de sensores 
remotos poderão gerar alvos localizados. Nos estu-
dos de detalhe destes alvos deve ser avaliada a pos-
sibilidade da amostragem de solo para delimitação 
superficial da anomalia geoquímica. Cabe observar 
que as análises geoquímicas podem ser úteis tanto 
na delimitação de prospectos, quanto no estabele-
cimento de concentrações “background” para os 
elementos analisados, com vistas a sua utilização em 
estudos ambientais. 

Os dados geoquímicos gerados neste estudo 
estão disponibilizados no Geobank, banco de da-
dos corporativo do Serviço Geológico, os quais, 
juntamente com o presente relatório, devem ser 
amplamente divulgados às empresas de mineração 
atuantes no país, às universidades, às entidades téc-
nico-científicas afins e à sociedade em geral.  



228

Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

10. REFERÊNCIAS

ALTAMIRANO, J. A. F. Contribuição à gênese das 
ocorrências cupríferas estratiformes do Cerro dos 
Martins, RS. 1981. 172 f. Dissertação (Mestrado em 
Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1981.

BABINSKI, M. et al. U-Pb and Sm-Nd geochronology 
of the Neoproterozoic granitic-gneissic Dom Feliciano 
Belt, southern Brazil. Journal of South American 
Earth Sciences, v. 10, n. 3-4, p. 263-274, 1997.

BABINSKI, M.et al. Acreção juvenil no bloco São 
Gabriel e retrabalhamento crustal no Cinturão Dom 
Feliciano durante o Ciclo Brasiliano: evidências isotó-
picas. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
6., Porto Alegre, 1995. Anais... Porto Alegre: SBG, 
1995.  p. 105-107.

BABINSKI, M.; CHEMALE JUNIOR, F.; HARTMANN, L. 
A.; VAN SCHMUS, W. R.; SILVA, L.C. Juvenile accre-
tion at 750-700 Ma in southern Brazil. Geology, v.24, 
p.439-442, 1996.

BACKHEUSER, E. A faixa litorânea do Brasil 
Meridional, ontem e hoje. Rio de Janeiro: [s. n.], 
1918.

BADI, W. R. S.; GONZALEZ, A. P. Jazida de metais 
básicos de Santa Maria, Caçapava do Sul, RGS. In: 
SCHOBBENHAUS, Carlos; COELHO, Carlos Eduardo 
Silva (Coord.) . Principais depósitos minerais do 
Brasil : metais básicos não-ferrosos, ouro e alumínio. 
Brasília: DNPMCVRD, 1988. v. 3., p.157-170.

BADI, W. R. S. Mineralização de chumbo e zinco em 
arenitos do Distrito de Camaquã, RS. 1983. 154f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós Graduação em 
Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 1983.

BASEI, M. A. S. et al. Contributions of SHRIMP U-Pb 
zircon geochronology to unraveling the evolution 
of Brazilian Neoproterozoic fold belts. Precambrian 
Research, v.183, p.112-144, 2010.

BASEI, M. A. S. et al. A connection between the 
Neoproterozoic Dom Feliciano (Brazil/Uruguay) and 
Gariep (Namibia / South Africa) orogenic belts–evi-
dence from a reconnaissance provenance study. 
Precambrian Research, v.139, p.195-221, 2005.

BASEI, M. A. S. et al. The Dom Feliciano Belt of Brasil 
and Uruguay and its Foreland Domain: framework, 
tectonic evolution and correlation with similar pro-
vinces of southwestern Africa, In: CORDANI,  U. G., 
THOMAZ-FILHO,  A.; MILANI,  E. J. (Ed.) Tectonic 
Evolution of South America. Rio de Janeiro: DNPM, 
2000. p. 311-334. (Publicação Especial International 
Geological Congress,31)

BECKEL, J. Metalogeníadel Cu, Pb y Zn em la Cuenca 
de Camaquã durante el ciclo orogênico Brasiliano, RS 
(Brasil). 1990. 275 f. Tese (Doutorado) - Universidade 
de Salamanca, Salamanca, Espanha, 1990. 

BETTENCOURT, J. S. A mina de cobre de Camaquã, 
Rio Grande do Sul. 1972. 175 f.  Tese (Doutorado) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1972.

BIONDI, J. C. Análise do potencial do território brasi-
leiro para conter depósitos tipo FOCO (IOCG) basea-
da em mapas a 1:1.000.000. s.l.: s.n., 2007.

BIONDI, J. C. Processos metalogenéticos e os de-
pósitos minerais brasileiros. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2003. 528p.

BITENCOURT. M. F. S.;  HARTMANN, L. A. Geoquímica 
das rochas anfibolíticas da região de Caçapava do 
Sul, RS: parte I: caracterização geológica e petrográ-
fica elementos maiores e menores.  In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33., 1984,  Rio de Janeiro.  
Anais... Rio de Janeiro: SBG, 1984. p. 4266-4278.

BITENCOURT. M. F. S.  Metamorfitos da região de 
Caçapava do Sul, RS: geologia de relações com o 
corpo granítico. SIMPOSIO SUL-BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 1., 1983, Porto Alegre. Atas... Porto 
Alegre: SBG, 1983. p. 37-48.

BITENCOURT, M. F. S.; NARDI, L. V. S. Tectonic set-
ting and sources of magmatism related to the 
Southern Brazilian Shear Belt.  Revista Brasileira de 
Geociências, São Paulo, v.30, p.184-187, 2000.

BOCARDI, L. B. et al.  Diagêse, contexto deposicional 
e história de soterramento da Formação Rio Bonito, 
Bacia do Paraná. Revista Brasileira de Geociências, 
São Paulo, v. 39, n.3, p.465-478, 2009.

BONGIOLO, E. M. Integração dos dados mineralógi-
cos, isótopos estáveis (O,H) e porosidade de rochas 
(14 C-PMMA) no reconhecimento da evolução da al-
teração no sistema hidrotermal de Lavras do Sul, RS, 
Brasil. 2006. 189 f. Tese (Doutorado em Geociências 
) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

BONGIOLO, E. M. Mineralização de ouro da região 
de Lavras do Sul/ RS e alteração associada. Porto 
Alegre. 2002, 131f. Dissertação (Mestrado) - Instituto 
de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2002.

BORBA, A. W. Evolução geológica da “Bacia do 
Camaquã” (Neoproterozóico e Paleozóico inferior 
do Escudo Sul-rio-grandense, RS, Brasil): uma visão 
com base na integração de ferramentas de estrati-
grafia, petrografia e geologia isotópica. 2006. 110 f.   
Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências, 



229

Informe de Geoquímica

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2006.

BOSSI, J.; CAMPAL, N.; HARTMANN, L. A.; SCHIPILOV, 
R. Predevoniano en el Uruguay: terrenos y SHRIMP 
II. In: CONGRESO LATINO AMERICANO, 11., y  
CONGRESO URUGUAYO DE GEOLOGÍA, 3., 2001. 
Montevideo.  Actas...  Montevideo: Sociedad 
Uruguaya de Geología, 2001. 1 CD ROM.

BOSSI, J.; CAMPAL, N.; PRECIOZZI, F. Precámbrico del 
Uruguay: parte I, Terreno Piedra Alta. Montevideo: 
DINAMIGE-UdelaR , 1993. p.1-58.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. 
Secretaria Nacional de Irrigação. Departamento 
Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas 
(1961-1990). Brasília, 1992. 1 v.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Biomas: 
Pampa. Brasília, 2014. Disponível em: <http://www.
mma.gov.br/biomas/pampa>. Acesso em: 10 mar. 
2014.

BRITO NEVES, B. B.; CORDANI, U. G. Tectonic evo-
lution of South America during Late Proterozoic. 
Precambrian Research, v. 53, p. 23-40, 1991.

CAMOZZATO, E.; LOPES, R. da C.; PHILLIP, R. P.; KLEIN, 
C. (Org.).Geologia e Recursos Minerais da Folha 
Hulha Negra, SH.22-Y-C-I, estado do Rio Grande do 
Sul: escala 1:100.000   Porto Alegre: CPRM, 2012. 
(Programa Geologia do Brasil) 

CAMOZZATO, E.; LOPES, R. da C.; WILDNER, W. Turfa 
na Província Costeira do Brasil Meridional, do Chuí a 
Laguna. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
35., 6 - 13 nov. 1988, Belém. Anais... Belém: SBG, 
1988. 6v., v.6. p. 2514-2527.

CAMPOS NETO, M. C. Orogenic systems from South-
Western Gondwana: an approach to Brasiliano-Pan 
African Cycle and orogenic collage in South-Eastern 
Brazil. In: CORDANI, U. G.; MILANI, E. J.; THOMAZ 
FILHO, A.; CAMPOS, D. A. (Ed.) Tectonic Evolution 
of South America. Rio de Janeiro. Rio: DNPM, 
2000. p.335-365. (Publicação Especial International 
Geological Congress,31)

CASTRO, J. C.et al. Coluna White: estratigrafia da 
Bacia do Paraná no sul do estado de Santa Catarina 
- Brasil. Florianópolis: Secretaria de Estado de 
Tecnologia, Energia e Meio Ambiente, 1994. 1 v. ( 
Série Textos Básicos de Geologia e Recursos Minerais 
de Santa Catarina, 4). 

CENTENO, A. Os granitóides sintectônicos pós-co-
lisionais Sanga do Areal, intrusivos no Complexo 
Arroio dos Ratos, na região de Quitéria, RS. 2012. 66 
f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, 
Universidade federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2012.

CHABAN, N. et al. Ocorrência de cobre sedimen-
tar no Cerro dos Martins Caçapava do Sul, RS. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA,30.,1978, 
Recife. Anais... Recife: SBG, v. 4, p.1445-1456, 1978.

CHEMALE JUNIOR, F.; BABINSKI,  M. U-Pb zircon da-
ting of deformational events from the Neoproterozoic 
rocks in the Eastern Brazil. In: SIMPÓSIO NACIONAL 
DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 5., 1995, Gramado, RS. 
Boletim de Resumos Expandidos... Gramado, RS: 
SBG, 1995. p. 377-378.

CHEMALE JUNIOR, F.  Evolução Geológica do Escudo 
Sul-rio-grandense. In: HOLZ, M.; DE ROS, L. F. (Ed.) 
Geologia do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 
2000. p.13-52.

CHEMALE JUNIOR, F. Geologia da região de Palma, 
São Gabriel, Rio Grande do Sul. 1982. 136 f. 
Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 1982.

CHEMALE,  JUNIOR, F. et al.  Stratigraphy and tec-
tonism of precambrian to early paleozoic units in 
the southern Brazil and Uruguay. Acta Geologica 
Leopoldênsia, São Leopoldo, v. 44, p.1-11, 1995.

CHEMALE JUNIOR, F. et al. Lu-Hfand U-Pb age 
de¬termination of the Capivarita anorthosite, Dom 
Feliciano Belt, Brazil. Precambrian Research, v.186, 
p. 117-126, 2011.

CHEMALE JUNIOR,  F. The geological evolution of ne-
oproterozoic to eopaleozoic belts in the SE Brazilian 
and SW African continental margins. In: GONDWANA 
12, GEOLOGICAL AND BIOLOGICAL HERITAGE 
OF GONDWANA, 2005, Mendonza. Abstracts....  
Mendoza: Academia Nacional de Ciências, 2005. p. 99.

COMPANHIA BRASILEIRA DE COBRE - CBC.  Relatório 
de reavaliação na área do decreto nº. 70.926(DNPM 
7566/64), Cerro dos Martins, município de Caçapava 
do Sul. Porto Alegre, 1978.  2 v.

CORREA, L. M. S. A.  Estudo da distribuição das in-
trusões mesozóicas e sua relação com os sistemas 
petrolíferos da Bacia do Paraná. Rio de Janeiro: 
ANP, 2004. 62 f. (Trabalho de conclusão de curso, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Agência 
Nacional do Petróleo)

COSTA, A. F. U. Teste e modelagem geofísica da 
estruturação das associações litotectônicas pré-
-cambrianas no escudo sul-rio-grandense. Porto 
Alegre, 1997. 2 v. Tese (Doutorado em Geociências) 
- Instituto de Geociências, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997.

COX, D. P.;  SINGER, D.A. Gold—Distribution of gold 
in porphyry copper deposits. In:  DE YOUNG JR, J.H.; 
HAMMARSTROM, J. M. (Ed). Contributions to com-
modity geology research. U. S. Geological Survey 
Bulletin,  n.1877, p.C1–C14, 1992.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Projeto 
Aerogeofísico Escudo do Rio Grande do Sul: rela-
tório final do levantamento e processamento dos 
dados magnetométricos e gamaespectométricos. 
Rio de Janeiro: Lasa Prospecções, 2010. v. 1. 83 f., il. 
Programa Geologia do Brasil (PGB).



230

Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Manual 
técnico da área de geoquímica: versão 6.0. [Rio de 
Janeiro], 2010. 1 v.

DAEMON,R.F; QUADROS, L. P. Bioestratigrafia do 
Neopaleozóico da Bacia do Paraná. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 24., 1970. Anais... 
Brasília: SBG, 1970. p.359-412.

DELANEY, P. J. V. Fisiografia e geologia da super-
fície da planície costeira do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: UFRGS, 1965. 105 p. 1965. (Publicação 
Especial Escola Geologia UFRGS, n. 6)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília, v.26, 
1997.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,v.27, 
1998.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília, v.28, 
1999.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília, v.29, 
2000. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.30, 
2001. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.31, 
2002.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.32, 
2003.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL.  Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.33, 
2004.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.34, 
2005.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.35, 
2006.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.36, 
2007. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL. Anuário Mineral Brasileiro. Brasília,  v.38, 
2009.

ECKERT, R. M.; FABRÍCIO, J. A. C.  Prospecão final da 
jazida do Cerro dos Martins, município de Caçapava 
do Sul , RS. Porto Alegre: DNPM, 1970. 1 v.

ECKERT, R. M. Relatório Complementar de Pesquisa 
- Área do Cerro da Tuna e Cerro Sujo, Distrito de 
Palmas, munucípio de Bagé, RS: rochas calcárias 

com baixo teor de MgO. Porto Alegre: CPRM, 1975. 
47 p.

FACCINI, U. F. O permo-triássico do Rio Grande do 
Sul: uma análise sob o ponto de vista das sequências 
deposicionais. Porto Alegre, 1989. 133 f. Dissertação 
(Mestrado em Geociências) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1989.

FACCINI, U. F. et al. Sobre a ocorrência de vertebra-
dos fósseis triássicos na região de Santana da Boa 
Vista (RS). Ciência e Natura, Santa Maria, v.12, p.17-
12, 1990. 

FARINA M. Programa nacional de prospecção de me-
tais do grupo da platina – uma síntese: parte 1. A 
Terra em Revista, Belo Horizonte, v.2, n.1, p.50-55, 
1996.

FERNANDES, L.  A. D.; KOESTER E. The Neoproterozoic 
Dorsal the Canguçu strike-slip shear zone: its nature 
and role in the tectonic evolution of southern Brazil. 
Journal of African Earth Sciences, v.29, p.3-24, 1999.

FERNANDES, L. A. D. et al. Evolução tectônica do 
Cinturão Dom Feliciano no Escudo Sul-rio-grandense: 
uma contribuição a partir do registro geológico. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v.25, 
p.351-374, 1995a.

FERNANDES, L. A. D. et al. Evolução tectônica do 
Cinturão Dom Feliciano no Escudo Sul-rio-grandense: 
uma contribuição a partir das assinaturas geofísicas. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo,  v.25, 
p.375-384, 1995b.

FERNANDES, L. A. D. et al. The NW Sierras Pampeanas 
of Argentina-part of Cuyania or of the western 
margin of Gondwana?.In: CONGRESO PERUANO 
DE GEOLOGÍA, 12., 2004, Lima. Resúmenes 
Expandidos.... Lima: s.n., 2004. p. 1.

FERNANDES, L. A. D.; TOMMASI, A.; PORCHER, C.C. 
Deformation patterns in the Southern Brazilian 
Branch of the Pan-African Dom Feliciano belt. Journal 
South American Earth Science, v.5, p.77-96, 1992.

FERNANDES, L. A. D.; TOMMASI, A.; PORCHER, 
C. C. Esboço estrutural de parte do Batólito de 
Pelotas - região de Quitéria-Capivarita. Acta 
Geológica Leopoldênsia, São Leopoldo,  v.13, p.117- 
138, 1990.

FERNANDES, L. A. D. et al. Mapa geológico de parte 
das folhas de Quitéria e Várzea do Capivarita, RS.  
Porto Alegre: UFRGS, 1988. (Série Mapas,Mapa 14).

FONTANA, E. et al. Caracterização geoquímica e pe-
trogenética dos granitoides Arroio Divisa, região de 
Quitéria, Rio Grande do Sul.  Geologia USP, Série 
Científica, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 33-56, 2012.

FRAGOSO CESAR, A. R. S. et al.  O Batólito Pelotas 
(Proterozóico Superior/Eo-Paleozóico) no Escudo 
do Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 34.,1986, Goiânia.  Anais...  Goiânia: 
SBG,  1986. v. 3, p. 1322-1343.



231

Informe de Geoquímica

FRAGOSO CÉSAR, A. R. S. Tectônica de placas no Ciclo 
Brasiliano: as orogenias dos Cinturões Dom Feliciano 
e Ribeira no Rio Grande do Sul. 1991. 367 f. Tese 
(Doutorado) -  Instituto de Geociências, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 1991.

FRANTZ, J. C.; BOTELHO, N. F. Os granitóides protero-
zóicos do Cinturão Dom Feliciano no extremo sul do 
Brasil – implicações tectônicas para a faixa leste. In: 
SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 6., 
1997. Boletim de Resumos Expandidos...  Brasília: 
SBG, 1997. p.45-47.

FRANTZ, J. C.;  BOTELHO, N. F. Neoproterozoic gra-
nitic magmatism and evolution of the eastern Dom 
Feliciano Belt in southernmost Brazil: a tectonic mo-
del. Gondwana Research, v.3, n. 1, p. 7-19, 2000.

FRANTZ, J. C. et al.  Relações isotópicas Rb-Sr e Sm-
Nd e idades do magmatismo granítico brasiliano da 
região leste do Cinturão Dom Feliciano no Rio Grande 
do Sul: evidências de retrabalhamento de crosta con-
tinental paleoproterozóica.  Revista   Brasileira   de   
Geociências, São Paulo, v.29, n.2, p.327-332, 1999.

FRANTZ, J. C. 50 Anos de Geologia. In: IANNUZZI, 
Roberto; FRANTZ, José Carlos (Ed.). 50 anos de 
Geologia: Instituto de Geociências, contribuições. 
Porto Alegre: Comunicação e Identidade, 2007. 
p.97-123.

FRANTZ, J. C.; JOST, H. Petrologia dos granitos es-
taníferos do Rio Grande do Sul. In: SIMPÓSIO SUL-
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 1., 1983, Porto Alegre. 
Anais... Porto Alegre: SBG, 1983. p. 49-67.

FRANTZ, J. C. et al. Contribuição à geologia da região 
de Encruzilhada do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 33., 1984, Rio de Janeiro.  Anais...  Rio 
de Janeiro: SBG, 1984. v. 5, p. 2407-2416, 1984.

FRANTZ,   J.   C.   Petrologia   e   hidrotermalismo   
dos granitóides estaníferos do Rio Grande do Sul.  
Brasília.  1997. 264 f. Tese (Doutorado) -  Instituto de 
Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 1997.

FREITAS-BRAZIL, F. A. Estratigrafia de sequências e 
processo diagenético: exemplo dos arenitos mari-
nho rasos da Formação Ponta Grossa, noroeste da 
Bacia do Paraná. 2004. 135 f. Dissertação (Mestrado) 
- Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

GARAVAGLIA, L.; BITENCOURT, M. F.; NARDI, L. V. 
S. Cumulatic diorites related to post-collisional, 
Brasiliano/Pan-African mafic magmatism in the Vila 
Nova Belt, Southern Brazil. Gondwana Research, v. 
5, p.519–534, 2002.

GARCIA, M. A. M.  Petrologia do Complexo Palma, Rio 
Grande do Sul.  1980. 133 f.  Dissertação (Mestrado) 
- Instituto de Geociências, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1980.

GASTAL, M. C. P. Evolução na composição de biotita e 
anfibólio das fácies graníticas do Complexo Intrusivo 
Lavras do Sul, RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

GEOQUÍMICA, 8., E SIMPÓSIO DE GEOQUÍMICA DOS 
PAÍSES DO MERCOSUL,1.,  2001. Anais... Curitiba: 
SBGq, 2001 1 CD ROM. 

GASTAL, M. do C.  P. et al. Sm-Nd isotopic compo-
sitions as a proxy for magmatic processes during 
the Neoproterozoic of the southern Brazilian shield. 
Journal of South American Earth Sciences, Oxford, 
v.18, p. 255-276, 2005.

GASTAL, M. C. P.; LAFON, J. M. Gênese e evolução dos 
granitóides metaluminosos de afinidade alcalina da 
porção oeste do Escudo sul-riograndense: geoquími-
ca e isótopos de Rb-Sr e Pb-Pb. Revista Brasileira de 
Geociências, São Paulo,  v. 28, n. 1, p.11-28, 1998.

GASTAL, M. C. P.; NARDI, L. V. S.  Petrogênese e evo-
lução do Granito Jaguari: um típico representante 
metaluminoso da Suíte Intrusiva Alcalina Saibro, RS. 
Geochimica Brasiliensis, v.1, n.2, p.69-190, 1992.

GASTAL, M. C. P. Suíte intrusiva Saibro, RS: ava-
liação de um modelo petrológico. 1997. 365 f. 
Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 1997.

GAZZONI, C. P. Padrão mineralógico de ocorrência 
dos depósitos de Minério de Cobre hospedados 
em escarnitos e mármores da região de Caçapava 
do Sul - RS. 2010. 54 f. Dissertação (Mestrado) -  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, 2010.

GOMES, M. E. B. Petrologia do Granito Arroio 
Moinho (Canguçu, RS): geoquímica e deformação. 
1990.  199 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1990.

GOÑI, J. C;  GOSO, H.; ISSLER, R. S. Estratigrafia e ge-
ologia econômica do pré-Cambriano e Eopaleozóico 
Uruguaio e Sul-rio-grandense. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA 16., 1962, Porto Alegre. 
Anais... Porto Alegre: SBG, 1962. p.5-33.  

GONZALEZ, M. A.; TEIXEIRA, G. Considerações so-
bre a estratigrafia e ambientes de sedimentação da 
região das Minas do Camaquã e Jazida Santa Maria 
- RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
31., 1980, Balneário Camboriu. Anais... Balneário 
Camboriú: SBG, 1980. v. 3, p.1513-1524.

GREGORY, T. R.; BITENCOURT, M. F.; NARDI, L. V. S. 
Caracterização estrutural e petrológica de metatona-
litos e metadioritos do Complexo Arroio dos Ratos na 
sua seção-tipo, região de Quitéria, RS. Pesquisas em 
Geociências, Porto Alegre, v.38, n.1, p. 85-108, 2011.

GRESSE, P. et al. Late- to post-orogenic basins of the 
Pan-African-Brasiliano collision orogen in southern 
Africa and southern Brazil. Basin Research, v.8, 
p.157-171, 1996.

GROSS, A. O. M. S. et al. Neoproterozoic  low-pres-
sure /high-temperature collisional metamorphic 
evolution in Varzea do Capivarita metamorphic suite, 



232

Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

SE Brazil: thermobarometric and Sm/Nd evidences. 
Precambrian Research, v.147, p.41-64, 2006.

HARTMANN, L. A. Et al. Archean crust in the Rio de 
la Plata Craton, Uruguay: SHRIMP U-Pb zircon recon-
naissance geochronology. Journal of South American 
Earth Sciences, v.14, p.557-570, 2001.

HARTMANN, L. A.; CHEMALE JUNIOR, F.; PHILIPP, 
R. P. Evolução geotectônica do Rio Grande do Sul 
no Pré- Cambriano. In: IANNUZZI, R.; FRANTZ, J. C. 
50 Anos de Geologia. Porto Alegre: Comunicação e 
Identidade, 2007. p. 97-123.

HARTMANN, L. A. et al. Advances in SHRIMP geo-
chronology and their impact on understanding the 
tectonic and metallogenic evolution of southern 
Brazil. Australian Journal of Earth Sciences, v.47, 
p.829 – 844, 2000.

HARTMMANN, L. A.; LOPES, W. R.; SAVIAN, J. F. An 
integrated glance at the geology, aerogammas-
pectrometry and aeromagnetometry of the Sul-
Riograndense Shield, southern Brazil.  Anais da 
Academia Brasileira de Ciências,  Rio de Janeiro, 
(Submitted on 22 set. 2014)

HARTMANN L. A.; NARDI, L. V. S. Contribuição à ge-
ologia da região Oeste do Escudo Sul-Riograndense. 
In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 1., 
1983, Porto Alegre, 1983.  Atas... Porto Alegre: SBG, 
1983. p. 9-18.

HARTMANN, L. A. et al. Magmatism and metallogeny 
in the crustal evolution of Rio Grande do Sul shield, 
Brazil. Pesquisas, v. 26, p. 45-63, 1999.

HARTMANN, L. A.; NARDI, L. V. S. Os Granitos Santo 
Afonso, Saibro e Vauthier da região do Arroio Santa 
Maria Chico, Dom Pedrito, RS - geologia, petrogra-
fia e química de elementos maiores. Acta Geológica 
Leopoldensia, São Leopoldo, v. 16, p. 153-178, 1982.

HARTMANN L. A.; PORCHER C. C.; REMUS M. V. D.  
Evolução das Rochas Metamórficas do Rio Grande 
do Sul. In: HOLZ, M.;  DE ROS, L. F. (Ed.) Geologia do 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CIGO/UFRGS, 2000. 
p.79-118.

HARTMANN,  L. A.;  REMUS, M. V. D.  Origem e evo-
lução das rochas ultramáficas do Rio Grande do Sul 
desde o Arqueano até o Cambriano. In: HOLZ, M.;  DE 
ROS, L. F. (Ed.) Geologia do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: CIGO/UFRGS, 2000. p. 53-78.

HARTMANN, L. A.; SILVA, L. C. da; REMUS, M. V. 
D.; LEITE, J. A. D.; PHILIPP, R .P.  Evolução geotectô-
nica do sul do Brasil e Uruguai entre 3.3 Ga e 470 
Ma. In:  CONGRESSO URUGUAYO DE GEOLOGIA, 2., 
1998, Punta Del Este. Actas... Montevideo: Sociedad 
Uruguaya de Geología, 1998. p. 277-284.

HARTMANN, L. A.; TINDLE, A.; BITENCOURT, M. de 
F. O metamorfismo de fácies anfibolito do Complexo 
Passo Feio, RS, com base em química dos minerais. 
Pesquisas, Porto Alegre, v.17, n.12, p.62-71, 1990.

HARTMANN, L. A. et al. Complexos máfico-ultramáfi-
cos do Escudo Sul-riograndense:  revisão com ênfase 
na geoquímica dos elementos da série 3d de transi-
ção. Pesquisas em Geociências, Porto Alegre, v. 19, 
p. 168-173, 1992.

HASENACK, H. ; WEBER, E. J. Base cartográfica ve-
torial contínua do Rio Grande do Sul na escala 
1:50.000. Porto Alegre, RS: UFRGS/IB Centro de 
Ecologia, 2010. 1 DVD.

HEILBRON, M.; TASSINARI, C. C. G.; VALERIANO, C. M. 
New insights into the correlation of Neoproterozoic 
terranes between southeastern Brazil and African 
counterparts: do the pierces fit? In: GONDWANA 
12, GEOLOGICAL AND BIOLOGICAL HERITAGE 
OF GONDWANA, 2005, Mendonza. Abstracts....  
Mendoza: Academia Nacional de Ciências, 2005. 
p.193.

HENRICHS, I. A. Caracterização do sistema hidro-
termal Mina Galena - Amaral Ferrador – RS. Porto 
Alegre: UFRGS, 2010. (Trabalho de conclusão de 
Curso de Graduação)

IGLESIAS, C. M. da F. Análise integrada de dados ge-
ológicos e estruturais para a prospecção de ouro na 
região de Torquato Severo (RS). Porto Alegre, 2000. 
101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Escola 
de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
- IBGE. Folha SH. 22 Porto Alegre e parte das folhas 
SH. 21 Uruguaiana e SI. 22 Lagoa Mirim. Rio de 
Janeiro, 2003. v.33. 1 CD ROM. (Levantamento de 
Recursos Naturais, 33).

JOST, H.; BITENCOURT, M. de F. Estratigrafia e tectô-
nica de uma fração da faixa de dobramentos Tijucas 
no Rio Grande do Sul. Acta Geológica Leopoldensia, 
São Leopoldo, v. 11, n. 7, p. 27-59, 1980.

JOST, H. Geology and metallogeny of the Santana da 
Boa Vista region southern Brasil. 1981. 208 f. Tese 
(Doutorado) - University of Georgia. Georgia, 1981.

JOST, H.;  VILLWOCK, J. A.  Contribuição à estratigra-
fia do Pré-Cambriano do Rio Grande do Sul. Notas e 
Estudos da Esc. de Geol. da UFRGS, Porto Alegre, v.1, 
n.1, p.13-26, 1966.

KAUL, P. F. T.; RHEINHEIMER, D. Projeto Ouro no Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina: relatório final. Porto 
Alegre: DNPM/CPRM, 1974. 4v.

KAZMIERCZAK, T. S. Mapeamento da bacia do 
Camaquã com a utilização de dados geofísicos, 
geologia e sensoriamento remoto.  2006. 110 f. 
Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2006.

KERSTING, T. M. Caracterização das assembléias 
minerais de alteração hidrotermal na Região entre 
Ibaré e Torquato Severo, RS. Porto Alegre: UFRGS, 



233

Informe de Geoquímica

2008. 64 p. (Monografia de Conclusão de Curso de 
Geologia)

KETZER, J. M. Cronoestratigrafia das unidades 
gondwânicas preservadas sobre o Escudo Sul-
riograndense. 1997. 215 f. Dissertação (Mestrado) 
- Instituto de Geociências, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997. 

KIRCHNER, C. A.; ANDRIOTTI, J. L. S. Prospecção geo-
química de detalhe na associação máfica-ultramáfi-
ca de Palma, RS. Acta Geológica Leopoldensia, São 
Leopoldo, v. 5, n.13, p.11-23, 1981.

KNIJNIK, D. B. et al. Caracterização Geoquímica do 
Granodiorito Cruzeiro do Sul: magmatismo shoshoní-
tico pós-colisionalneoproterozoico em zona de trans-
corrência, região de Quitéria, RS. Geologia. USP, Sér. 
Cient., São Paulo, v. 12, n. 1, p. 17-38, 2012.

KOESTER, E. et al. Magmatismos orogênicos na re-
gião de Encruzilhada do Sul, RS. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44.,  2008, Curitiba. 
Anais... Curitiba: SBG, 2008. 1 CD-ROM.

KOESTER, E. et al. Petrologia dos granitoides sintectô-
nicos a zona de cisalhamento transcorrente dorsal de  
Canguçu, Encruzilhada do Sul, RS. Revista Brasileira 
de Geociências, São Paulo,  v. 31, p. 131– 140, 2001.

KOESTER, E. et al. Geocronologia dos granitóides 
sintectônicos à  zona de cisalhamento transcorrente 
dorsal de Canguçu na região  de Encruzilhada do Sul 
(RS). Pesquisas, Porto Alegre, v.24, p. 67–77, 1997.

KOPPE, J. et al. Aspectos geológicos e estratigráficos 
do Complexo Bossoroca, São Sepé, Rio Grande do 
Sul. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 2., 
1985, Florianópolis. Anais... Florianópolis:SBG, 1985. 
pp. 32-36.

KRAEMER, G. Evolução magmática e tectônica da 
suíte ortometamórfica Imbicuí, região de Lavras 
do Sul , RS. 1995. 99 f. Dissertação (Mestrado em 
Geociências) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 1995.

KREBS, A. S. J.;  MENEZES FILHO, N. R. de. Projeto 
Mapeamento geológico para carvão área de Taió-
Rio do Sul, SC: relatório final. Porto Alegre: DNPM/
CPRM, 1984. 1 v.  

LADEIRA NETO, J. F. Mapa de declividade em per-
centual do relevo brasileiro. Rio de Janeiro: CPRM, 
2013. Disponível em: < http://www.cprm.gov.br/ges-
tao/mapa_declive/sh22.zip> . Acesso em: 12 mar. 
2014.

LADEIRA NETO, J. F. Mapa de declividade em per-
centual do relevo brasileiro. Rio de Janeiro: CPRM, 
2013. Disponível em: < http://www.cprm.gov.br/ges-
tao/mapa_declive/sh21.zip> . Acesso em: 12 mar. 
2014.

LADEIRA NETO, J. F. Mapa de declividade em per-
centual do relevo brasileiro. Rio de Janeiro: CPRM, 
2013. Disponível em: < http://www.cprm.gov.br/

gestao/mapa_declive/si22.zip> . Acesso em: 12 mar. 
2014.

LAUX, J. H. Caracterização da mineralização cupro-
-aurífera de uma parte da Mine Uruguai, Caçapava 
do Sul, RS. 1999. 132 f. Dissertação (Mestrado em 
Geologia Sedimentar) - Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos,  São Leopoldo, RS, 1999. 

LAUX, J. H.; LINDENMAYER, Z. G. Caracterização da 
mineralização Cu (Au) de um setor da Mina Uruguai, 
Minas do Camaquã, Brasil: geotermometria da 
clorita. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE 
GEOLOGIA, 6., 1998. Actas... Buenos Aires: AAGE, 
1998. v. 3, p.124-129.

LAUX, J. H.; LINDENMAYER, Z. G. As minas do 
Camaquã: um século de evolução de hipóteses ge-
néticas. In: RONCHI, L. H.; LOBATO, A. O. C. (Coord.) 
Minas do Camaquã: um estudo multidisciplinar. São 
Leopoldo: UNISINOS, 2000. p. 133–164. 

LAUX, J. H. (Org.) Geologia e Recursos Minerais da 
Folha Lagoa da Meia Lua, SH.21-Z-B-VI, estado do 
Rio Grande do Sul: escala 1:100.000.  Porto Alegre: 
CPRM, 2012. (Programa Geologia do Brasil)

LEINZ, V.; ALMEIDA, S. Gênese da Jazida de Cobre 
de Camaquã. Porto Alegre: Secretaria dos Negócios 
de Agricultura Indústria e Comércio do Estado do Rio 
Grande do Sul, 1941.  56 p (Boletim 88)

LEINZ,  V.; PINAGEL, H. Estanho e tungstênio no Rio 
Grande do Sul. Boletim da Divisão de Fomento a 
Produção Mineral, DNPM, v.70, p.1-80, 1945.

LEITE, J. A. D. A origem ds harzburgitos da Sequência 
Cerro Mantiqueiras e implicações tectônicas para 
o desenvolvimento do Neoproterozóico na porção 
oeste do escudo Sul-riograndense. 1997. 1 v. Tese 
(Doutorado )-Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul,  Porto Alegre, 1997.

LEITE, J. A. D. et al. Zircon U-Pb zircon geochronology 
of Neoproterozoic juvenile and crustal reworked ter-
ranes in southernmost Brazil. International Geology 
Review, v.40, p.688-705, 1998.

LEITE, J. A. D. et al.  Zircon U-Pb SHRIMP dating of 
gneissic basement of the Dom Feliciano Belt, sou-
thernmost Brazil. Journal of south American Earth 
Sciences, v.13, p.739-750, 2000.

LENZ, C. et al. Magmatic and metamorphic U-Pb 
SHRIMP ages in zircons for the Cerro Bori orthog-
neisses, Dom Feliciano Belt in Uruguay. Precambrian 
Research, v.185, p.149–163, 2011.

LIMA, E. F.; NARDI, L. V. S. Leucodioritos cumuláticos 
da associação shoshonítica de Lavras do Sul: uma 
evidência de cristalização fracionada. In:CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 39.,  1996, Salvador. 
Anais... Salvador : SBG, 1996. v. 1. p. 43-44.

LIMA, E. F.; PORCHER, C. A.; WILDNER, W. Granulitos 
da Região da Várzea do Capivarita - Bloco Encruzilhada 
do Sul, RS. Pesquisas, Porto Alegre, v.25, p.27-33, 1998.



234

Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

LIMA, E. F; NARDI, L. V. S. Os Lamprófiros espessar-
títicos da associação shoshonítica de Lavras do Sul: 
gênese e evolução. Geochimica Brasiliensis, Rio de 
Janeiro, v.5, p.: 117-130, 1991.

LIZ J. D. et al. Aspectos petrográficos, composicio-
nais e potencialidade para mineralizações de ouro 
e sulfetos do sistema multi-intrusivo da Associação 
Shoshonítica de Lavras do Sul (RS) e seu potencial 
para mineralizações de ouro e sulfetos.  Revista 
Brasileira de Geociências, São Paulo,  v.34, n.4, p. 
539-552, 2004.

LONG, X. et al. Archean crustal evolution of the nor-
thern Tarim craton, NW China: zircon U–Pb and Hf 
isotopic constraints. Precambrian Research, v.180, n. 
3–4, p. 272–284, 2010.

LOPES, R. W. Caracterização petrográfica e geoquí-
mica da Mina do Seival, Bacia do Camaquã, RS. 
2013. 75 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

LOPES, R. da C.  Arcabouço aloestratigráfico para 
o intervalo Rio Bonito-Palermo (Eoper-miano 
da bacia do Paraná), entre Butiá e São Sepé, Rio 
Grande do Sul. 1995. 254 f., Dissertação (Mestrado) - 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 
RS, 1995.

LUFT JUNIOR, J. L. Evolução Crustal do Vale do Rio 
Hoanib, Cinturão Kaoko, NW da Namíbia. 2005. 1 
v. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

MACHADO, R.; FRAGOSO-CÉSAR, A. R. S.; FACCINI, U. 
F. O Domo de Santana (RS): domo gnáissico mantea-
do ou figura de interferência tipo domo ou bacia? In: 
SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 3., 1987, 
Curitiba. Atas... Curitiba: SBG, 1987. v.1, p. 167-182.

MANTOVANI, M. S. M.; HAWKESWORTH, C. J.;  BASEI, 
M. A. S. Nd and Pb isotope studies bearing on crustal 
evolution of southeastern Brazil. Revista Brasileira 
de Geociências, São Paulo, v. 17, p. 263-268, 1987.

MARQUES, J. C. Petrologia e metalogênese da sequ-
ência metaultramáfica da Antiforme Capané, Suite 
Metamórfica Porongos, Cachoeira do Sul, RS. 1996. 
191 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

MARQUES, J. C.; ROISENBERG, A.; JOST, H. Cromo 
espinélio como indicador petrogenético, Suíte 
Ultramáfica Cerro da Mineração. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 39., 1996, Salvador.  
Boletim de Resumos Expandidos...  Salvador: SBG, 
1996.  v.6, p. 221-223, 1996.

MARTIL, M. M. D. Caracterização estrutural e pe-
trológica do magmatismo pré-colisional do Escudo 
Sul-rio-granden¬se: os ortognaisses do Complexo 
Metamórfico Várzea do Capivarita. 2010. 77 f. 
Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, 2010.

MARTINS, L. R; MARTINS, I. R. Presença de Turfa 
na Plataforma Continental do Rio Grande do Sul. 
GRAVEL, Porto Alegre, n.2, out., p.77- 85, 2004

MASQUELIN, H. et al. The Cerro Olivo Complex: a 
pre-collisional neoproterozoic magmatic arc in eas-
tern Uruguay. International Geology Review, v. 54, 
p.1161-1183, 2012.

MELCHER, C.;  MAU, H. Novas observações geoló-
gicas na região de Caçapava do Sul, Rio Grande do 
Sul. Anais Academia Brasileira de Ciências, Rio de 
Janeiro, v.32 ,n.2, p. 43-50, 1960.

MEXIAS, A. S. Alteração hidrotermal e mineralização 
de ouro associada no distrito aurífero de Lavras do 
Sul/RS – A área do Bloco Butiá. 2000.  360 f. Tese 
(Doutorado) - Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.

MEXIAS, A. S;. et al. Geochemical modelling of gold 
precipitation conditions in the Bloco do Butiá Mine, 
Lavras do Sul/Brazil. Anais da Academia Brasileira de 
Geociências, Rio de Janeiro v.77, n.3, p.1-12, 2005.

MEXIAS, A. S. et al. O sistema Hidrotermal Fóssil de 
Volta Grande – Lavras do Sul/RS.- parte I – petrogra-
fia do hidrotermalismo. Geochimica Brasiliensis, Rio 
de Janeiro,  v.4, n.2, p.139-157, 1990a. 

MEXIAS, A. S. et al. O sistema Hidrotermal Fóssil de 
Volta Grande – Lavras do Sul/RS.- Parte II – petrogra-
fia do hidrotermalismo. Geochimica Brasiliensis, Rio 
de Janeiro, v.4, n.2, p.159-174, 1990b.

MEXIAS, A. S. O sistema hidrotermal fóssil de Volta 
Grande - Lavras do Sul/RS. 1990. 182 f. Dissertação 
(Mestrado) - Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1990. 

MILANI, E. J. Evolução tectono-estratigráfica da 
Bacia do Paraná e seu relacionamento com a geo-
dinâmica fanerozóica do gondwana sul-ocidental. 
Porto Alegre, 1997.  254 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 1997.

MILANI, E. J. Geodinâmica Fanerozóica do Gondwana 
Sul-Ocidental e a Evolução Geológica da Bacia do 
Paraná.  In: HOLZ, M.;  DE ROS, L. F. (Ed.) Geologia do 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CIGO/UFRGS, 2000. 
p. 275-302.

MINERAÇÃO Santa Elina Indústria e Comércio. 
Projeto Palma – RS: Bloco Três Estradas, relató-
rio final de pesquisa. São Paulo, 2008. (Publicação 
Interna, v.1, MSE-MTS)

MIRANDA, E. E. de; HUGH, E.; GUIMARÃES, M.; 
COUTINHO, A. C.  Mapa de cobertura vegetal do 
Brasil. Disponível em: < http://www.cobveget.cnpm.
embrapa.br/>. Acesso em: 14 mar. 2014.

NARDI, L. V. S.;  BITENCOURT, M. F. Magmatismo gra-
nítico e evolução crustal no sul do Brasil. In: IANNUZZI, 
R.; FRANTZ, J. C. (Ed.). 50 anos de Geologia: Instituto 



235

Informe de Geoquímica

de Geociências, contribuições. Porto Alegre: 
Comunicação e Identidade, 2007. p.125-139.

NARDI, L. V. S. Geochemistry and petrology of the 
Lavras granite complex, RS, Brasil. London, 1984. 
268 f. il. Tese (Doutorado) - University of London, 
Department of Geology, London, 1984.

NARDI, L. V. S.;  LIMA, E. F. Hidrotermalismo no com-
plexo granítico Lavras e vulcânicas associadas, RS. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo,  v.18, 
n.3, p.369-375, 1988. 

NARDI, L. V. S.; LIMA E. F. O magmatismo shoshoní-
tico e alcalino da Bacia do Camaquã – RS. In: HOLZ, 
M.; DE ROS, L. F. (Ed.) Geologia do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: CIGO-UFRGS, 2000. p. 119-131.

OFFIELD, T. W et al. O. Structure mapping on enhan-
ced Landsat images of Southern Brazil: tectonic 
control of mineralization and speculation son me-
tallogeny. Geophysics, v.42, n.3,p.:482-500, 1977.

OLIVEIRA, A. S. de et al. Isótopos de carbono em 
filitos carbonosos da seqüência metavulcano-sedi-
mentar Marmeleiro, Sul de Ibaré, Rio Grande do Sul. 
Pesquisas em Geociências,  Porto Alegre,  v.30, n.1, 
p. 41-52, 2003.

OLIVEIRA, A. S. de et al. Juvenile accretion at 750-700 
Ma in southern Brazil.  Geology, 24, p.439-442, 1996.

ORLANDI FILHO, V. et al. (Org.) Folha Piratini - SH.22-
Y-C-II. Brasília: CPRM, [2009]. Escala 1:50.000. 1 CD 
ROM. Programa Levantamentos Geológicos Básicos 
do Brasil - PLGB.

ORNELLAS, L. P. Os ostracodes e seu significado na 
interpretação dos eventos cenozóicos na Bacia de 
Pelotas, RS: transgressões, regressões, paleoeco-
logia e bioestratigrafia. 1981. 1 v. Tese (Doutorado) 
- Instituto de Geociências, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1981.

ORRIS, G. J.;  BLISS, J. D. Some industrial mineral 
deposit models: descriptive deposit models: U.S. 
Geological Survey Open. File Report, v. 91, n.11A, 
1991, 73 p.

OYHANTÇABAL, P. et al. The Sierra Ballena Shear Zone 
in the southernmost Dom Feliciano Belt (Uruguay): 
evolution, kinematics, and deformation conditions. 
International Journal of Earth Sciences, v.99, p. 
1227-1246, 2010.

PAIM, P. S. G.; CHEMALE JUNIOR,  F.; LOPES, R. da C. 
A Bacia do Camaquã. In: HOLZ, M., DE ROS, L. F. (Ed.) 
Geologia do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CIGO-
UFRGS, 2000. p.231-274.

PAIM, P. S. G. Minas do Camaquã, RS - marco da história 
da mineração de cobre no Brasil. In: SCHOBBENHAUS, 
C. et al. (Ed.) Sítios geológicos e paleontológicos do 
Brasil. Brasília: DNPM;CPRM; Comissão Brasileira de 
Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002, 
v.1, p. 501-510.

PHILIPP, R. P. et al. Geoquímica do Granito Bela Vista, 
Piratini, RS: uma contribuição ao conhecimento do 
magmatismo alcalino no setor Oriental do Escudo. 
Acta Geológica Leopoldensia, São Leopoldo, v. 34, p. 
95-122, 1991.

PHILIPP, R. P. As suítes graníticas e a evolução tec-
tônica do Batólito Pelotas, RS. 1998. 2 v. Tese 
(Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1998.

PHILIPP, R. P.; CAMOZZATO, E. A colocação do Batólito 
Pelotas e suas relações com o metamorfismo re-
gional orogênico no cinturão Dom Feliciano, RS. In: 
SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 
12., INTERNATIO¬NAL SYMPOSIUM OF TECTONIC 
STUDIES, 6., 2009, Ouro Preto. Anais... Ouro Preto: 
SBG, 2009.  p. 112. 

PHILIPP, R. P.; MACHADO, R.; CHEMALE JUNIOR, F. 
Geração de granitóides Neoproterozóicos do Batólito 
Pelotas: evidências da composição isotópica de Nd e 
Sr e implicações para o crescimento continental da 
porção sul do Brasil. In: IANNUZZI, R.; FRANTZ, J. C. 
(Ed.) 50 Anos de Geologia - Instituto de Geociências: 
contribuições. Porto Alegre: Comunicação e 
Identidade, 2007. p. 59- 78.

PHILIPP, R. P.; MACHADO, R. Estratigrafia e Significado 
Tectônico das Suítes Graníticas do Batólito Pelotas no 
RS. Revista Brasileira de Geociências,São Paulo,  v. 
31, n. 3, p. 257-266, 2001. 

PHILIPP, R. P.; MACHADO, R.  The Neoproterozoic to 
Cambrian Granitic Magmatism of Pelotas Batholith, 
southern Brazil. Journal of South American Earth 
Science, v. 19, p. 461-478, 2005.

PHILIPP, R. P.; MASSONNE, H-J.; CAMPOS, R. 
Peraluminous leucogranites of the Cordilheira suite: 
a record of neoproterozoic collision and the gene-
ration of the Pelotas Batholith, Dom Feliciano Belt, 
southern Brazil. Journal of South American Earth 
Sciences, v.43, p. 8-24, 2013. 

PICADA, R. S.; PINTO, P. Geologia da Folha Figueiras, 
município de Encruzilhada do Sul, RS. Porto Alegre: 
DNPM, 1966. 1 v.

PICARELLI, S. et al. Adequação da lavra de caulim 
às diretrizes ambientais. REM: Revista da Escola de 
Minas, Ouro Preto, MG, v.61, n.2, p.179-184, abr. 
jun. 2008.

PLÁ-CID, J.; NARDI, L. V. S.; ENRIQUE, P. Textural re-
lations of lamprophyric mafic microgranular encla-
ves and petrological implications for the genesis of 
potassicsyenitic magmas: the example of Piquiri 
Syenite, southern Brazil. Pesquisas em Geociências, 
Porto Alegre, v. 29, p. 21–30, 2002.

PORCHER, C. A. et al. (Org.)  Passo do Salsinho, folha 
SH.22-Y-A-I-4, estado do Rio Grande do Sul: esca-
la 1:50.000.  Brasília: CPRM, 1995. 339 p. 2 mapas. 



236

Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil - PLGB.

PORCHER, C. A.; LOPES, R. da C. (Org.). Cachoeira do 
Sul, Folha SH.22-Y-A estado do Rio Grande do Sul: 
escala 1:250.000.  Rio de Janeiro: CPRM, 2000. 1 CD 
ROM. Programa Levantamentos Geológicos Básicos 
do Brasil - PLGB.

PORCHER, C. C.; FERNANDES, L. A.D. Determinação 
das condições de fluxo em uma zona de cisalhamento 
tangencial com transporte paralelo ao alongamento 
do cinturão Dom Feliciano (RS) com base na análise 
de microestruturas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 37., 1992, São Paulo. Anais... São Paulo : 
SBG, 1992. v. 2, p.352-353, 1992. 

PORCHER, C. C.; FERNANDES, L. A. D. Relações emba-
samento/cobertura na porção ocidental do Cinturão 
Dom Feliciano: um esboço estrutural. Pesquisas,  
Porto Alegre, v. 17, p.72-84, 1990.

PORCHER, C. C. et al. Idade SHRIMP em zircão: vul-
canismo ácido do Complexo Metamórfico Porongos. 
In:  SIMPOSIO SOBRE VULCANISMO E AMBIENTES 
ASSOCIADOS, 1, 1999, Gramado. Boletim de resu-
mos... Gramado, RS: CPRM/UFRGS, 1999. p. 110.

RAMBO, B. A Fisionomia do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Selbach,  1942. 1 v.

RAMGRAB,  G. E. et al. Principais recursos minerais 
do Rio Grande do Sul. In: HOLZ, M. E;  DE ROS, L. F. 
(Ed.) Geologia do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 
CIGO/ UFRGS, 2000. p. 407-440.

RAMGRAB, G. E.; WILDNER, W.; CAMOZATO, E. (Org.). 
Porto Alegre, folha SH.22-Y-B, estado do Rio Grande 
do Sul: escala 1:250.000.  Brasília: CPRM, 1997. 140 
p. il. + 3 mapas. Programa Levantamentos Geológicos 
Básicos do Brasil - PLGB.

RAMGRAB, G. E.; WILDNER, W. Pedro Osório, Folha 
SH.22-Y-C, estado do Rio Grande do Sul: Escala 
1:250.000  Rio de Janeiro: CPRM, 1999..  1 CD-ROM

REGO, I. T. S. F. Aspectos petrológicos e geoquímicos 
do Complexo Básico-ultrabásico de Pedras Pretas, 
Rio Gran¬de do Sul. Acta Geologica Leopoldensia, 
São Leopoldo, RS, v.10, p.197-278, 1981.

REGO, I. T. S. F. Complexo básico-ultrabásico de 
Pedras Pretas, RS: aspectos petrológicos e geoquími-
cos. 1980. 98 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de 
Geociências,Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 1980.

REGO, I. T. S. F.; VIERO, A. P.; CHIES, J. O. Aspectos 
petrológicos do Gabro Mata Grande. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38., 1994, Balneário 
Camboriú. Boletim de Resumos Expandidos...  
Balneário Camboriú: SBG, 1994. v. 3, p. 12-14.

REISCHL, J. L. Mineralizações cupríferas associadas 
a vulcânicas da Mina Seival, RS. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, 1978, Recife. Anais... 
Recife: SBG, 1978. v.4, p.1568-1582.

REMUS, M. V. D. et al. Evolução estrutural dos meta-
morfitos da unidade Porongos a sul do Rio Camaquã. 
In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 3., 
1987, Curitiba.  Atas... Curitiba: SBG, 1987. v.1, p. 
223-243.

REMUS, M. V. D. et al. Distal magmatic-hydrothermal 
origin for the Camaquã Cu(Au-Ag) and Santa Maria 
Pb, Zn (Cu-Ag) deposits, southern Brazil.  Gondwana 
Research, v.3, n. 2, p.155-174, 2000.

REMUS, M. D. V. et al. The Camaquã Cu (Au, Ag) and 
Santa Maria Pb - Zn (Cu, Ag) mines of Rio Grande do 
Sul, southern Brazil - is their mineralization syngene-
tic, diagenetic or magmatic hydrotermal? In:  SILVA, 
M. da G. da; MISI, A. (Ed.). Base metal deposits of 
Brazil. Belo Horizonte: MME/CPRM/DNPM, 1999. P. 
54-63.

REMUS, M. V. D.; PHILLIP, R. P.;  FACCINI, U. F.; 
JUNGES, S. L. Contribuição ao estudo geológico-
-estrutural dos gnaisses Encantadas e das relações 
com as supracrustais Porongos na região de Santana 
da Boa Vista, RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 36., 1990, Natal.  Anais... Natal: SBG, 
1990. v. 5, p.2358-2370.

REMUS, M.V.D. et al. Zircon SHRIMP dating and Nd 
isotope data of granitoids of the São Gabriel Block, 
southern Brazil: evidence for an archean paleopro-
terozoic basement. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON GRANITES AND ASSOCIATED MINERALIZATION, 
2., 1997, Salvador. Atas... Salvador: CBPM, 1997. p. 
271-272.

RIBEIRO, M. et al. Geologia da quadrícula de Caçapava 
do Sul, Brasil. Boletim DFPM, Rio de Janeiro, n.127, 
p. 1-239, 1966.

RIBEIRO, M.; FANTINEL, L. M. Associações petro-
tectônicas do Escudo Sul-rio-grandense: I- tabula-
ção e distribuição das associações petrotectônicas 
do Escudo do Rio Grande do Sul. Ilheringia, Série 
Geológica, Porto Alegre, v.5, p.19-54, 1978.

RIBEIRO, M. O metamorfismo dos campos termais 
do Pré-Cambriano e Eo-Paleozoico do Rio Grande 
do Sul. Iheringia, Série Geologia,  Porto Alegre, v.11, 
p.15-34, 1986. 

RIBEIRO, M. J. Sulfetos em sedimentos detríticos 
cambrianos do Rio Grande do Sul, Brasil.  1991. 2 
v. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 1991.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria do Meio Ambiente. 
Bacias Hidrográficas do RS. Disponível em: < http://
www.sema.rs.gov.br/>. Acesso em: 12 mar. 2014. 

RODRIGUES, C. R.O.; BENNEDETTI, O. J.; 
STROHSCHOEN, J. R.O. Geologia da Faixa II da Folha 
Passo do Salsinho, RS. Porto Alegre. UFRGS, 1982.  
370p. (Trabalho de Conclusão de Curso)

SÁNCHEZ BETTUCCI, L. et al. Petrography and geoche-
mistry of the Carapé Granitic Complex. Gondwana 
Research, v.6, p.89-105, 2003.



237

Informe de Geoquímica

SÁNCHEZ BETTUCCI, L.; PEEL, E.; MASQUELIN, H.  
The Neoproterozoic tectonic synthesis of Uruguay. 
International Geology Review, v.52, p.51-78, 2010.

SANDER, A. et al.  Um novo corpo kimberlitico no 
escudo sul rio-grandense: petrografia preliminar. In: 
SIMPOSIO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DO DIAMANTE, 
5., 2010, Tibagi, PR. Resumos... Tibagi, PR: SBG, 2010. 

SANDER, A. et al. Guia de campo - I Geosinos. São 
Leoplodo, RS: UNISINOS, 2008. 1v.   (Guia de 
afloramentos - excursão de campo). 

SANTOS, E. L. dos et al.   Mapeamento geológico 
de sequências metavulcanosedimentares do oeste 
do escudo Sul-rio-grandense, RS. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36., 1990. Natal. Anais... 
Natal: SBG, 1990. v.6, p.2976-2990.

SANTOS, E. L. dos; MACIEL, L. A. C. Relatório de vis-
toria de acompanhamento de pesquisa áreas da 
IAMGOLD no RS: DNPM´s 810.007/04, 810.011/04, 
810.024/04, 810.342/04, 810.343/04, 810.344/04, 
810.412/04, 810.413/04, 810.521/04, 810.522/04 e 
810.523/04.  Porto Alegre, DNPM, 2007a.  7p.

SANTOS, E. L. dos; MACIEL, L. A. C. Relatório de vis-
toria de acompanhamento de pesquisa - Au - RS 
áreas da Santa Elina no Rio Grande do Sul: DNPM´s 
810.034/93, 810.185/91, 810.035/93, 810.018/95, 
810.392/89, 810.154/95, 810.186/91, 810.197/00, 
810.395/94 e 810.057/92. Porto Alegre: DNPM, 
2007b. 5p.

SANTOS, E. L. dos; MACIEL, L. A. C.; ZIR FILHO, J. A.  
Distritos Mineiros do Estado do Rio Grande do Sul. 
Distritos mineiros no estado do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: DNPM, 1998. 35 p.

SANTOS E. L. dos; RAMGRAB, G. E.; MACIEL, L. A.; 
MOSMANN, R. Mapa Geológico do estado do Rio 
Grande do Sul e parte do escudo Sul-riograndense.  
Porto Alegre:DNPM- 1989.

SARTORI, P. L.; KAWASHITA, K. Petrologia e geocrono-
logia do Batólito Granítico da Caçapava do Sul, RS. In: 
SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 2., 1985, 
Florianópolis. Anais... Florianópolis: SBG, 1985. p. 
102-115, 1985.

SARTORI, P. L. P. Petrologia do Complexo granítico 
de São Sepé, RS: modelo evolucional de granitos do 
sul do Brasil. São Paulo, 1978. 196 f. Tese (Doutorado 
em Mineralogia e Petrologia) - Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1978.

SILLITOE,  R.H.; HEDENQUIST, J. W. Linkages betwe-
en volcanotectonic settings, ore-fluid compositions 
and epithermal precious metal deposits. Society of 
Economic Geologists Special Publication, v.10, p. 
315–343, 2003.

SILVA, A. O. M. Caracterização das condições de me-
tamorfismo: suíte metamórfica Várzea do Capivarita, 
Encruzilhada do Sul, RS. 1999. 225 f. Dissertação 
(Mestrado) -  Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 1999. 

SILVA, A .O. M. et al. Termobarometria da Suíte 
Metamórfica Várzea do Capivarita (RS): Embasamento 
do Cinturão Dom Feliciano. Revista Brasileira de 
Geociências,  São Paulo, v.32, p.419-432, 2002.

SILVA FILHO, B. C. Geology of the poyphase deformed 
Precambrian terrane of the Vila Nova region, state of 
Rio Grande do Sul, southern Brazil, part I: petroge-
nesis. Acta Geologica Leopoldensia, São Leopoldo, v. 
27, n. 17, p.35-152, 1984.

SILVA FILHO, B. C.; SOLIANI JUNIOR,  E. Origem e 
evolução dos Gnaisses Cambaí: exemplo de estu-
do integrado de análise estrutural, petroquímica e 
geocronologia. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 3., 1987, Curitiba. Atas... Curitiba: SBG, 
1987. v. 1, p. 127-146, 1987.

SILVA, L. C. et al. Zircon U-PbSHRIMP dating of a 
Neoproterozoic overprint in Paleoproterozoic gra-
nitic-gneissic terranes, southern Brazil. American 
Mineralogist, v.85, p.649-667, 2000.

SILVA, L. C. et al.SHRIMP U Pb zircon dating of 
Neoproterozoic granitic magmatism and colli-
sion in the Pelotas Batholith, southernmost Brazil. 
International Geology Review, v.41,p.531-551, 1999.

SILVA, L. C. da; et al. The Neoproterozoic Mantiqueira 
province and its African connections: a zircon-based 
U-Pb geochronologic subdivision for the Brasiliano/
Pan-African systems of orogens. Precambrian 
Research, v. 136, p. 203-240, 2005.

SIVIERO, R. S. Petrografia e geoquímica aplicada 
ao aproveitamento industrial do mármore da re-
gião do Arroio Marmeleiro, Torquato Severo, RS. 
Porto Alegre. 2001. 131 f. Dissertação (Mestrado em 
Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.

SIVIERO, R. S.; PULZ. G. M.; OLIVEIRA. A. S. Petrografia 
dos marmones da região Arroio Marmeleiro. sudoes-
te de Lavras do SuI. Estado do Rio Grande do SuI. In: 
REUNIAO ANUAL DA SBPC, 52., 2000. Brasilia. Anais 
... Brasília: SBPC, 200. SI3PC. 1 CD-ROM

SMITH, C. B. et al.  Geochemical character of southern 
African kimberlites: a new approach based upon 
isotopic constraints. Transactions of the Geological 
Society of South Africa, v. 88, p.267-280, 1985.

SOLIANI JÚNIOR, E. Os dados geocronológicos do 
escudo sul-rio-grandense e suas implicações de 
ordem geotectônica. São Paulo, 1986. [450] f. Tese 
(Doutorado em Geologia Geral e de Aplicação) - 
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1986. 

SOUZA, L. M. et al. Use of high-frequency teleseis-
mic receiver function to determine basalt thickness 
and basement depth in the intracratonic Parana 
Basin, Brazil. American Geophysical Union, Spring 
Meeting, 2008. 

SOUZA, P. A. Palinobioestratigrafia do Subgrupo 
Itararé,Carbonífero/Permiano, na porção nordeste 



238

Levantamento Geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul

da bacia do Paraná (SP/PR, Brasil). 2000. 199 f. Tese 
(Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2000.

STABEL, L. Z.; NARDI, L. V. S.; PLÁ CID, J. P. química 
mineral e evolução petrológica do Sienito Piquiri 
magmatismo shoshonítico, neoproterozóico, pós-
-colisional no sul do Brasil. Revista Brasileira de 
Geociências, São Paulo, v.31, n.2, p.211-222, 2001.

SILVA, J. P. da et al. Estudo do hidrotermalismo e 
mineralizações associadas na região de Torquato 
Severo (Bloco Vauthier), RS. In: SALÃO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, 2007, 
Porto Alegre. Livro de Resumos... Porto Alegre. 
UFRGS, 2007. p. 99.

SUCSZYNSKI, E. Os recursos minerais e poten-
ciais do Brasil e a sua metalogenia. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1975. 525p.

SZUBERT, E. C.; KIRCHNER, C. A.; GRAZIA, C. A. Projeto 
Levantamento Geoquímico Regional do Escudo Sul-
Riograndense: relatório final, 1ª fase. Porto Alegre: 
DNPM/CPRM, 1976. 2 v.

SZUBERT, E. C.; KIRCHNER, C. A.; SHINTAKU, I. 
Vulcanismo ácido no planalto meridional do Rio 
Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 30, 1978, Recife. Anais... Recife: Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1978. v. 3,p.1350-1356.

TEIXEIRA, G. et al. Contribuição ao estudo de mi-
neralizações cupríferas disseminadas no distrito 
Minas do Camaquã. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 30, 1978, Recife. Anais... Recife: SBG, 
1978. v. 4, p.1644-1654.

TEIXEIRA, G.; GONZALES, M.  Minas do Camaquã, mu-
nicípio de Caçapava do Sul, RS. In: SCHOBBENHAUS, 
C.; COELHO, C. E. S. (Coord.) . Principais depósitos 
minerais do Brasil : metais básicos não-ferrosos, 
ouro e alumínio. Brasília: DNPMCVRD, 1988. v. 3. 
p.34-40.

TEIXEIRA, R. dos S. Caracterização da alteração hidro-
termal micácea do tipo greisen e dos reequilíbrios 
de baixa temperatura em áreas graníticas: o exem-
plo do distrito estanífero de Encruzilhada do Sul, RS. 
2005. 43 f.   Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

TEXAS Instruments. Projeto Aerogeofísico Camaquã 
- estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CPRM/
CNEN/DNPM, 1973.  4 v. 

TOMAZELLI, L. J.; VILLWOCK, J. A. O Cenozóico do Rio 
Grande do Sul: geologia da planície costeira. In: In: 
HOLZ, M.; DE ROS, L.F. (Ed.) Geologia do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2000.  p. 375-406.

TONIOLO, J. A.; GIL, C. A. A.; SANDER, A. Metalogenia 
das bacias Neoproterozoico-Eopaleozóicas do Sul 
do Brasil: Bacia do Camaquã. Porto Alegre: CPRM, 
2007. 1 CD ROM. (Informe de Recursos Minerais, 
Série Metais, Informes Gerais, n.1). Projeto BANEO.

TONIOLO, J. A. et al. Carbonatitos do Rio Grande 
do Sul, Brasil. In: SIMPÓSIO DE VULCANISMO E 
AMBIENTES ASSOCIADOS, 5., Cidade de Goiás, 2011. 
Atas... Cidade de Goiás, GO : SBG, 2011.

TONIOLO, J. A. et al. Metalogênese do depósito de 
cobre Cerro dos Martins, RS: revisão e geoquímica 
isotópica de Sr, S, O e C. Pesquisas em Geociências, 
Porto Alegre, v.31, n. 2, p. 41-67,Porto Alegre ,2004

TRAININI, D. R.  Projeto Mapas metalogenéticos e 
de previsão de recursos minerais, folhas SI.22-V-A/
SI.22-V-B Jaguarão/Rio Grande. Porto Alegre:CPRM, 
1987. 2 v.

TROIAN, G. C. A cloritização na mina Uruguai, 
Minas do Camaquã, RS-Brasil. 2009. 1 CD-ROM. 
Dissertação (Mestrado em Geociências) - Instituto de 
Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2009.

TUKEY, J. W. Exploratory data analysis. Reading, MA:  
Addison-Wesley, 1977.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.  
Mapeamento Geológico 1:25.000 Projeto Lagoa da 
Meia Lua – Rufino Farias – Vila Nova – Faixa 4. Porto 
Alegre, UFRGS, 1996. 140 f. (Trabalho de Graduação 
em Geologia).

VALERIANO, M.M. Topodata: guia para utilização 
de dados geomorfológicos locais. INPE-15318-
RPQ/818. São Paulo: INPE, 2008 . Disponível em: 
<http://mtc-m18.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-
-m18@80/2008/07.11.19.24/doc/publicacao.pdf>. 
Acesso em: 31 out. 2012.

VARGAS, T. de et al. Caracterização do hidroterma-
lismo e mineralização de ouro na região de Ibaré 
- Torquato Severo, RS. In: SALÃO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, 2007, 
Porto Alegre. Livro de Resumos... Porto Alegre: 
UFRGS, 2007. p. 20.

VASQUEZ, M. L. Evolução petrogenélica dos granitos 
da Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul-RS. 1997. 195 
f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,Porto 
Alegre, 1997. 

VEIGEL, R. Evolução diagenética e mineralização 
Cu-Pb-Zn dos redbeds do distrito de Camaquã, 
RS. 1989. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Instituto de 
Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 1989.

VIEIRA JUNIOR,  N.; FERNANDES, L. A.D.; KOESTER, E.; 
SCHERER C. S. Enclaves Microgranulares do Maciço 
de Piquiri - RS. Acta Geológica Leopoldensia, São 
Leopoldo, v. 29, p.185-206, 1989.

VILLWOCK, J. A. Geology of the coastal province 
of Rio Grande do Sul, southern Brazil: a synthesis. 
Pesquisas, Porto Alegre, v. 16, p.5-49, 1984. 

VILWOCK, J. A;  LOSS, E. L. Um novo tipo de com-
plexo básico-ultrabásico na faixa serpentínica do 



239

Informe de Geoquímica

Pré-Cambriano do Rio Grande do Sul. Notas e 
Estudos, Escola de Geologia, UFRGS, v.2, n.1, p.15-
22, 1970.

VILLWOCK, J. A.; TOMAZELLI, L. J. Geologia Costeira 
do Rio Grande do Sul. Notas Técnicas do CECO-IG-
UFRGS, Porto Alegre, v.8, p.1-45, 1984.

VILLWOCK, J. A. et al. Geology of the Rio Grande do Sul 
coastal province. In: RABASSA, J. (Ed.). Quaternary of 
South America and Antartic Peninsula. Rotterdam: 
A. A. Balkema, 1986. p.79-97. 

WEBER, E. J. ; HASENACK, H. . Base cartografica digi-
tal do Rio Grande do Sul na escala 1:250.000. Porto 
Alegre: UFRGS/Centro de Ecologia, 2006. 1 CD ROM.

WILDNER, W. et al. Rochas vulcanogênicas do 
Cinturão Metamórfico Porongos na Antiforme do 
Godinho, região do Passo da Cuia. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 39., 1996, Salvador.  
Anais...  Salvador: SBG, 1996. v. 2, p. 146-148.

WILDNER, W. Caracterização geológica e geoquími-
ca das sequências, ultramáfica e vulcano-sedimen-
tares da região da Bossoroca RS. Porto Alegre, 1990. 
170 f. Dissertação(Mestrado em Geociências)-Curso 

de Pós-Graduação em Geociências, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1990.

WILDNER, W.; NARDI, L. V. S.; LIMA, E. F. Post-
collisional alkaline magmatism on the Taquarembó 
Plateau: a well preserved neoproterozoic-cambrian-
plutono-volcanic association in southern Brazil. 
International Geology Review, v. 41, n. 12, p. 1082-
1098, 1999.

WILDNER, W. et al. Geologia e Recursos Minerais do 
Estado do Rio Grande do Sul: Escala 1:750.000. Porto 
Alegre: CPRM, 2008. 1 DVD. Programa Geologia do 
Brasil; Mapas geológicos Estaduais.

ZALÁN, P. V. et al.Tectônica e sedimentação da 
Bacia do Paraná. In: SIMPOSIO SUL-BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 3, 5-10 nov. 1987, Curitiba. Atas... 
Curitiba: SBG, 1987. v.1, p.441-473.

ZARPELON, P. R. Geologia estrutural, estratigrafia 
e petrologia de uma parte do "greenstone-belt" 
Cerrito do Ouro, município de São Sepé, RS. Porto 
Alegre, 1986. 211 f. Dissertação (Mestrado em 
Geociências) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 1986.



O produto Informe de Geoquímica, parte integrante do Programa Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral tem por objetivo apresentar os dados obtidos através dos 
levantamentos geoquímicos de superfície (sedimento ativo de corrente, concentrado de 
bateia, água e solo) realizados nas áreas pesquisadas pelos projetos vinculados aos 
empreendimentos “Áreas de Relevante Interesse Mineral”, ”Novas Fronteiras”, “Minerais 
Estratégicos” e levantamentos da geodiversidade no âmbito do território brasileiro. O 
presente informe tem como finalidade abrigar trabalhos que contemplem uma ampla 
descrição de métodos de aquisição de campo e laboratoriais empregados pelo Serviço 
Geológico do Brasil-CPRM, apresentando uma robusta análise estatística, que não seriam 
possíveis de serem apresentadas nas Notas Explicativas ou em Informes Minerais. Com a 
criação deste informe, o Serviço Geológico do Brasil-CPRM, por intermédio da sua Divisão de 
Geoquímica (DIGEOQ), pretende entregar a sociedade e comunidade científica um maior 
número de informações geoquímicas de maneira mais detalhada e completa.

Este trabalho consiste em estudo regional de prospecção geoquímica na área do Escudo do 
Rio Grande do Sul com vistas à complementação e homogeneização do banco de dados 
geoquímicos na escala mínima de 1:250.000.

A disponibilização de um produto interpretado, com dados novos de geoquímicos voltados à 
prospecção de metais-base e preciosos, bem como os elementos formadores dos 
agrominerais, configura ação efetiva de fomento para pesquisa de recursos minerais no 
Estado e proporciona novas perspectivas para o setor mineral e pesquisa geológica básica. 
Adicionalmente, permite subsidiar, em escala regional, o planejamento de ações na área 
ambiental, tanto no que se refere ao estabelecimento de padrões de referência 
(“background”) quanto no uso e ocupação racional do solo.

A execução e gerenciamento, no Serviço Geológico do Brasil-CPRM, foi de responsabilidade 
da Superintendência Regional de Porto Alegre com coordenação geral do Departamento de 
Geologia (DEGEO) e do Departamento de Recursos Minerais (DEREM).

Este Informe de Geoquímica, aqui disponibilizado, é acompanhado de banco de dados 
geoquímicos, todos disponíveis no portal do SGB-CPRM ( www.cprm.gov.br ).

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO DO ESCUDO
DO RIO GRANDE DO SUL

Série Mapeamento Geoquímico nº 1

INFORME DE GEOQUÍMICA
PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL 

Sede 
Setor Bancário Norte - SBN - Quadra 02, Asa Norte Bloco H - 5º andar - Edifício Central Brasília 
Brasília - DF - CEP: 70040-904
Tel: 61 2108-8400

Serviço de Atendimento ao Usuário – SEUS
Tel: 21 2295-5997
E-mail: seus@cprm.gov.br

978-85-7499-459-8


