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APRESENTAÇÃO

O   conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para o planeja-    
  mento e a implementação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos 

minerais, e simultaneamente é fonte de dados imprescindível para o conhecimento e gestão do meio físico.
É com esta premissa que o Serviço Geológico do Brasil - CPRM tem a grata satisfação de disponibilizar 

à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados 
alcançados pelo Projeto Novas Fronteiras Escudo Sul-Rio-Grandense.

Este projeto está vinculado ao Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, e à Ação 
Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras, que tem viabilizado a realização de 
estudos em todas as regiões do país, com objetivo de proporcionar o incremento do conhecimento geológico 
do território brasileiro em áreas potenciais para novas descobertas minerais.

Executado pela Superintendência Regional de Porto Alegre, o projeto foi realizado em uma área que 
engloba 16 folhas cartográficas na escala 1:100.000, localizada na parte oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, 
e traz um novo modelo de evolução tectônica, elaborado com suporte de mapeamento geológico, novos 
dados geocronológicos e litoquímicos, além de informações da literatura, possibilitando, com isto, trazer novas 
perspectivas para a pesquisa e o entendimento das mineralizações de metais base e preciosos do estado do 
Rio Grande do Sul.

Os dados levantados no projeto são sintetizados neste relatório, e integrados em um conjunto de mapas 
e bases de dados disponíveis para download no banco de dados corporativo do Serviço Geológico do Brasil –  
CPRM, o GeoSGB (http://geosgb.cprm.gov.br) e no RIGEO-Repositório Institucional de Geociências (http://
rigeo.cprm.gov.br/).

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM dá continuidade à política governamental 
de atualizar o conhecimento geológico do país, através dos levantamentos geológicos básicos, geoquímicos e 
geofísicos, e da avaliação integrada das informações, fundamental para o desenvolvimento regional e impor-
tante subsídio à formulação de políticas públicas e de apoio à tomada de decisão de investimentos.

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

A área do Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense se localiza na parte centro-sul do estado do Rio grande do 
Sul e abrange 16 folhas, contíguas, 1:100.000, numa área total aproximada de 48.000 km2. Este projeto está 
vinculado ao PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL e à Ação Levantamentos 
Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras. O projeto apresenta uma integração em escala 
1:500.000, onde foram compiladas informações de mais de uma centena de trabalhos e tendo como base 
os trabalhos de mapeamento do SGB-CPRM e o aerolevantamento geofísico de 2010. O objetivo principal 
do trabalho, além de integrar a geologia da região em uma escala adequada, foi contribuir no entendimento 
das mineralizações de metais base e preciosos da região oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense. Para melhor 
compreensão foi necessária a proposição de um modelo tectônico em que as mineralizações, apesar de 
estarem em blocos tectônicos diferentes, foram agrupadas em um contexto tectônico inicial semelhante, 
com algumas variações controladas pelos diferentes blocos tectônicos presentes e pelo caminho percorrido 
pelos fluidos mineralizantes. A estruturação tectônica proposta é composta pelo Terreno Taquarembó, de 
menor área do que as proposições atuais, o mesmo ocorrendo com o Terreno São Gabriel, que ficou restrito, 
principalmente, às rochas com características de arco magmático, com assinatura isotópica, idades modelo, 
Sm-Nd TDM entre 1,2 e 0,9 Ga. Na parte sul, colocou-se o Batólito Torquato Severo com idades semelhantes 
às do Batólito Pelotas. O Terreno Tijucas teve as maiores modificações, ele foi colocado com idade paleo- 
mesoproterozoica, com idades modelo Sm-Nd TDM entre 1,9 e 1,4 Ga, formando o embasamento dos terrenos 
São Gabriel e Torquato Severo e do próprio Complexo Metamórfico Porongos. O magmatismo pós-tectônico 
foi colocado como resultado do fechamento do Supercontinente Pangeia, evoluindo a partir da colisão do 
Batólito Torquato Severo com o Terreno de São Gabriel e posteriormente do Terreno São Gabriel com os blo-
cos vizinhos. Esta variação, e sua evolução, pode ser visualizada através das idades dos granitos e vulcânicas, 
que, de maneira geral, apresentam variação da sua composição química e idade, que vão ficando mais jovens 
de sul para norte (ou leste – oeste) e se tornando mais alcalinos e/ou shoshoníticos (para o magmatismo 
cálcico-alcalinos). Este magmatismo aproveita descontinuidades e limites tectônicos e a sua interação com 
os blocos adjacentes explicaria as assinaturas isotópicas encontradas na bibliografia e a pequena variação 
na tipologia das mineralizações. As mineralizações de metais base e preciosos apontam para um ambiente 
ligado a granitos: pórfiro, epitermal de baixa ou média sulfetação. Com exceção de molibdênio e cassiterita, 
que ocorrem de maneira restrita, principalmente o segundo elemento. Minerais de Au, Cu, Pb e Zn, com 
prata associada, são encontrados sistematicamente, com assinatura do enxofre magmática e interação de 
água meteórica no final do sistema, fonte de Pb derivado de crosta neoproterozoica com mistura de fonte 
paleoproterozoica. Esta assinatura também foi encontrada em idades modelo Sm-Nd do minério sulfetado 
e em resultados Re-Os em molibdenitas.



ABSTRACT

The Project Sul-Rio-Grandense Shield was accomplished in the south-central Rio Grande do Sul state area 
and comprises 16 sheets of 1:100,000, adding around 48000 km2 of total area. This project is linked to the 
GEOLOGY, MINING AND MINERAL TRANSFORMATION PROGRAM as well as the Geological and Mineral Potential 
Survey of New Frontiers Action. The project presents integration on a 1:500,000 scale and was compiled infor-
mation from several previous works (more than a hundred), having as base the SGB-CPRM preceding mapping 
works and the 2010 geophysical aerial survey. The main objective of this work, in addition to integrating the 
geology of the region, on an adequate scale, was to contribute to understanding the mineralization of base 
and precious metal in the western region of the Sul-Rio-Grandense Shield. For a better understanding, it was 
necessary to propose a geotectonic model in which the mineralizations, despite their occurrence in different 
tectonic blocks, could be grouped in similar initial tectonic context, with some variations controlled by tectonic 
blocks differences as well as the path taken by the mineralizing fluids. Proposed tectonic structuring is com-
posed by the Taquarembó Terrane, occupying a smaller area than current propositions, the same occurring 
with the São Gabriel Terrane, which was mainly restricted to rocks with isotopic signature and magmatic arc 
features, model ages, and Sm-Nd TDM ranging between 1.2 and 0.9 Ga. In the southern area, was placed the 
Torquato Severo Batholith with ages similar to those find in the Pelotas Batholith. Tijucas Terrane was the one 
that suffers the greatest modifications; it comprises rocks with Paleo-Mesoproterozoic ages and Sm-Nd TDM 
model ages between 1.9 and 1.4 Ga. Thus, Tijucas Terrane represents São Gabriel and Torquato Severo Terrains 
basement as well as the Porongos Metamorphic Complex itself. Post-tectonic magmatism was expounded 
as a result of the Pangea supercontinent closure, evolving in the first place the collision of Torquato Severo 
Batholith with São Gabriel Terrane followed by the impact of the São Gabriel Terrane with the neighboring 
blocks. These variations, and their evolution, can be visualized through the ages of the granites and volcanics 
rocks, which, in general, present a variation in their chemical composition and age, which get younger from 
south to north (or east to west) and becoming more alkaline and/or shoshonitic (for calc-alkaline magmatism). 
This aforementioned magmatism makes progress using the discontinuities and tectonic boundaries and its 
interaction with adjacent blocks would explain the isotopic signatures found in the bibliography and the small 
variation in the typology of mineralizations. Base and precious metal mineralizations point to an environment 
linked to granites: porphyry, epithermal, low, or medium sulfation. It is worth mentioning the except for the 
molybdenum and cassiterite mineralizations, which occur in a restricted way. Au, Cu, Pb, and Zn minerals, with 
associated silver, are systematically found, with magmatic sulfur signature and meteoric water interaction at 
the end of the system, a source of Pb derived from Neoproterozoic crust with a mixture of the Paleoproterozoic 
source. This signature was also found in Sm-Nd model ages of sulfide ore and Re-Os results in molybdenites.
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| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

1. INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO

O presente projeto, Novas Fronteiras Escudo Sul-Rio- 
Grandense, está vinculado ao PROGRAMA GEOLOGIA, 
MINERAÇÃO E TRANSFORMÇÃO MINERAL e à ação 
Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de 
Novas Fronteiras, que vem desenvolvendo trabalhos em 
todas as regiões do país, com o objetivo de proporcio-
nar o incremento do conhecimento geológico em áreas 
potenciais para novas descobertas minerais.

1.2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

O Projeto Novas Fronteiras Escudo Sul-Rio-Grandense 
se localiza da parte centro-sul do estado do Rio grande 
do Sul e abrange 16 folhas 1:100.000 (Figura 1.1), numa 
área total aproximada de 41.782 km2. Das dezesseis folhas 
do projeto, oito folhas não apresentam mapeamentos 
adequados à escala do projeto e oito têm mapeamentos 
executados ou em execução adequados ao projeto. Os 
limites das folhas do projeto são: oeste 30º00’00”S – 
55º00’00’’W, 31º30’00”S – 55º00’00’’W, 32º00’00”S 
– 54º30’00’’W e Leste 30º00’00”S – 52º30’00’’W, 
31º00’00”S – 52º30’00’’W, 31º30’00”S – 53º00’00’’W, 
32º00’00”S – 53º30’00’’W.

As principais vias de acesso à área do projeto são 
através das BR(s) 290, 392, 471,153 e 293 (Figura 1.2). 
O acesso, a partir de Porto Alegre, é feito pela rodo-
via BR-290 até ao município de Pantano Grande, onde 
começa a área do projeto. Desta rodovia há acesso às 
rodovias BR-473 (São Gabriel – Aceguá), BR-471, BR-392, 
BR-153. A BR-293 também pode ser acessada a partir de 
Pelotas pela BR-116.

A partir das BR(s), há acesso a estradas estaduais 
(algumas com asfalto), municipais e particulares de revesti-
mento solto, com bom estado de conservação e de trânsito 
permanente. Além disso, a área é cortada por diversos 
caminhos e trilhas, trafegáveis somente na estação seca.

Vinte e seis municípios fazem parte da área do projeto 
(Figura 1.3), mas apenas nove estão integralmente na 
área. Geologicamente os mais importantes são Caçapava 
do Sul, Lavras do Sul, Bagé, Pinheiro Machado, Santana 
da Boa Vista e Piratini.

1.3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

A atividade econômica no âmbito do projeto é fun-
damentada no setor primário, na pecuária e criação 
de animais, agricultura, na mineração e atualmente no 
reflorestamento e silvicultura.

Figura 1.1 - Localização do Projeto Novas Fronteiras Escudo Sul-Rio-Grandense, com as respectivas Folha do Exército 
1:100.000. Em preto, folhas sem mapeamento geológico da CPRM, em azul, folhas mapeadas pela CPRM, em verde, 
folha mapeada pela CPRM, mas não publicada e em vermelho, folha sendo executada junto com o presente projeto.
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Figura 1.2 - Principais vias de acesso à área do projeto.

Região de topografia acidentada, com solos pouco 
férteis, tem reduzida capacidade de uso para agricultura, 
restringindo-se, em geral, nas áreas das várzeas dos rios 
e na parte oeste, onde ocorrem as formações da Bacia 
do Paraná (Figura 1.4).

A pecuária bovina, ovina e a criação de cavalos, 
desenvolvem-se nas grandes propriedades, situadas, 
em geral, nas áreas com predomínio de campos limpos. 
As pequenas e médias propriedades, que ocupam prin-
cipalmente as áreas de matas nativas e de vegetação 
arbustiva de médio porte, vêm sendo substituídas, pau-
latinamente, por grandes projetos de reflorestamento; 
alimentando com matéria-prima a indústria de celulose 
e constituindo, em uma nova atividade econômica da 
região. A região também tem se caracterizado pela plan-
tação de oliveiras e videiras, se tornando um novo polo 
para vinhos e espumantes.

Outra atividade desenvolvida é representada pela 
extração de calcário, nos municípios de Caçapava do Sul, 
Vila Nova do Sul, São Gabriel, Bagé, Candiota, Santana da 
Boa Vista, Pantano Grande e Encruzilhada do Sul. A região 
da campanha apresenta as maiores reservas de carvão 
mineral do país, sendo polo produtor de energia elétrica. 
Há também várias pedreiras paralisadas na região dos 
principais corpos graníticos, principalmente pequenas 

pedreiras que fornecem pedras de calçamento e mourões 
de cerca. A região também foi importante produtor de 
ouro e Cu e possui reservas destas comodities, além de 
chumbo, zinco e prata.

1.4. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

1.4.1. Clima

Segundo Moreno (1961), o clima dessa região per-
tence à zona fundamental “C” da classificação de Köppen –  
temperada, moderada e chuvosa, do tipo fundamental 
“cf”, clima temperado úmido, com estação seca distinta. 
A precipitação média anual, na área, varia de 1.350 a 
1.700mm, havendo um relativo equilíbrio na distribuição 
das chuvas durante o ano, embora essas predominem 
nos meses de maio, junho e agosto. As temperaturas 
apresentam grande variação sazonal, com verões quen-
tes e invernos bastante rigorosos, com a ocorrência de 
geadas e precipitação eventual de neve. A temperatura 
média anual gira em torno de 18°C, com médias míni-
mas e máximas de 12,5°C e 22°C, respectivamente. Nos 
meses quentes (janeiro e fevereiro) a temperatura pode 
alcançar 40°C, enquanto nos meses mais frios (junho e 
julho) desce a -5°C.
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Figura 1.3 - Distribuição dos municípios que fazem parte da área do projeto.

1.4.2. Hidrografia

As três regiões hidrográficas presentes no Rio 
Grande do Sul estão presentes do projeto, as regiões 
do Rio Uruguai, do Guaíba e do Litoral (Figura 1.5). A 
Região Hidrográfica do Guaíba é a que ocupa maior 
área no projeto, com as bacias dos rios Vacacaí, Jacuí 
e Camaquã. Nas duas primeiras bacias as águas dos 
rios se dirigem para Norte e, fora da área do projeto, 
infletem para leste, enquanto que na Bacia do Rio  
Camaquã as águas se dirigem para leste. Na Região 
Hidrográfica Uruguai a principal drenagem e a do 
rio Santa Maria, que tem suas águas indo em dire-
ção norte e depois infletem para oeste e depois 
para sul no rio Uruguai. A Região Hidrográfica Litoral 
está pouco representada, na área do projeto, tendo  
apenas a pequena bacia do rio Jaguarão, que se dirige 
para sul e depois inflete para leste em direção à Lagoa 
Mirim. As drenagens que cortam a área apresentam, 
em sua maior parte, um padrão principal dendrítico 
retangular, associado às zonas preferenciais de fratura-
mento e refletindo a estruturação regional. A densidade  
de drenagem é de média a alta, e seu controle pelos 

fatores lito-estruturais dificulta a formação de planí-
cies de inundação, excetuando a desenvolvida nos  
grandes rios.

1.4.3. Vegetação

De acordo com o sistema de classificação fitogeográ-
fica adotado pelo Projeto Radambrasil (TEIXEIRA; COURA 
NETO, 1986), a área em apreço enquadra-se na formação 
de Savana, de Estepe, ou Savana Estépica com uma região 
de transição e uma região de matas de galeria (Floresta 
Estacional Residual). A região é composta principalmente 
por gramíneas, abrange a vegetação do tipo campo limpo 
que se desenvolve em terrenos de relevo suave, coxilhas e 
morros. Nas porções mais planas, com solos mais profun-
dos, aparecem as carquejas, arlequins e touceiras (capim 
Santa Fé), constituindo os campos sujos, com pequenos 
arbustos ou não, dependendo da região fitogeográfica. O 
estrato arbóreo distribui-se de forma esparsa nas áreas 
aplainadas ou em agrupamentos nas áreas mais disse-
cadas, bem como formando matas-galeria ao longo dos 
cursos de água. Nesse domínio aparecem, entre outros, 
exemplares de pitanga, coronilha, branquilho, imbira, 
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pinheiro-bravo, aroeira-salsa e cinzenta, figueira-do-mato, 
canela-do-mato e angicão. A ação antrópica se faz sentir 
pelos grandes reflorestamentos que, gradativamente, 
estão substituindo a vegetação nativa.

1.4.4. Solos

Segundo o levantamento pedológico efetuado pelo 
Projeto RADAMBRASIL (KER et al., 1986), predominam 
os solos litólicos distróficos na região do Escudo Sul-
-Rio-Grandense (Figura 1.6), com distribuição subordi-
nada de solos podzólicos vermelho-amarelo distrófico 
ou eutrófico, podzólicos vermelho escuro distrófico, 
podzólicos bruno-acinzentado eutrófico e planossolos 

eutróficos, este último ocorre associado às várzeas dos rios.  
Os solos litólicos distróficos são pouco desenvolvidos, 
rasos e possuem o horizonte A assentado diretamente 
sobre a rocha ou sobre um pequeno horizonte C, geral-
mente com muito material de rocha. Apresentam-se 
acentuadamente drenados e com características mor-
fológicas, físicas e químicas muito variáveis, em função 
do material originário.

1.5. EQUIPE EXECUTORA E METODOLOGIA

A produção dos mapas e o relatório do Projeto Novas 
Fronteiras Escudo Sul-Rio-Grandense seguiu a metodolo-
gia empregada pela CPRM para a sua produção técnica.

Figura 1.4 - Mapa de uso da terra da região do projeto (JUSTUS; MOTTANA, 1986).
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Figura 1.5 - Rede hidrográfica da área do projeto com as Bacias de Drenagem e os principais rios.

A geração de mapas preliminares como apoio ao 
trabalho de campo e identificação inicial da comparti-
mentação geológica foi feita com base em fotos aéreas, 
que foram obtidas da biblioteca da Superintendência de 
Porto Alegre e do arquivo do 1° Centro de Geoinforma-
ção (CGEO), também serviram como apoio às primeiras 
interpretações de cunho geológico e estrutural, os mapas 
geofísicos e imagens de satélite, fornecidos pela Divisão 
de Sensoriamento Remoto e Geofísica (DISEGE) e do 
Departamento de Geologia (DEGEO). A base cartográfica 
utilizada nos mapas foi confeccionada pela Divisão de 
Cartografia (DICART) do Departamento de Apoio Téc-
nico (DEPAT), com apoio da Gerência de Infraestrutura 
Geocientífica (GERINF) de Superintendência Regional 
de Porto Alegre.

Os trabalhos de campo se dividiram em etapas 
realizadas entre os anos de 2017 e 2020, onde foram 
descritos afloramentos e furos de sondagem com a 
coleta de amostras, das quais foram confeccionadas 
e descritas, principalmente, as unidades com dúvidas 
na cartografia inicial. Amostras chave foram selecio-
nadas para análises de química de rocha total e para 
estudos isotópicos pelos métodos U-Pb em zircão.  

Concomitantemente, foram efetuadas etapas de levan-
tamento gravimétrico terrestre, onde o acervo de dados 
era insuficiente para a escala de trabalho.

Os trabalhos de geologia de campo foram realiza-
dos pela equipe do projeto que contou com a partici-
pação total, ou parcial dos geólogos Bruno Ludovico 
Dihl Horn; Carlos Moacyr da Fontoura Iglesias, Car-
los Augusto Silva Provenzano, Carla Klein, Paloma  
Gabriela Rocha, Oscar Luis Bertoldo Scherer, José 
Luciano Stropper e Jorge Henrique Laux. As etapas 
de campo para gravimetria tiveram a execução do geo-
físico William Ribeiro Lopes e Luiz Gustavo Pinto e na 
etapa de preparação do projeto do Geólogo Oscar Luis  
Bertoldo Scherer.

O projeto contou, no decorrer de sua execução, 
com apoio dos estagiários em geologia Caroline Modica 
Custódio, Cássia Wust, Adriana Strapasson de Souza, 
Naiara Pillatt, Emanuel Mendonça Francisco e Bruno 
Bartz, que auxiliaram em várias partes da estrutura do 
trabalho. As descrições petrográficas de lâminas delgadas 
foram efetuadas pela geóloga Andrea Beltrão Finamor 
e pelos participantes do projeto com a supervisão de 
Andrea Sander.
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Munidos dos dados de campo, petrografia, geo-
química e geologia isotópica, os mapas geológicos e o 
relatório final foram editados e finalizados.

Todos os dados referentes ao trabalho e o SIG (Sis-
tema de Informações Geográficas) estão agrupados e 

Figura 1.6 - Distribuição dos solos na região da área do projeto (KER et al., 1986).

carregados na página eletrônica do SGB-CPRM, e podem 
ser acessados no endereço http://geosgb.cprm.gov.br/. 
Onde estão disponibilizados os mapas geológicos, o 
relatório final e as descrições de afloramentos e de petro-
grafia, geocronologia e geoquímica.
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO

Grandense (Figura 2.2), sendo composto por partes do 
Cráton Rio de La Plata (ou Terreno Nico Pérez) e do Cin-
turão Dom Feliciano. O Cráton Rio de La Plata ocupa a 
porção sudoeste do escudo, constituindo a principal ocor-
rência de rochas paleoproterozoicas no estado. O Cinturão 
Dom Feliciano se trata de uma faixa móvel neoprotero-
zoica com restos de embasamento mais antigo e ocupa a 
porção leste e noroeste do escudo do Rio Grande do Sul.

Durante o intervalo paleozoico-mesozoico ocorreu 
à deposição e formação da Bacia do Paraná, que reco-
bre cerca de dois terços do território do Rio Grande do 

2.1. INTRODUÇÃO

A formação e compartimentação dos principais blo-
cos geológicos pré-cambrianos no Sul do Brasil ocorreu 
durante a separação do Supercontinente Rodinia e a 
aglutinação do Supercontinente Gonduana, no período 
da orogênese Brasiliana-Pan-Africana no período apro-
ximado de 890 a 540 Ma (Figura 2.1). Os blocos ou 
domínios de idade pré-cambriana (e períodos iniciais 
da Era Paleozoica) no Rio Grande do Sul são regional-
mente agrupados sob a denominação de Escudo Sul-Rio- 

Figura 2.1 - Principais Blocos e Cinturões Orogênicos do Neoproterozoico do oeste  
do Gonduana (ORIOLO et al., 2017).
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Sul, se estendendo por uma área de aproximadamente 
1500 km² no interior da América do Sul. Suas principais 
exposições estão na depressão periférica do Estado, 
onde afloram, principalmente, rochas sedimentares dos 
grupos Itararé, Guatá, Passa Dois e Rosário do Sul; e, na 
região do planalto e campanha oeste, onde afloram, 
basicamente, as rochas vulcânicas do Grupo Serra Geral 
e secundariamente arenitos da Formação Botucatu.

A Planície Costeira do Rio Grande do Sul é a província 
geológica mais jovem do estado, sua evolução se inicia 
no Neogeno, passando pelo Pleistoceno até o recente. 
Composta principalmente por quatro sistemas de lagu-
na-barreira que cobriram com sedimentos a borda leste 
do Cinturão Dom Feliciano e parte da Bacia do Paraná, 
na porção mais setentrional do Rio Grande do Sul. Sua 
parte emersa compõe toda a região litorânea do estado, 
se projetando para a plataforma continental atlântica 
em sua porção imersa.

2.2. ARCABOUÇO GEOLÓGICO E TECTÔNICO

Geologicamente, o estado do Rio Grande do Sul 
está constituído por uma porção central, onde pre-
dominam rochas cristalinas designadas como Escudo 
Sul-Rio-Grandense (ESRG), as quais estendem-se do 
NE do Uruguai até o sul da Bahia. Esta região faz parte 
da Província Mantiqueira, originalmente descrita por 
Almeida et al. (1977), onde o Rio Grande do Sul repre-
senta o seu segmento no extremo sul. Esta província 
limita-se, no Rio Grande do Sul, a leste com os sedi-
mentos da Planície Costeira, correspondentes a por-
ção aflorante da Bacia de Pelotas, e a norte e oeste 
com os sedimentos e derrames basálticos da Bacia do  
Paraná (Figura 2.2).

A Província Mantiqueira é uma grande e complexa 
unidade geotectônica, instalada entre os crátons São 
Francisco e Rio de La Plata, ao final do Neoproterozoico 

Figura 2.2 - a) Províncias estruturais brasileiras presentes no Rio Grande do Sul, a partir de Almeida et al. (1977);  
b) Províncias geológicas do Rio Grande do Sul (PORCHER; LOPES, 2000).

A

B
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e início do Paleozoico, originada com o fechamento do 
oceano Adamastor (HARTNADY; JOUBERT; STOWE, 1985), 
assim como outros cinturões Pan-Africanos (Saldanha, 
Gariep, Damara, Kaoko) conforme sugerido por Porada 
(1979, 1989). Estende-se por cerca de 3000 km com 
orientação NNE–SSW ao longo da costa atlântica, de 
Montevidéu (Uruguai) ao sul da Bahia.

A província guarda o registro de uma longa e com-
plexa evolução do Neoproterozoico na América do Sul 
(990–540 Ma) preservando remanescentes de unidades 
tectônicas arqueanas, paleoproterozoicas e mesoprote-
rozoicas (Figura 2.3). Constitui, juntamente com a extre-
midade meridional da Província Tocantins, o arcabouço 
pré-cambriano do sudeste brasileiro desenvolvido em 
resposta ao “Ciclo Brasiliano” de Almeida (1967).

Revisão sobre a porção sul da Província Mantiqueira 
pode ser encontrada em Silva et al. (2005), Saalmann, 
Remus e Hartmann (2006), Heilbron et al. (2004) e Philipp 
et al. (2002) entre outros. Estes autores delineiam uma 
evolução complexa para esta Província, a qual está 
constituída por três sistemas orogenéticos sucessivos 
(SILVA et al., 2005): Brasiliano I, II e III. Onde se tem o 
acréscimo de crosta juvenil, incluindo a geração de arco 
plutono-vulcânico intraoceânico nos estágios iniciais do 
sistema orogenético Brasiliano I, com clímax colisional 
a 730-700 Ma (Orogenia São Gabriel), e reciclagem de 
crosta durante os estágios Brasiliano II e III.

O clímax colisional ocorrido durante o Brasiliano II 
está relacionado à Orogênese Dom Feliciano (640-620 
Ma), seguido da granitogênese relacionada ao climax do 

Figura 2.3 - a) Mapa tectônico da América do Sul, modificado de Almeida e Hasui (1984) e Trompette (1994).  
b) Subdivisão simplificada do Sistema Orogênico Mantiqueira (Simplificado de Heilbron et al., 2004).

A B
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Brasiliano III ocorrida a 595–570 Ma no Orógeno Dom 
Feliciano. Pela complexidade dos eventos geológicos 
ocorridos neste espaço de tempo, um grande número de 
designações, com implicações tectônicas, muitas vezes 
conflitantes, tem sido empregada para o mesmo evento. 
A partir de meados da década de 1990, os processos 
geradores dessa evolução passaram a ser reconhecidos 
com maior precisão, devido à aplicação mais genera-
lizada de datações U-Pb. Assim, as grandes unidades 
geotectônicas puderam ser melhor individualizadas e 
hierarquizadas. A Província Mantiqueira está integrada 
por uma sucessão de cinturões de “empurrão e dobra-
mento” controlados por distintos sistemas transpressivos 
de cavalgamento em direção às margens cratônicas. 
A maioria desses cinturões corresponde a orógenos 
colisionais (SENGÖR, 1990) evoluídos diacronicamente 
durante a colagem neoproterozoica/cambriana. Além 
da extensiva granitogênese brasiliana, os orógenos são 
reconhecidos por suas sequências tectono-estratigrá-
ficas mistas de extensas bacias de margem continental 
rifteadas e discreto registro de prismas acrescionários e/
ou imbricações locais de depósitos de assoalho oceânico 
delineando as margens cratônicas, além dos sistemas 
de arco e retroarco. Constituem, assim, um mosaico de 
terrenos neoproterozoicos agregados há aproximada-
mente 540 Ma quando deram origem ao Supercontinente  
Gonduana Ocidental.

O Escudo Sul-Rio-Grandense insere-se neste con-
texto, no sul da Província Mantiqueira, compreendendo 
associações de rochas metamórficas, ígneas e sedimen-
tares, distribuídas num complexo arranjo tectono-estra-
tigráfico. As determinações radiométricas disponíveis 
permitem agrupar essas associações em dois principais 
intervalos de tempo: Proterozoico Inferior, com algu-
mas datações cristais de zircão arqueanos e idades do 
Proterozoico Médio, representado por poucas unidades 
litoestruturais, de reduzida distribuição em área; e Prote-
rozoico Superior–Eo-Paleozoico, que compõe a maioria 
das associações de rochas do Escudo, evidenciando que, 
a evolução e estabilização final dessa porção crustal, 
esteve ligada ao desenvolvimento do Ciclo Brasiliano 
(1000 – 470 Ma) na região.

Os grandes lineamentos regionais NE-SW e NW-SE 
que segmentam o ESRG, exerceram preponderante papel 
na disposição espacial e preservação dessas diferen-
tes unidades de rocha, e têm servido de base para as 
descrições de sua organização interna e de sua com-
partimentação tectônica (e.g. PICADA, 1971, HASUI; 
CARNEIRO; COIMBRA, 1975, RIBEIRO; FANTINEL, 1978, 
FRAGOSO CESAR, 1980, FRAGOSO-CÉSAR; WERNICK; 
SOLIANI JÚNIOR, 1982b, ISSLER, 1982, JOST; HARTMANN, 
1984, HORBACH et al., 1986, SOLIANI JÚNIOR, 1986).

A partir do reconhecimento de associações petro-
tectônicas específicas compondo esses diferentes 

compartimentos (RIBEIRO; FANTINEL, 1978, FRAGOSO 
CESAR, 1980, FRAGOSO-CÉSAR; WERNICK; SOLIANI 
JÚNIOR, 1982a), as concepções acerca da evolução 
geológica do ESRG passaram a ter como base os prin-
cípios da tectônica de placas, com o reconhecimento 
de áreas estáveis e de regiões tectonicamente ati-
vas durante o Brasiliano (cinturões) e sua correlação 
com os cinturões Pan-Africanos do sul da África, con-
forme modelo preconizado por Porada (1979) (e.g. 
FRAGOSO CESAR, 1980, 1991; JOST, 1981, FRAGOSO- 
CÉSAR; WERNICK; SOLIANI JÚNIOR, 1982b, ISSLER, 1982, 
1983, SOLIANI JÚNIOR, 1986, BECKEL, 1992, TOMMASI;  
FERNANDES, 1990, FERNANDES; TOMMASI; PORCHER, 1992;  
FERNANDES et al., 1992).

Durante as últimas décadas criou-se um certo con-
senso acerca da reconstrução desta porção sul-brasileira 
da crosta oeste do Gonduana, a qual acredita-se ter sido 
gerada por um mosaico de frações Paleo a Mesopro-
terozoicas, reunidas durante o Proterozoico Superior–
Eo-Paleozoico, resultando em uma colagem orogênica 
composta por diversas associações de rochas, diagnósti-
cas de ambientes geotectônicos específicos, embora os 
modelos apresentados sejam divergentes quanto aos seus 
aspectos genéticos e evolutivos. As principais incertezas 
recaem sobre a ordem dos eventos e os mecanismos 
estruturais relacionados às colisões entre os distintos 
blocos crustais e fragmentos cratônicos (e.g. SAALMANN; 
REMUS; HARTMANN, 2006).

Saalmann, Remus e Hartmann (2005; 2006);  
Saalmann et al. (2005) e Hartmann, Chemale Júnior e 
Philipp (2007); Hartmann et al. (2011), com base em 
determinações de elementos traço, determinações de 
idades U-Pb em zircão e isótopos de Sm-Nd e Rb-Sr, 
demonstraram que a parte meridional da Província Man-
tiqueira está constituída pelas seguintes unidades geotec-
tônicas: 1- blocos São Gabriel e Encantadas, compondo 
dois terrenos contrastantes entre si, onde o primeiro 
está composto por rochas juvenis neoproterozoicas, 
enquanto que o segundo são frações crustais paleopro-
terozoicas intensamente retrabalhadas. 2- O Terreno 
São Gabriel está constituído por relictos de dois arcos 
magmáticos brasilianos, um intraoceânico e um mais 
jovem, relacionado a uma margem continental; 3- o 
Cinturão Porongos, localizado no Bloco Encantadas, teria 
se desenvolvido ao longo de uma margem passiva, sobre 
uma crosta mais delgada, sob um regime extensional ou 
transtensional. A evolução da tectônica de placas teria 
se iniciado com a abertura de uma bacia oceânica na 
porção E do Cráton Rio de La Plata, aproximadamente 
entre 0,9 e 1,0 Ga. A subducção da litosfera oceânica teria 
se iniciado há 880 Ma, o que levou ao desenvolvimento 
de um arco intraoceânico, posteriormente acrescido à 
margem passiva deste bloco antigo, entre 850 e 700 Ma.  
Neste mesmo espaço de tempo, ao longo da margem 
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passiva do Bloco Encantadas, se desenvolvia a bacia 
Porongos. Uma colisão dextral oblíqua do Cráton Rio de 
La Plata com o Bloco Encantadas, ocorrida entre 700 a 
660 Ma, desenvolvendo a Zona de Cisalhamento Dorsal 
de Canguçu, a qual esteve ativa entre 670 e 620 Ma. Esta 
zona de cisalhamento coloca em contato as litologias do 
Bloco Encantadas com as litologias neoproterozoicas do 
Batólito Pelotas.

Chemale Júnior, Hartmann e Silva (1995a; b), com 
base em determinações radiométricas pelo método U-Pb 
em zircão, caracterizaram as seguintes unidades geo-
tectônicas brasilianas compondo a parte meridional da 
Província Mantiqueira: 1) Cinturão Vila Nova; 2) Cinturão 
Tijucas; e 3) Cinturão Dom Feliciano; além de sequências 
vulcano-sedimentares com plutonismo associado, tardi a 
pós-tectônicas (bacias molássicas). Esses autores caracte-
rizaram o Cinturão Vila Nova como uma das poucas áreas 
brasileiras em que houve acresção brasiliana, enquanto 
os cinturões Tijucas e Dom Feliciano apresentam-se 
constituídos por unidades pré-brasilianas que foram 
deformadas e profundamente retrabalhadas durante o 
Brasiliano. Os dados geocronológicos levantados pelos 
autores definem dois eventos tectônicos principais: o 
Evento São Gabriel (700-750 Ma), responsável pela for-
mação e/ou deformação das rochas que compõem o 
Cinturão Vila Nova; e o Evento Dom Feliciano (ca. 600 
Ma) relacionado à geração de granitoides e à deformação 
dos cinturões Tijucas e Dom Feliciano.

Para esses autores o ESRG, compreende as seguintes 
unidades tectônicas (Figura 2.4):

 - Cinturão Vila Nova (Terreno São Gabriel), cons-
tituído por gnaisses tonalíticos a granodioríticos, 
rochas vulcanossedimentares na fácies xisto-verde 
a anfibolito, unidades máfico-ultramáficas, granitos 
foliados, formados e/ou deformados pelo Evento São 
Gabriel, entre 700 Ma e 750 Ma (CHEMALE JÚNIOR 
et al., 1994).
 - Cinturão Tijucas (Terreno Tijucas), situado entre os 

cinturões Vila Nova e Dom Feliciano, compreende 
rochas supracrustais da fácies xisto-verde a anfibolito 
(Complexo Porongos), além de exposições de rochas 
gnáissicas do Proterozoico Inferior.
 - Cinturão Dom Feliciano (Batólito Pelotas) – corres-

ponde a um típico terreno granito-gnaisse-migmatito, 
que foi formado/deformado durante o Evento Dom 
Feliciano, com o pico tectono-metamórfico principal 
em 562-616 Ma (CHEMALE JÚNIOR et al., 1994).
 - Complexo Granulítico (Bloco Taquarembó) (Terreno 

Taquarembó) – constituído por gnaisses quartzo- 
feldspáticos, gnaisses máficos, ultramafitos e rochas 
supracrustais, metamorfizados na fácies granulito a 
anfibolito (Complexo Granulítico Santa Maria Chico; 
NARDI; HARTMANN, 1979), intrudidos por grani-
tos brasilianos (Suíte Santo Afonso) e recobertos 
parcialmente por rochas vulcanossedimentares da 
cobertura molássica.

Figura 2.4 - Principais unidades tectônicas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai (CHEMALE JÚNIOR, 2000).
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2.3. ARCABOUÇO GEOFÍSICO

A disponibilidade de mapas aeromagnetométricos 
integrados de toda a porção do ESRG a leste do meri-
diano de 54°W, constitui uma ferramenta na comparti-
mentação estrutural. A magnetometria, como apontado 
por Haralyi e Hasui (1982), destaca os corpos intrusivos 
ou associados a descontinuidades que têm resposta 
magnética, bem como as falhas com minerais ferromag-
nesianos, sejam superficiais ou subsuperficiais. A figura 
2.5 reproduz o mapa de pseudo-iluminação do relevo 
magnético dessa porção do Escudo, o qual permitiu 
a Costa (1997) caracterizar três domínios magnéticos 

distintos quanto ao relevo, intensidade do campo mag-
nético total e orientação dos eixos magnéticos; esses 
domínios, referidos como: Oriental (E), Central (C) e 
Ocidental (W), delimitam diferentes associações tectono- 
geológicas (Figura 2.6).

O Domínio Ocidental (W) apresenta um relevo mag-
nético caracterizado por grandes anomalias alongadas 
com direções N30°-45°E, que vão se encurvando com 
tendência ao paralelismo em relação ao lineamento 
N30°E que limita esse domínio do Domínio Central (C). 
Em termos geológicos, esse limite separa os xistos e 
granitos da região de Caçapava do Sul (oeste) das sequên-
cias vulcanossedimentares da Bacia do Camaquã (leste). 

Figura 2.5 - Mapa de pseudo-iluminação do relevo magnético do Escudo Sul-Rio-Grandense e sua 
compartimentação em domínios magnéticos (COSTA,1997).
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A provável causa desse padrão magnético na porção 
norte do domínio são as rochas vulcânicas andesíti-
cas da Formação Hilário, enquanto as rochas básicas 
metamorfizadas do Complexo Máfico-Ultramáfico Cerro 
Mantiqueiras parecem responder pelo padrão magné-
tico na sua porção centro-sul. O aumento de densidade 
de lineamentos magnéticos ao sul da Zona de Cisalha-
mento Ibaré (ZCI), permite definir essa região como um  
subdomínio distinto.

O Domínio Oriental (E) caracteriza-se por um relevo 
magnético bastante acentuado, evidenciado principal-
mente pela alta densidade de anomalias lineares. Essas 
são curtas ou alongadas, paralelas ou onduladas, com 
direções predominantes N70°E. Os alinhamentos mag-
néticos são, na maior parte do domínio, interceptados 
por outros de orientação N40°E. A estratigrafia desse 
domínio é composta por um grande volume de grani-
toides foliados, contendo enclaves básicos e de supra-
crustais, que constituem o substrato rochoso onde se 
implantaram as zonas de cisalhamento transcorrente 
NE. Enquanto as anomalias N70°E podem representar as 
direções estruturais da trama principal dessas associações 
de rochas (cf. Tommasi et al., 1992; Costa e Caldasso, 
1994), as zonas de cisalhamento transcorrentes parecem 
ser responsáveis pelo seu deslocamento ao longo das  
anomalias N40°E.

Em termos de propostas de compartimentação, o 
Domínio Oriental corresponde ao Batólito Pelotas (e.g. 
FRAGOSO CESAR et al., 1986), e, excluídas as rochas 

da região de Encruzilhada do Sul (que fazem parte do 
Domínio Central), à Associação de Arco Magmático I de 
Fernandes et al. (1992) e o Cinturão Dom Feliciano (sensu 
CHEMALE JÚNIOR; HARTMANN; SILVA, 1995b).

O Domínio Central (C) é representado por um relevo 
magnético pouco acentuado, e abrange associações 
de rochas bem características em superfície, como o 
Complexo Porongos e o Complexo Encantadas. Afloram 
ainda na porção leste desse domínio roof-pendants e 
xenólitos de metapelitos e mármores do Complexo Vár-
zea do Capivarita e o Anortosito Capivarita, intrudidos 
por granitoides cálcico-alcalinos (Complexo Arroio dos 
Ratos) que, apresentando tramas orientadas E-W, que 
foram retrabalhados pelas zonas de cisalhamento trans-
corrente NE (FERNANDES; TOMMASI; PORCHER, 1992). 
Esse domínio inclui também as rochas graníticas da Suíte 
Encruzilhada do Sul e as unidades sedimentares e vul-
cânicas da bacia do Camaquã, as quais aparentemente 
não influenciam o relevo magnético.

O Domínio Central corresponde ao Cinturão Tiju-
cas sensu Chemale Júnior, Hartmann e Silva. (1995a), 
incluindo ainda as unidades pré-brasilianas do Cinturão 
Dom Feliciano (Complexo Várzea do Capivarita, Anorto-
sito Capivarita). O limite entre os domínios Oriental (O) 
e Central (C) corresponde a um extenso alinhamento 
magnético que apresenta direção N45°E em sua porção 
sul, e que inflete para N60°-70°E na sua porção norte. 
Ao sul, esse lineamento coincide parcialmente com a 
Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal de Canguçu 

Figura 2.6 - Principais estruturas geofísicas e tectônicas regionais do Escudo Sul-Rio-Grandense (COSTA, 1997).
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(ZCTDC), mas na porção norte constata-se que a ZCTDC 
não tem resposta no mapa aeromagnetométrico, esten-
dendo-se com orientação N40°E através do Domínio 
Central. Esse alinhamento magnético principal se ajusta 
com o limite entre blocos gravimétricos definido por 
Costa (1997) e é interpretado como a cicatriz da sutura 
entre unidades tectono-geológicas que compõem uma 
colagem orogênica. Da compartimentação estabelecida 
pela magnetometria, constata-se que o Domínio Central 
reúne unidades antigas do ESRG (complexos Encantadas 
e Arroio dos Ratos e o Anortosito Capivarita (Protero-
zoico); junto com os complexos Várzea do Capivarita e 
Porongos (Neoproterozoico) e está separado por grandes 
descontinuidades estruturais dos domínios Ocidental 

(terrenos São Gabriel/Taquarembó) e Oriental (Batólito 
Pelotas), ambos constituídos por unidades que foram 
geradas e/ou retrabalhadas no Ciclo Brasiliano (Prote-
rozoico Superior–Eo-Paleozoico).

O Domínio Ocidental ocupa o quadrante noroeste 
da folha o qual é caracterizado em sua maior extensão 
por rochas graníticas da Suíte Santo Afonso, admitidas 
como tardi-tectônicas; mantêm relações de contato 
intrusivos com os litótipos dos complexos Marmeleiro e 
Cambaí. Essas unidades são afetadas ainda por apófises 
e corpos intrusivos do Granito Saibro e por enxames 
de diques riolíticos. Rochas vulcânicas e sedimentares 
da bacia do Camaquã mantêm contatos tectônicos ou, 
localizadamente, recobrem essas litologias.
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3. ESTRATIGRAFIA

A maior parte das unidades se distribui segundo 
compartimentos limitados por descontinuidades estru-
turais, os quais apresentam feições geológicas e tectô-
nicas próprias, configurando domínios com identidade 
litoestrutural específica e evolução tectônica distinta 
daquelas dos terrenos que lhes são adjacentes.

Neste trabalho as unidades serão separadas em:
1. Núcleos Paleoproterozoicos, representados pelos 
complexos Santa Maria Chico, Encantadas, Arroio dos 
Ratos, Vigia, Metamórfico Cerro Batovi, e além de 
unidades colocados no Paleoproterozoico neste Tra-
balho, aflorantes nos Terreno Taquarembó e Tijucas;
2. Rochas representando o Arco de São Gabriel e 
Terreno Tijucas;
3. Rochas geradas no Batólito Pelotas e associadas;
4. Rochas geradas no Batólito Torquato Severo e 
associadas;
5. Coberturas sedimentares da Bacia do Camaquã;
6. Coberturas sedimentares paleozoicas da Bacia do 
Paraná e vulcanismo associado, bem como rochas 
alcalinas tardias;
7. Coberturas do Cenozoico, incluindo a Formação 
Santa Tecla e os depósitos aluviais.

Neste trabalho as unidades que compõem o Projeto 
Escudo Sul-Rio-Grandense serão agrupadas e descritas 
de maneira cronológica e em seus blocos tectônicos. 
Como este projeto não é de mapeamento sistemático, 
as unidades irão representar uma coletânea simplificada 
de dados da literatura.

Como pode ser visto no mapa geológico anexo, na 
escala 1:500.000, já há algumas subdivisões tectôni-
cas acrescentadas, como a separação do Terreno São 
Gabriel e a colocação do segmento Torquato Severo, 
que serão explicadas na evolução tectônica. Estas 
modificações foram acrescentadas para uma melhor 
explicação e/ou justificativa encontrada durante 
o mapeamento da Folha Lavras do Sul e da Integra-
ção da geologia, bem como nas novas informações 
adquiridas durante a execução deste projeto ou da  
literatura (Figura 3.1).

A área enfocada neste trabalho compõe a parte 
oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense e abrange litologias 
dos terrenos Taquarembó, São Gabriel, Tijucas e parte 
do Batólito Pelotas. Rochas sedimentares das bacias do 
Camaquã e Paraná, e vulcânicas associadas completam 
a litoestratigrafia (Figura 3.2).

Figura 3.1 - Relações tectônicas das unidades geológicas que compõem o Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense. 
Retirado do mapa geológico do projeto.
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As unidades estratigráficas que serão descritas neste 
capítulo, estão resumidas na figura 3.2, sem uma divisão 
em unidades tectônicas.

3.1. NÚCLEOS PROTEROZOICOS

3.1.1. Paleoproterozoicos

Complexo Santa Maria Chico (CSMC) – PP12smc - O 
Complexo Santa Maria Chico foi originalmente proposto 
por Nardi e Hartmann (1979), os quais descrevem as 
litologias do Complexo como “comportando-se como 
grandes blocos rígidos (megaxenólitos?) envolvidos por 
rochas graníticas”. Boa revisão pode ser encontrada 

em Laux (2017). O Complexo forma uma faixa aproxi-
madamente norte-sul e está representado por gnais-
ses quartzo-feldspáticos (tonalitos e trondhjemitos), 
gnaisses máficos, anortositos, ultramafitos e por rochas 
supracrustais metamorfisadas em condições de fácies 
granulito, com retrometamorfismo nas fácies anfibolito e 
xisto verde, estruturados segundo a direção NW (NARDI; 
HARTMANN, 1979), com foliação dominante E-W na 
parte Sul variando gradualmente para N da parte Norte.

Trabalhos de mapeamento mais recentes na 
região podem ser citados como: Lavina et al. (2014),  
Camozzato, Klein e Iglesias (2018), UFRGS, (2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017; 2018 e 2019), assim com traba-
lhos de conclusão de curso e de mestrado como: Girelli 

Figura 3.2 - Unidades Litoestratigráficas cartografadas no Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense, escala 1:500.000 e 
que serão detalhadas no texto. Figura retirada do mapa geológico do projeto.
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(2014, 2016), Moraes (2016), Padilha (2016), Quintela 
(2016) e o trabalho de Girelli et al. (2018). Todos estes 
trabalhos trouxeram informações que contribuíram para 
um melhor entendimento e uma complementação de 
dados de uma área que apresentava pouca informação.

O complexo pode ser dividido em 3 domínios 
principais: Unidade Ortoderivada Máfica (PP12δsm), 
Unidade Ortoderivada Granítica (PP12γsm), Unidade 
Paraderivada (PP12smp) (Figura 3.3). Em todas as uni-
dades a exposição dos afloramentos é errática e com 
tamanhos pequenos, com as rochas pouco preservadas, 
não permitindo uma boa correlação dos tipos de rochas 
encontrados. Os melhores afloramentos encontram-se 
em cortes da estrada de ferro, barragens e drenagens, 
mas os afloramentos mais comuns são blocos disper-
sos, alguns lajeados e leitos de estrada. De maneira 
geral há um predomínio de rochas máficas na parte 
norte, com intrusões graníticas de 2,4 e 2,3 Ga res-
pectivamente. Na parte central há um predomínio de 
litotipos paraderivados. Rochas ortoderivadas voltam 
a ocorrer na parte sul, com predomínio de tonalitos e 
rochas máficas e ultramáficas, com idades em torno de 
2,1 Ga. As rochas deste complexo apresentam idades 
de metamorfismo de ca. 2,0 Ga e núcleo de cristais de 

zircão de até ca. 2,5 Ga (HARTMANN, 2002; LAUX, 2017; 
LAVINA et al., 2014; GIRELLI et al., 2018; CAMOZZATO; 
KLEIN; IGLESIAS, 2018).

Através destes mapeamentos e trabalhos, a grande 
maioria das áreas anteriormente identificadas como 
Santa Maria Chico, na região de Bagé (CAMOZZATO; 
KLEIN; IGLESIAS, 2018; TAMBARA, 2013; QUINTELA, 2016; 
UFRGS, 2012; 2013; 2014; 2015) mostraram ser mais 
novas, do final do Paleoproterozoico e algumas ainda do 
Neoproterozoico, como será discutido posteriormente. 
Todas as do final do Paleoproterozoico variam de 1,7 
a 1,5 Ga como as idades encontradas nas regiões do 
complexo Vigia (CAMOZZATO; LOPES; PHILIPP, 2017) ou 
do complexo Batovi (LAUX, 2017). Granitoides de 1,8 Ga 
também podem ser encontrados intrusivos nas rochas 
no Complexo Santa Maria Chico (GIRELLI et al., 2018).

Complexo Encantadas - PP2en - Usado formal-
mente a primeira vez como Formação Encantadas por  
(TESSARI; PICADA, 1966), têm nas proximidades da 
cidade de Santana da Boa Vista sua localidade tipo. Foi 
posteriormente redefinida como Gnaisses Encantadas 
(JOST; BITENCOURT, 1980; JOST, 1981). Nesta região 
estas litologias ocupam a porção central do Domo de 
Santana da Boa Vista, uma estrutura antiformal com 

Figura 3.3 - Unidades paleoproterozoicas do Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense.
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duplo caimento alongada segundo a direção N30°E, 
com aproximadamente 50 km de extensão e entre 8 km 
e 15 km de largura, Camozzato, Lopes e Philipp (2017) 
estendem esta unidade para sul, até Torrinhas.

Trabalhos publicados na região sobre cartografia 
geológica, petrologia, geocronologia e relações com a 
cobertura podem ser citados: Ribeiro, Bocchi e Figueiredo 
(1966); Tessari e Picada (1966); Soliani Júnior (1986); 
Machado, Fragoso-Cesar, Faccini (1987); Remus et al. 
(1990); Porcher e Fernandes (1990; 1992); Porcher (1992); 
Philipp e Viero (1995); Chemale Júnior (2000); Porcher e 
Lopes (2000); Hartmann et al. (2003); Hartmann, Chemale 
Júnior e Philipp (2007); Saalmann, Hartmann e Remus 
(2005a; 2007); Saalmann, Remus e Hartmann (2006); 
Saalmann et al. (2011); Philipp, Lusa e Nardi (2008); Lusa 
(2009); Lusa, Philipp e Nardi (2010); entre outros.

O Complexo Encantadas é composto por ortognais-
ses bandados, polideformados, constituindo pequenas 
ocorrências ao longo dos núcleos de dobras do Complexo 
Porongos. Os ortognaisses representam uma associação 
de tonalitos, com ocorrência subordinada de grano-
dioritos e dioritos. Estas litologias estão cortadas por 
metagranitos e por metaleucogranitos equigranulares, 
derivados de magmas cálcico-alcalinos médio a alto-K 
(PHILIPP; LUSA; NARDI, 2008; PHILIPP et al., 2009; LUSA, 
PHILIPP; NARDI, 2010).

Dados U-Pb em zircões forneceram idades de crista-
lização entre de 2,2 e 2,3 Ga e idades de metamorfismo 
ao redor de 2,0 Ga (CHEMALE JÚNIOR, 2000; HARTMANN 
et al., 2003; PHILIPP et al., 2009; SAALMANN et al., 2011).

Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos – PP2arr - O 
Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos compreende ortog-
naisses localizados na região de Encruzilhada do Sul, no 
sistema de Falhas da Dorsal de Canguçu, entre o Granito 
Encruzilhada do Sul e o Batólito Pelotas (TESSARI; PICADA, 
1966; PICADA, 1971; FRANTZ et al., 1984; FERNANDES; 
TOMMASI; PORCHER, 1990; RAMGRAB; WILDNER;  
CAMOZZATO, 1997; PORCHER; LOPES, 2000).

Na região foram primeiramente definidas a presença 
de ectinitos, migmatitos e granitos (TESSARI, PICADA, 
1966; PICADA, 1971), tendo colocado os migmatitos e 
alguns granitos na Formação Cambaí. Posteriormente 
Frantz et al. (1984) juntaram os ectinitos, migmatitos no 
Complexo Metamórfico Várzea do Capivarita, enquanto 
Fernandes, Tommasi e Porcher (1990) separam as rochas 
paradererivadas das ortoderivadas colocando o nome 
de Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos nas últimas 
rochas. Posteriormente, o grupo de trabalho individuali-
zou uma série de granitos da unidade e os separaram do 
complexo (GREGORY, 2010; 2014; KNIJNIK, 2008; 2011, 
2018; FONTANA, 2008; 2011, CENTENO, 2008; GREGORY; 
BITENCOURT; NARDI, 2011; Gregory et al., 2015). No 
decorrer destes trabalhos, estes corpos individualizados 
foram datados e mostraram-se mais novos do que o 

Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos, aqueles neopro-
terozoicos e este último paleoproterozoico, diminuindo 
consideravelmente a exposição desta unidade.

O Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos é 
caracterizado como uma associação do tipo TTG, com-
posto por ortognaisses tonalíticos a granodioríticos, 
granulometria média, com bandamento milimétrico, sub-
metidos ao fácies anfibolito, com idades entre 2,1 e 2,0 
Ga, mas idades de 1,7 e 1,5 Ga também estão presentes 
(SILVA et al., 1999; LEITE et al., 2000; GREGORY, 2014).

Complexo Vigia – PP2vg - Camozzato, Lopes e Philipp 
(2017) definiram na porção sudoeste do Terreno Tijucas 
uma estrutura antiforme com duplo caimento caracte-
rizada no entorno da localidade homônima, Domo da 
Vigia, de onde foi designado o nome da unidade. Esta 
área possui cerca de 10 por 25 km e alongada segundo 
N25°E. Apresenta gnaisses tonalíticos, trondhjemíticos 
e granodioríticos, com anfibolitos e metahornblenditos 
subordinados, com afinidade magmática cálcico-alcalina 
médio K, metaluminosos a levemente peraluminosos. 
Para Camozzato, Lopes e Philipp (2017) estas rochas 
seriam semelhantes às do Complexo Encantados com 
idade ao redor de 2,1 – 2,3 Ga. Estas rochas, anterior-
mente foram interpretadas como pertencentes à Forma-
ção Cambaí (TESSARI; GIFFONI, 1970) ou ao Complexo 
Porongos (RAMGRAB; WILDNER, 2000).

3.1.2. Paleo a Mesoproterozoicos

Metagranito Seival – PP4γsv - O Metagranito Seival 
foi definido por Camozzato, Lopes e Philipp (2017) na 
região do Domo da Vigia. É composto essencialmente 
por monzogranitos, com uma foliação milonítica. Afloram 
por mais de 25 km, até o entorno da Estância Seival, 
que dá nome à unidade. São corpos de forma alongada, 
direção N30-50°E e espessuras entre 2 e 5 m, podendo 
atingir 20 a 30 m. Camozzato, Philipp e Chemale Júnior 
(2016) apresentam a datação destes granitos com idades 
variando entre 1785 ± 42 Ma e 1768 ± 24 Ma.

Complexo Metamórfico Cerro Batovi – PP4cb - O 
Complexo Metamórfico Cerro Batovi está situado no 
extremo noroeste do Lineamento Ibaré. É uma sequência 
vulcano-sedimentar localizada no Cerro e na Estância 
Batovi, de onde provem o seu nome. Os primeiros traba-
lhos estão relacionados com as descobertas de calcário 
na região, como a Jazida de Calcário da Pedreira Waick 
(LEINZ, 1946). Merece menção ainda os trabalhos de 
Jost (1970), Silva (1983), UFRGS (1986) e Schimitt (1995). 
Uma boa revisão pode ser encontrada em Laux (2017). 
Até a datação da unidade era colocada no que generica-
mente se denomina de Vacacaí, que foi introduzida sob 
a hierarquia de formação, por Goñi, Goso e Issler (1962).

O complexo é constituído por rochas sedimenta-
res clásticas, vulcanoclásticas e químicas, intercaladas 
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com rochas vulcânicas e granitos, metamorfisados em 
fácies epidoto-anfibolito a xisto-verde (UFRGS, 1986,  
SCHMITT, 1995), formado por depósitos de fundo mari-
nho (BIFs, grafita mármores calcítico, metapelitos grafito-
sos e metabasaltos), depósitos turbidíticos progradantes 
(arenitos calcíferos, metagrauvacas, arenitos arcosea-
nos, metapelitos e mármores dolomíticos silicáticos) e 
depósitos arenosos de mar raso (arenitos quartzíticos) 
(SCHMITT, 1995).

A área do complexo está recoberta a norte e leste 
pelos sedimentos da Bacia do Paraná e a sul e oeste ela 
está em contato com o Complexo Metamórfico Santa 
Maria Chico por falhas do Lineamento Ibaré.

As rochas vulcânicas basálticas foram classificadas 
por Laux et al. (2010b) como basaltos do tipo MORB 
ou de ambientes de arco de ilha. Cristais de zircão de 
rochas vulcanocláticas intercaladas com os sedimentos 
foram datadas e apresentam resultados U-Pb LA-ICP-MS 
de 1764 ± 33 Ma e os autores interpretaram a idade 
encontrada como a idade de deposição dos sedimentos.

Formação Arroio Mudador – MP1βam - Esta unidade 
foi separada do Complexo Metamórfico Passo Feio de 
Bitencourt (1983), devido a uma datação apresentada 
neste trabalho. Está localizada a sul do Granito Caçapava 
do Sul e foi primeiramente individualizado por Macedo 
et al. (1978).

A Formação Mudador é formada por basaltos com ou 
sem estruturas do tipo pillow. A mineralogia é dominada 
por intercrescimentos de pumpellyita em agregados 
fibroradiais de albita, plagioclásio e está, normalmente, 
substituído por prehnita. Clorita pode ocorrer como 
pseudomorfos substituindo olivina. Como acessórios 
temos: titanita, leucoxênio, clorita, principalmente em 
amigdalas, quartzo e opacos. Os basaltos podem apre-
sentar textura subofítica, com piroxênio e plagioclásio, 
substituído parcial ou totalmente por pumpellyita, preh-
nita e epidoto (MACEDO et al., 1978; PORCHER; LOPES, 
2000; BICALHO et al., 2019).

Geoquimicamente, apresentam características 
toleíticas (WILDNER; LIMA, 1994, BICALHO et al., 2019) 
compatíveis com basaltos de margens de placas. Estes 
autores caracterizam esta unidade como um continuum 
do Complexo Bossoroca.

Toniolo et al. (2004) indicam uma idade média de 
1529 ± 9 Ma para esta unidade, mas a interpretaram 
como sendo de zircões herdados, no entanto, idade 
semelhante foi encontrada neste trabalho e que será 
utilizada como idade de cristalização, como será justifi-
cada na evolução tectônica.

Complexo Pedras Pretas – MP1δpp - Esta unidade 
compreende dois corpos plutônicos conhecidos como: 
Maciço Pedras Pretas e o Gabro Santa Catarina e ocupam 
uma área de aproximadamente 2,5 km2 e 0,8 km2, res-
pectivamente. A denominação utilizada neste trabalho 

foi retirada de Villwock e Loss (1970) os primeiros a 
identificarem o Complexo Pedras Pretas. O Gabro Santa 
Catarina foi primeiramente referido por UFRGS (1982).

O Complexo Pedras Pretas foi detalhado por Rêgo 
(1981) e boa revisão pode ser encontrada em Porcher et 
al. (1995). Este corpo foi caracterizado como um megaxe-
nólito encaixado tectonicamente na parte sul do Granito 
São Sepé, com uma porção ultramáfica, constituída por 
rochas de composição dunítica, peridotítica, piroxenítica, 
gabróica, até anortosítica, serpentinizadas em proporções 
variáveis; e uma porção máfica incluindo gabros, leucoga-
bros e anortositos (RÊGO, 1981). As relações de contato 
do Gabro Santa Catarina são encobertas por um manto de 
alteração e a presença de corpos ultramáficos é esparsa.

Em ambos os corpos, as rochas máficas são equi-
granulares, com texturas predominantemente cumulá-
ticas; os termos mais diferenciados são inequigranulares 
seriados, destacando-se a textura ofítica a subofítica. 
Geoquimicamente, o complexo pode ser caracterizado 
como sendo constituído por olivina toleítos passando 
a toleítos (PORCHER et al., 1995). A colocação desta 
unidade no Proterozoico se deve a datação realizada 
nesta integração.

3.2. ROCHAS REPRESENTANDO O ARCO DE SÃO 
GABRIEL E TERRENO TIJUCAS

No contexto do Arco de São Gabriel, estão aqui inse-
ridas as rochas formadas entre 1,0 e 0,69 Ga e granitos 
colisionais mais jovens, geradas no contexto de arco de 
ilha e ambientes associados, com características isotópi-
cas juvenis (Sm-Nd e Lu-Hf) e TDM ao redor de 1,2 e 0,9 Ga 
ou formadas por reciclagem destas rochas e mantendo 
uma assinatura isotópica sem evidência de participação 
de uma crosta mais antiga (Figura 3.4).

O Arco de São Gabriel pode ser genericamente sepa-
rado em quatro grupos de rochas:

 - Complexos Máfico-Ultramáficos – representando 
restos de fundo oceânico;
 - Sequências Plutônicas de Arco – rochas geradas na 

construção dos arcos magmáticos;
 - Sequências Vulcano-sedimentares – rochas gera-

das pela erosão dos arcos vulcânicos e/ou margens 
dos continentes, dependendo do tipo de bacia, se 
marginal ou intra-arco;
 - Granitos Colisionais – representado pelos musco-

vita granitos e granitos a duas micas, localizados no 
contexto do Arco de São Gabriel.
Também estão inseridos neste grupo as rochas 

vulcânicas, genericamente correlacionadas ao Terreno 
Tijucas identificadas como Grupo/Complexo Poron-
gos e ao Complexo Várzea do Capivarita e as rochas 
máficas-ultramáficas do Arroio Capané (Figura 3.5),  
pela contemporaneidade.
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Cabe antes de entrar na descrição das unidades, 
fazer uma revisão mais ampla da estratigrafia, pois em 
algum momento todas as rochas que serão comentadas 
neste item, já foram agrupadas em uma mesma unidade, 
tendo, portanto, um início comum.

Carvalho (1932) estabeleceu as bases da estratigrafia 
do Escudo Sul-Rio-Grandense, dividindo as rochas em 
duas grandes unidades: a primeira, basicamente cons-
tituída por gnaisses; a outra, reunindo rochas de baixo 
e médio grau metamórfico. Leinz, Barbosa e Teixeira 
(1941) colocaram as rochas de mais baixo grau e os 
granitos na Série Porongos. Goñi, Goso e lssler (1962) 
substituíram o termo Série Porongos por Grupo Poron-
gos, que reunia as formações Vacacaí, constituída por 
xistos, quartzitos e filitos; e Cerro do Ouro, formada por 
rochas magnesianas silicatadas. Também criaram as for-
mações Cerro Mantiqueiras, para as rochas ultrabásicas, 
serpentinitos, actinolita xistos e talco xistos e também 
a Formação Cambaí, que reunia as rochas gnáissicas. 
Jost e Villwock (1966) colocaram as rochas do Escudo 
Sul-Rio-Grandense em dois grupos Cambaí e Porongos, 
o primeiro reunindo as rochas metamórficas de alto 
grau (gnaisses) e o segundo aquelas de baixo grau de 
metamorfismo, esta última foi dividida em duas for-
mações: Vacacaí e Cerro Mantiqueiras. Ribeiro, Bocchi 

e Figueiredo (1966) e Tessari e Picada (1966) reuniram 
todas as unidades no Grupo Porongos constituído pelas 
formações Cambaí (gnaisses), Vacacaí (xistos de baixo 
grau) e Cerro Mantiqueiras (ultramáficas), que passa-
riam a englobar também as rochas da Formação Cerro 
do Ouro de Goñi, Goso e lssler (1962). Fragoso-Cesar, 
Wernick e Soliani Júnior (1982a) restringiram a deno-
minação de Grupo Porongos às rochas de baixo grau 
da porção leste do Escudo (Terreno Tijucas) e reuniram 
as rochas de baixo grau da porção oeste no Cinturão 
Metavulcano-sedimentar do Rio Vacacaí. Esta última 
unidade foi segmentada em complexos metamórficos 
com denominações locais, em função da descontinui-
dade geográfica e mapeamentos de maior detalhe. Desta 
forma, foram sugeridos os complexos Palma (GARCIA, 
1980), Serrinha (VIEIRA, 1981), Passo do Ivo (OLIVEIRA, 
1981), lbaré (NAUMANN, 1985), Passo Feio (BITENCOURT, 
1983) e Bossoroca (KOPPE, 1990).

3.2.1. Complexos Máfico-Ultramáficos

Aqui serão tratadas as associações máficas-ultra-
máficas relacionadas ao termo tradicional de “Cerro 
Mantiqueiras”, caracterizados, atualmente, como ofio-
líticos (Figura 3.4). Foi definido na região homônima e 

Figura 3.4 - Unidades relacionadas ao Arco de São Gabriel.
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englobam as associações de rochas máficas-ultramáficas 
que ocorrem na forma de escamas tectônicas nos ter-
renos TTG e sequências vulcano-sedimentares de arco. 
Foi individualizada em diversos corpos máficos-ultramá-
ficos, como, por exemplo: Palmas (GARCIA, 1980), Passo 
do Ivo (OLIVEIRA, 1981), Ibaré – Sequência Corticeira  
(NAUMANN, 1985), Cerro Mantiqueiras (LEITE, 1997), 
Arroio Lageadinho (KOPPE 1990; ZARPELAN, 1986), 
Complexo Cambaizinho (REMUS, 1990), Arroio Capané 
(MARQUES, 1996), este último no terreno Tijucas. Na 
escala do projeto foram tratadas as unidades:

Complexo Máfico-Ultramáfico Cerro Mantiqueiras – 
NP1μcm - representado por corpos predominantemente 
ultramáficos, localizados de forma espalhada entre o 
terreno TTG ao sul dos granitos Lavras e Jaguari;

Complexo Arroio Corticeira – NP1μct - corpo indivi-
dualizado na localidade de Ibaré, a sul do Jaguari;

Complexo Arroio Lageadinho – NP1μlg – uma faixa 
de corpos predominantemente ultramáficos, com xistos 
magnesianos e serpentinitos na região do Arroio Bosso-
roca, Vila Nova do Sul;

Complexo Palma – NP1μcpa - uma faixa composta 
por rochas ultramáficas, xistos magnesianos, calcários e 
quartzitos, localizado ao norte do granito Jaguari;

Complexo Passo do Ivo – NP1μcpi - uma faixa pre-
dominantemente composta por rochas ultramáficas, 
localizado a oeste do Complexo Palmas;

Complexo Arroio Cambaizinho – NP1μcz - uma faixa 
predominantemente composta por rochas ultramáficas, 
contínua ao Complexo Passo do Ivo em direção norte.

Complexo Arroio Capané – NP1μac – Pequenos 
corpos ao sul da antiforme Capané, no Terreno Tijucas 
(Figura 3.5).

Estes corpos estão na sua maioria compostos por 
harzburgitos, serpentinitos, xistos magnesianos, rochas 
a base de talco, clorita e tremolita. Uma grande parte 
dos corpos máficos-ultramáficos estão hospedados em 
sequências vulcano-sedimentares e apresentam fácies 
sedimentares associadas como calcários, quartzitos e 
produtos vulcânicos, que não apresentam uma carto-
grafia em escala adequada.

Trabalhos de caracterização geoquímica nas rochas 
ultramáficas são poucos e de difícil interpretação devido 
ao baixo grau de preservação deste tipo de rocha. A 
grande maioria dos dados apontam para rochas com alto 
conteúdo de magnésio, caracterizando rochas komatií-
ticas (GARCIA, 1980; OLIVEIRA, 1981; NAUMANN, 1985; 
LEITE, 1997; KOPPE, 1990; ZARPELAN, 1986; REMUS, 1990;  

Figura 3.5 - Unidades relacionadas ao Arco de São Gabriel.
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PORCHER et al. 1995; MARQUES, 1996; LAUX, 2017). 
Rochas máficas podem apresentar termos toleíticos 
e assinatura do tipo MORB (PORCHER et al. 1995;  
LAUX, 2017).

Os complexos ¨máficos-ultramáficos¨ Cerro Man-
tiqueiras, Palmas, Arroio Corticeira, Arroio Lageadinho 
e Cambaizinho, possuem idades U-Pb em zircão que se 
mostram consistentes (ARENA; HARTMANN; LANA, 2016; 
2017; Hartmann et al., 2019; Cerva-Alves et al., 2020; 
Werle et al., 2020). Com idade de cristalização de 923 ± 3 
Ma (Cerro Mantiqueiras), 892 ± 3 Ma (Arroio Corticeira), 
881 ± 14 (Palmas) e 920 ± 10 Ma (Arroio Lageadinho). 
Estes mesmos complexos, menos o Arroio Lageadinho, 
apresentam uma segunda idade ao redor de 780 Ma, 
786 ± 13 Ma (Cerro Mantiqueiras); 780 ± 5 Ma (Palma) 
e 787,6 ± 2,6 em rutilo no Complexo Cambaizinho. No 
Arroio Capané, também há duas idades, apenas um 
pouco mais novas com 860 Ma, mas em apenas um grão 
de zircão, e 793 ± 0,9, esta, com uma população bem 
marcada (ARENA; HARTMANN; LANA, 2018).

3.2.2. Sequências Plutônicas de Arco

Neste item serão tratadas as rochas englobadas na 
denominação antiga de “Gnaisses/Formação Cambai” 
(GOÑI 1962, GOÑI; GOSO e LSSLER, 1962), presentes 
no Terreno São Gabriel, localizadas a nordeste do Linea-
mento de Ibaré, que compreende o embasamento e/
ou são intrusivos nas sequências vulcano-sedimentares 
do Arco de São Gabriel. Boas revisões sobre o histórico 
do termo podem ser encontradas em Horbach et al. 
(1986); Porcher et al. (1995), Porcher e Lopes (2000)  
e Laux (2017).

As rochas desta unidade compreendem granitoides 
originados entre 890-690 Ma (LEITE et al., 1998; SAAL-
MANN et al., 2011; HARTMANN et al., 2011, LAUX, 2017; 
CERVA-ALVES et al., 2020; entre outros), derivadas de 
rochas ígneas em sua grande maioria, geralmente, mas 
não necessariamente, deformadas e metamorfizadas, 
raramente gnaissificadas. Apresentam, na sua maior 
parte, características isotópicas juvenis, e estão repre-
sentadas por monzogranitos, granodioritos, dioritos, 
tonalitos e trondhjemitos podendo chegar até a gabros 
e sienogranitos.

Composicionalmente são rochas cálcico-alcalinas, 
gerados em ambiente de arco de ilhas e/ou na porção 
frontal do arco (SILVA FILHO; SOLIANI JÚNIOR, 1987; 
SANTOS et al., 1990; CHEMALE JÚNIOR; HARTMANN; 
SILVA, 1995b; c; KRAEMER, 1995, LEITE et al., 1998;  
SAALMANN; REMUS; HARTMANN, 2005; SAALMANN 
et al., 2005; entre outros). De maneira geral de sul para 
norte há uma migração de rochas com assinatura ada-
quítica até arcos mais evoluídos. Estas duas tendências 
também acompanham as idades de 890 e 690 Ma.

Para este projeto os Gnaisses Cambaí foram divididos 
em três segmentos, que representam as três divisões 
clássicas das regiões onde ocorrem, que são Passinho, 
Palma e Vila Nova.

Suíte Passinho - NP1γcps – localizado a sul dos gra-
nitos Lavras do Sul e Jaguari e limitado, a sul, grosseira-
mente, pelo lineamento de Ibaré. São os que apresentam 
idades mais antigas e com características geoquímicas 
menos evoluídas.

Suíte Lagoa da Meia Lua – NP12γlm – tem suas melho-
res exposições na região da Vila Palma em São Gabriel, 
apresenta características geoquímicas intermediárias 
entre adaquitos e arcos de ilha evoluídos, bem como 
apresenta idades bem homogêneas, ao redor de 720 Ma.

Suíte Vila Nova - NP12γvn – é o segmento mais a 
norte do Arco de São Gabriel e o que apresenta maior 
extensão. É o mais evoluído geoquimicamente, segundo 
a maioria dos autores já com característica de um arco 
continental e apresenta uma preservação de idades 
maior, entre 740 e 690 Ma.

3.2.3. Sequências Vulcano-sedimentares

Consiste de uma unidade vulcano-sedimentar 
metamorfisada em fácies xisto verde a anfibolito 
inferior, composta por vulcânicas e vulcanoclásticas de 
composição andesítica a dacítica, tufos intermediários e 
rochas tufíticas. Em algumas sequências individualizadas 
estão englobadas, nesta unidade, os xistos pelíticos, 
psamíticos, calcissilicáticos e margas, que para muitos 
é englobada na terminologia “Vacacaí”. Trabalhos de 
revisão sobre esta unidade podem ser encontrados em 
Santos et al. (1990); Porcher et al. (1995); Laux (2017); 
Camozzato, Lopes e Philipp (2017) entre outros.

Também como as unidades máfico-ultramáficas 
foram individualizadas em seis sequências e/ou “bacias” 
no Arco de São Gabriel (Figura 3.4), sendo que no Passo 
do Ivo a sequência sedimentar e vulcânica não foi indi-
vidualizada e no Passo Feio, não há uma unidade máfi-
ca-ultramáfica cartografada. Duas outras unidades se 
encontram no Terreno Tijucas, os complexos Porongos 
e Várzea do Capivarira (Figura 3.5).

Formação Pontas do Salso – NP12vps – Foi definida 
por UNISINOS (1981), Chemale Júnior (1982) sendo tra-
balhada ainda por Santos et al. (1990), UFRGS (1986). As 
primeiras citações a área se devem a Carvalho (1932), 
seguido por Jost e Villwock (1966) e UNISINOS (1981; 
1982). Naumann e Hartmann (1984) e Naumann (1985) 
descrevem e detalham a área, sendo a base de todos 
os estudos posteriores. É a unidade vulcanogênica da 
região da Palma.

Formação Ibaré – NP12vib - Nesta integração corres-
ponde à Sequência Bela Vista de Naumann e Hartmann 
(1984) e Naumann (1985), se localiza na região de mesmo 
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nome e compreende uma sucessão de metaarcósios, 
metagrauvacas, metarritimitos, metapelitos, localmente 
com porções conglomeráticas, com vulcânicas associadas.

Complexo Arroio Marmeleiro – NP12vam - Aflora 
na porção sul do Arco de São Gabriel acompanhando a 
Zona de Cisalhamento Ibaré. Ribeiro, Bocchi e Figueiredo 
(1966) e Tessari e Giffoni (1970) registram a presença de 
filitos, xistos e quartzitos de baixo grau na região. Iglesias, 
Macedo e Chiarelli (1980) denominaram de Metamorfitos 
Arroio da Porteira uma parcela destas unidades aflorante 
no sul da Folha Lavras do Sul (1:50.000) caracterizando-as 
como ardósias, filitos e, subordinadamente, quartzitos 
e metagrauvacas, constituindo uma sucessão de estra-
tos (meta) pelíticos e areno-pelíticos intercalados. A 
denominação Complexo Metamórfico Arroio Marme-
leiro foi introduzida por Silva e Camozzato (1982) em 
mapa geológico de serviço (mapa preliminar), na escala 
1:250.000, utilizado como base para a elaboração da 
Carta Metalogenética da Folha São Gabriel. Camozzato, 
Lopes e Phillip (2017) e Laux (2017) retomam, nas cartas 
geológicas das folhas Hulha Negra e Lagoa da Meia Lua 
na escala 1:100.000, a denominação Complexo Arroio 
Marmeleiro e mostram que o Complexo Arroio Marme-
leiro está estruturalmente contínuo aos metamorfitos 
da Sequência Arroio da Porteira, motivo pelo qual ambas 
unidades foram incluídas sob uma mesma denominação. 
Trabalhos na região, que podem ser citados ainda, são 
os de Horbach et al. (1986); Santos et al. (1990); Siviero 
(2001) e Oliveira (2003), entre outros.

Complexo Passo Feio - NP12vpf – Foi caracterizado 
por Bitencourt (1983) para as rochas vulcano-sedimen-
tares presentes ao redor do Granito Caçapava do Sul, 
constituído de metapelitos, anfibólio xistos, anfibólio 
gnaisses, metagabros e metavulcanoclásticas, com a pre-
sença subordinada de xistos magnesianos, gnaisses quart-
zo-feldspáticos, mármores, quartzitos e metavulcânicas.

Complexo Bossoroca - NP12vbo – corresponde 
à Sequência/Formação Campestre de Koppe et al. 
(1985) constituída dominantemente de metavulca-
noclásticas com participação subordinada de rochas 
metassedimentares. Boas caracterizações podem ser 
encontradas em Horbach et al. (1986); Wildner (1990);  
Porcher et al. (1995).

Formação Ibiajutura – NP12ib - Está representado 
por uma sequência de quartzitos, clorita sericita xistos, 
mármores e rochas magnesianas caracterizadas por 
Remus (1990), na região de São Gabriel. Este nome foi 
utilizado para diferencia-lo do termo “Cambaizinho” 
que é mais utilizado para a unidade máfica-ultramáfica.

Poucos são os dados isotópicos para estas unidades, 
que indicavam uma fonte TDM Sm-Nd com idade de ao 
redor de 1 Ga, para a Formação Pontas do Salso (SAAL-
MANN et al., 2005). Características semelhantes à apre-
sentada pela Complexo Bossoroca (BABINSKI et al., 1996). 

Datações mostram dois comportamentos, que mostram 
os dois tipos de unidade, um com fontes eminentemente 
do próprio Arco de São Gabriel, mostrando dois pico de 
idades principais, ao redor de 760 e outro em 730 Ma e 
outro com fontes externas, principalmente paleoprote-
rozoicas, semelhantes a encontradas no Cráton Rio de La 
Plata (MACHADO; KOPPE; HARTMANN, 1990; BABINSKI et 
al., 1996; REMUS et al., 1999; 2000a; LAUX et al., 2010c; 
d; LENA et al., 2014; LOPES et al., 2015; GUBERT; PHILIPP; 
BASEI, 2016; ARENA; HARTMANN; LANA, 2017; VEDANA; 
PHILIPP; BASEI, 2018; CERVA-ALVES et al., 2020.

Complexo Porongos - NP12p - É uma sequência de 
rochas vulcano-sedimentares metamorfizadas em fácies 
xisto verde a anfibolito inferior de orientação NE-SW, 
ocorrem intercalados com septos do embasamento, 
principalmente do Complexo Encantadas. O complexo 
estende-se por 170 km do Arroio Capané ao norte até 
a região de Candiota, ao sul, com uma largura variável 
entre 15 e 30 km. Ele é delimitado a leste por falhas trans-
correntes com granitoides do Batólito Pelotas, enquanto 
a oeste está em contato com a Bacia do Camaquã por 
falhas normais. Ele é formado por filitos, xistos pelíticos 
e carbonosos, grafita xistos, lentes de mármore e cal-
cissilicáticas (NP12pd); e metandesitos e metadacitos 
associados a rochas vulcanoclásticas e sedimentos vul-
canogênicos (NP12αpo).

Complexo Várzea do Capivarita - NP12vc – Foi primei-
ramente descrito por Frantz et al. (1984) e foi restringido 
para as unidades paraderivadas por Fernandes et al. 
(1988). Compreende uma sequência de plataforma com-
posta por metapelitos, mármores e rochas calcissilicata-
das metamorfizadas em condições de fácies anfibolito 
superior e granulito (FRANTZ et al., 1984; FERNANDES; 
TOMMASI; PORCHER, 1990; LEITE, et al., 1998; SILVA et 
al., 2005; GROSS et al., 2006; KOESTER et al., 2008; 2012), 
representados por gnaisses pelíticos e quartzo-feldspáti-
cos com lentes de mármores, calcissilicáticas e anfibolitos 
intercalados, localizados no Bloco Encruzilhada. Também 
são identificadas unidades vulcanogênicas nesta unidade 
e alguns ortognaisses.

Estas rochas vulcanogênicas encontradas tanto 
no complexo Porongos quanto no Várzea do Capiva-
rita, apresentam idade ao redor de ca. 780 Ma U-Pb  
(PORCHER et al., 1999; CHEMALE JÚNIOR, 2000; GRUBER 
et al., 2016; PERTILLE et al., 2017).

3.2.4. Granitos Colisionais

Estão representados pelos muscovita granitos e gra-
nitos a duas micas, localizados no contexto do Arco de 
São Gabriel, principalmente entre o segmento Vila Nova e 
Palma ou como granitos sin-tectônicos de Remus (1990).

Sienogranito Camaquã Pelado – NP2γcp – Esta deno-
minação usada nesta integração para agrupar este grupo 
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de granitos, onde estão o próprio Sienogranito Camaquã 
Pelado (UFRGS, 1996), o Monzogranito Lajeado (UNISI-
NOS, 1981; CHEMALE JÚNIOR, 1982) e o Granito Sanga 
do Jobim (REMUS, 1990). Formados por quartzo-dioritos 
a monzogranitos, foliados com cores vermelho-rosada 
a branca, localmente cinzas. Outros trabalhos nestes 
granitos podem ser citados com Remus et al. (2001); 
Laux, Camozzato e Sander, (2014); Laux (2017); Vedana, 
Philipp e Basei (2018); Cerva-Alves et al. (2020). As idades 
destes corpos são: Granito Sanga do Jobim (697±3 Ma 
Pb-Pb, REMUS et al., 2001) (673,9 ± 6,8 Ma, CERVA-ALVES 
et al., 2020); Sienogranito Camaquã Pelado (690,1 ± 3,1 
Ma, LAUX; CAMOZZATO; SANDER, 2014) e Monzogranito 
Lajeado (640 ± 4,5 Ma, LAUX; CAMOZZATO; SANDER, 
2014) (675 ± 3,8 Ma, VEDANA; PHILIPP; BASEI, 2018).

3.3. ROCHAS GERADAS NO BATÓLITO  
PELOTAS E ASSOCIADAS

Dentro deste contexto estão os granitoides gera-
dos no Batólito Pelotas, e aqueles intrusivos no Terreno 
Tijucas, mas contemporâneos ou relacionados com o 

Batólito Pelotas, ou ainda os granitoides que ocorrem 
no contato entre os dois Terrenos, como apresentado 
por Takehara e Laux (2019) (Figura 3.6).

O Batólito Pelotas possui diversos modelos envol-
vendo essa colagem orogênica, que diferem quanto à 
sequência de eventos tectônicos, número, natureza e 
idade dos terrenos acrescidos e polaridade das sub-
ducções (BABINSKI et al., 1996; CHEMALE JÚNIOR; 
HARTMANN; SILVA, 1995a; b; CHEMALE Júnior, 2000; 
HARTMANN, 1998; HEILBRON et al., 2004; LEITE et al., 
1998; PHILIPP; PIMENTEL; CHEMALE JUNIOR, 2016; 
SILVA et al., 1999). Corresponde a um complexo graní-
tico com diferentes estágios de evolução e deformação 
formado entre idades entre 630 e 550 Ma, englobando 
grandes fragmentos e xenólitos de rochas gnáissicas 
deformadas. Estes granitoides evoluem desde magmas 
cálcico-alcalinos, passando para alcalinos e finalmente 
peralcalinos (HARTMANN et al., 1999; CHEMALE JÚNIOR, 
2000; PHILIPP e MACHADO, 2005; PHILIPP; MACHADO; 
CHEMALE JUNIOR, 2007, TAKEHARA E LAUX, 2019). No 
Batólito também ocorrem intrusões de rochas básicas 
a intermediárias e vulcânicas ácidas.

Figura 3.6 - Unidades relacionadas com o Batólito Pelotas.
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3.3.1. Unidades Presentes no Batólito Pelotas

No âmbito do Batólito Pelotas estão presentes na 
área do projeto as unidades:

Suíte Viamão - NP2γvm - Há o predomínio de termos 
monzograníticos a granodioríticos, caracterizando 
uma suíte alcalina a cálcico-alcalina de médio a alto-K, 
localmente shoshonítica, da fase colisional, bastante 
deformado na Dorsal de Canguçu até com pouca ou 
não deformados afastando-se da zona de cisalhamento. 
Apresentam idades ao redor de 630 Ma (FRANTZ et al., 
2003; KNIJNIK et al., 2010; 2012; CENTERO, 2012; PHILLIP; 
PIMENTEL; CHEMALE JUNIOR, 2016; entre outros);

Suíte Pinheiro Machado – NP3γpi – Variam de compo-
sição diorítica, tonalítica, granodiorítica e monzogranítica 
com termos tonalíticos, dioríticos e quartzo-dioríticos 
subordinados (CHEMALE JÚNIOR, 2000; PHILLIP et al., 
2016), caracterizada com uma suíte cálcico-alcalina de 
médio a alto-K, da fase de arco, com idade ao redor 
de 625 Ma e xenólitos de 780 Ma, com características 
isotópicas de ambiente geotectônico de arco magmá-
tico continental (PHILIPP e MACHADO, 2001; 2005) e  
herança paleoproterozoica.

Suíte Cerro Grande – NP3γcg - Composta por rochas 
monzograníticas e granodioritos subordinados. Apresen-
tam idades ao redor de 595 Ma (BABINSKI et al., 1997) 
geoquimicamente possuem uma característica sub-al-
calina, cálcico-alcalina a shoshonítica e peraluminosa, 
de ambiente de arco evoluído.

Suíte Dom Feliciano – NP3γdf - Predominam sieno-
granitos, feldspato alcalino-granitos e quartzo-sienitos 
como termos subordinados. As idades encontradas estão 
ao redor de 580 Ma (PHILIPP et al., 2002) e apresentam 
assinatura geoquímica de rochas mais alcalinas com 
características pós-tectônicas.

Gabro Passo da Fabiana - NP3δpf - Corresponde 
a uma associação de rochas básicas com estrutura-
ção estratiforme, predominando gabros, que ocorrem 
perto da cidade de Pinheiro Machado (FRAGOSO CESAR, 
1991; RÊGO; VIERO; CHIES, 1995; RAMGRAB; WILD-
NER, 1999; RAMGRAB et al., 1994; BARBOSA, 2017). 
São rochas subalcalinas com idade de cristalização de 
591 ± 3,5 Ma e ƐNdt entre -4,5 e – 3,6 e TDM de 1,5 Ga  
(BARBOSA et al., 2019).

Granito Bela Vista - NP3γbv – Caracterizado inicial-
mente por Philipp et al. (1991) corresponde a peque-
nos corpos de granito, perto da cidade de Piratini, com 
característica peralcalina, e presença de arfvedsonita, 
apresenta uma idade de 575± 3 Ma (PHILIPP et al., 1991; 
2016; RAMGRAB; WILDNER, 1999).

Formação Cerro Chato - NP3cc - As rochas da For-
mação Cerro Chato (IGLESIAS et al., 2018) formam uma 
associação de rochas vulcânicas, de composição riolítica, 
vulcanoclásticas, vulcano-sedimentares e sedimentares. 

Sua principal área de ocorrência está no Cerro Chato e 
Cerro Partido, aproximadamente 15 km a norte da cidade 
de Herval. Trabalhos na região podem ser citados como 
(UFRGS, 1972; UNISINOS, 1980; CALDASSO; LOPES, 1994; 
NOLL FILHO, 2014, CRUZ, 2019). Noll Filho et al., (2018) 
encontram duas idades para a sequência 561 ± 2 Ma no 
Cerro Partido e 630,4 ± 2,8 Ma no Cerro Chato.

3.3.2. Unidades Geradas pela presença do 
Batólito Pelotas

No âmbito do Terreno Tijucas estão presentes na 
área do projeto as unidades:

Suíte Granítica Cordilheira - NP3γco - É formada por 
conjunto de rochas plutônicas sin-colisional e peralu-
minosa distribuídas ao longo da Zona de Cisalhamento 
Dorsal de Canguçu (PICADA, 1971), identificadas, primei-
ramente, como um corpo granítico por Picada (1965) e, 
posteriormente elevado à categoria de suíte (ISSLER, 
1982; FRAGOSO-CÉSAR; WERNICK; SOLIANI JÚNIOR, 
1982a, 1986; NARDI; FRANTZ, 1995; SOLIANI JÚNIOR, 
1986; KOESTER, 1995; KOESTER et al., 2001a; b; FRANTZ 
et al., 2003). Variam de monzogranito a granodiorito, 
leuco a mesocrático fino a médio, localmente ocor-
rem porções porfiríticas a pegmatoides e podem estar 
deformadas ou em zona de cisalhamento. As principais 
unidades graníticas englobadas nessa suíte mostram 
idades ao redor de 610 Ma, apesar de que alguns autores 
apresentarem idades mais antigas (KOESTER et al., 2008; 
FRANTZ et al., 2003; PHILIPP; MASSONNE; CAMPOS, 
2013; KNIJNIK et al., 2010; BITENCOURT et al., 2015; 
TAKEHARA; LAUX, 2019; VIEIRA et al., 2020).

Suíte Piquiri – NP3γpq - Nardi et al., (2008) a consi-
dera como sendo formado em um ambiente pós-coli-
sional, com características ultrapotássicas e derivada de 
fontes do Tipo OIB, com metassomatismo do manto. As 
idades encontradas estão em torno de 600 Ma (PHILIPP 
et al., 2002; BITENCOURT et al., 2015).

Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul - NP3γese - Possui 
composição monzogranítica a granodiorítica, consti-
tuído pelos fácies porfirítico e equigranular. Geoquimi-
camente mostram uma tendência a granitos gerados em 
um ambiente sin- a tardi-colisional com características 
álcali-cálcicas a cálcico-alcalinas, peralcalinosos a peralu-
minosos. As idades encontradas variam em torne de 595 
Ma (BABINSKI et al., 1997; PHILIPP; PIMENTEL; CHEMALE 
JUNIOR, 2016; TAKEHARA; LAUX, 2019).

3.4. ROCHAS GERADAS NO BATÓLITO  
TORQUATO SEVERO E ASSOCIADAS

A geração de rochas ígneas da parte oeste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense pode ser dividida levando-se em conta 
as características geoquímicas, geográficas, idades de 
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cristalização e posicionamento tectônico. Neste trabalho 
estas rochas serão divididas em dois grupos Plutônicas e 
Vulcânicas Neoproterozoicas e Rochas Alcalinas Recentes. 
Aqui cabe uma explicação, pois o nome usado “Batólito 
Torquato Severo e associadas”, se deve às rochas graníti-
cas da região de Bagé representarem o primeiro evento 
ígneo desta geração de rochas, sua contextualização será 
mostrada no capítulo de geotectônica.

3.4.1. Plutônicas e Vulcânicas 
Neoproterozoicas

Os corpos ígneos da porção oeste do Escudo Sul- 
Rio-Grandense vêm sendo estudados desde a década 
de 1940, quando Leinz, Barbosa e Teixeira (1941) des-
creveram genericamente os maciços Caçapava, Ramada 
e Lavras do Sul. Os primeiros mapeamentos de detalhe 
se devem a Ribeiro, Bocchi e Figueiredo (1966), Ribeiro 
(1970) e Bochi (1970). Wernick e Penalva (1978) apresen-
taram a primeira contextualização tectônica para este 
grupo de rochas agrupando-as em tardi e pós-tectônicas 
(Caçapava do Sul e Jaguari-Lavras e vulcânicas da For-
mação Hilário); e pós-orogênicas (São Sepé e Ramada e 
vulcânicas da Formação Acampamento Velho).

São representados pelo magmatismo pós-colisional 
relacionado à orogênese Dom Feliciano (660-550 Ma), 
e contemporâneo à deposição na Bacia de Camaquã 
(606-540 Ma). Gastal e Lafon (1998) dividem este mag-
matismo em dois eventos principais, distintos em idade 
e geoquímica:

O Primeiro evento foi caracterizado como precoce 
(GASTAL; LAFON, 1998), ca. 606-580 Ma, no qual incluem 
a Suíte Santo Afonso e corpos plutônicos correlacionáveis 
à Associação Shoshonítica de Lavras do Sul (NARDI; LIMA, 
1985), que compreende as rochas vulcânicas e piroclás-
ticas da Formação Hilário e os granitoides expostos na 
zona central do Complexo Granítico Lavras do Sul.

Neste primeiro grupo também foram colocados a 
grande maioria das rochas ígneas neoproterozoicas situa-
das a sul do Lineamento do Ibaré, com características 
geoquímicas semelhantes, mas que apresentam idades 
mais antigas.

Este grupo de rochas apresentam coloração rosada, 
com textura predominantemente equigranular, variando 
de fina a grossa e também porfirítica. Constitui basica-
mente de monzogranitos e granodioritos. A presença de 
enclaves máficos é comum. Andesitos predominam nos 
termos vulcânicos.

Na área do projeto as unidades cartografadas são 
(Figura 3.7):

Suíte Santo Afonso – NP3γsf - Foi originalmente des-
crita como por Hartmann e Nardi (1982), decorrendo 
o nome da estância Santo Afonso, principal área de 
exposição da unidade na região. A suíte aflora na porção 

sul do Lineamento Ibaré e se estende até o Uruguai. A 
principal característica desta unidade é a presença de 
fenocristais de até 5 cm de feldspato potássico. Termos 
mais máficos também estão presentes. Uma idade de 
624,8 ± 7,1 Ma foi encontrado por Camozzato, Klein e 
Iglesias (2018).

Suíte Cerro Preto - NP3γpr – Esta unidade foi definida 
por Camozzato, Klein e Iglesias (2018) e desagrupada da 
Suíte Santo Afonso por apresentar idades mais jovens, 
estes autores apresentam duas idades para estas rochas, 
590,8 ± 3,6 Ma e 588,6 ± 1,5 Ma. Podem apresentar 
tonalitos e dioritos.

Suíte Vauthier - NP3γvt - Foi definida como “Suíte 
Subvulcânica Vauthier” por Hartmann e Nardi (1982), e 
tem como principal características os seus termos sub-
vulcânicos, uma idade de 597 ± 6 Ma foi apresentada 
por Laux (2017).

Suíte Intrusiva Lavras do Sul - NP3γls – Ocorre na 
cidade de mesmo nome. Para esta integração, por 
questões de escala, todos os fácies estão agrupados 
em uma mesma unidade. É com certeza a unidade de 
embasamento com mais trabalhos no Rio Grande do Sul. 
Cabe ressaltar os trabalhos de Nardi e de Gastal entre 
muitos outros (Nardi, 1984; Nardi e Lima; 1985; 2000; 
Nardi e Bonin, 1991; Gastal et al., 2005; 2006; 2015, 
entre outros). Dois padrões de idades são conhecidos, ao 
redor de 600 Ma e 587 Ma (LEITE et al., 1998; GASTAL; 
LAFON, 1998; REMUS et al., 2000b; GASTAL et al., 2006; 
LIZ et al. 2009; SANTOS, 2017).

Monzogranito Santo Antônio - NP3γsa - É um corpo 
de monzogranito e granodiorito na parte centro-este da 
Folha Lagoa da Meia Lua (1:100.000). O monzogranito 
foi primeiramente descrito pela UNISINOS (1982) sendo 
posteriormente trabalhado por Naumann (1985), UFRGS 
(1986) e Barros (1992). Gastal, Lafon e Chemale Júnior 
(2010) apresenta uma idade de 586,3 ± 6 Ma, interpre-
tada como de cristalização.

Monzogranito Santa Rita - NP3γsr – Está localizado no 
centro da Folha Lagoa da Meia Lua (1:100.000), orientado 
segundo o Lineamento Ibaré. Foi definido pela UNISINOS 
(1981, 1982) e Chemale Júnior (1982) e posteriormente 
estudado por Naumann (1985), UFRGS (1996) e Renner 
(2005). Constitui basicamente um monzogranito com 
granodiorito subordinado. A idade U-Pb da unidade é 
de 584,7 ± 1,9 Ma (ARENA; HARTMANN; LANA, 2018).

Monzogranito Rincão dos Coqueiros - NP3γrc – 
Este nome foi dado por Porcher et al., (1995) para os 
fácies microgranito monzonítico e granito monzonítico 
porfirítico, de Sartori (1978), definidos da parte central 
de um complexo granítico localizado próximo a cidade 
de São Sepé. Idade U-Pb de 550 ± 6 Ma (REMUS et al., 
1999) foi encontrada para esta tipologia. Gastal e Ferreira 
(2013) entre alguns outros trabalhos, também podem 
ser consultados sobre esta unidade.
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Granito Passo da Chácara - NP3γpch - É um corpo em 
forma de taça, intrusivo no Complexo Santa Maria Chico. Sua 
característica subvulcânica e cor vermelha são marcantes, 
foi identificado por Iglesias (2000). Petrograficamente, o 
Granito Passo da Chácara é classificado como um sienogra-
nito, textura porfirítica com agregados de máficos.

Formação Hilário- NP3βh – Está representada pelas 
rochas relacionadas a um extenso vulcanismo andesítico 
(derrames, tufos, brechas, conglomerados vulcânicos, 
fluxos de lama, diques, rochas máficas intrusivas e, local-
mente, rochas dacíticas e lamprofíricas). Esta unidade foi 
definida por Robertson (1966) e formalizada por Ribeiro, 
Bocchi e Figueiredo (1966). Ocorrem em quase toda a 
extensão da Bacia do Camaquã e no Terreno Taquarembó, 
principalmente entre a região da Mina Seival até o vale 
do rio Camaquã, a leste de Lavras do Sul. Sua hierarquia 
pode variar, dependendo do autor (Santos et al., 1978; 
Horbach et al., 1986). Boa revisão pode ser encontrada 
em Porcher et al. (1995); Nardi e Lima, (1985); Lima 
(1995). Esta unidade apresenta característica shoshoní-
tica com idades próximas a 590 Ma (LIMA; NARDI, 1998; 
NARDI; LIMA, 2000; LIMA; SOMMER; NARDI, 2007 e suas 
referências, entre outros).

No segundo evento, ca. 575-550 Ma, se enqua-
dram granitoides e vulcânicas ácidas, de afinidade 
alcalina, que englobam as rochas caracterizadas 
como suíte Intrusiva Saibro (NARDI; BONIN, 1991;  
GASTAL; NARDI, 1992; GASTAL, 1997; GASTAL; LAFON, 
1998) e as rochas vulcânicas da Formação Acampa-
mento Velho. Têm sido considerados como tardi a 
pós-tectônicos em relação ao evento de deformação 
transcorrente, em face de apresentarem características 
químicas transicionais entre termos cálcico-alcalinos  
e alcalinos.

Na área do projeto as unidades cartografadas neste 
segundo evento são (Figura 3.7):

Granito Dom Pedrito - NP3γdp – A primeira referên-
cia a este granito se deve a Hartmann e Nardi (1982) e 
o associaram à Suíte Intrusiva Saibro, posteriormente 
Gastal (1997) volta a mencioná-lo. Correspondem a 
pequenos corpos de granidoides de composição sieno 
a monzogranítica, cor castanho acinzentado a róseo 
de granulação média a grossa e estrutura maciça, que 
ocorrem próximo do limite entre as folhas (1:100.000) 
Bagé e Igrejinha (LAVINA et al., 2014; CAMOZZATO; KLEIN; 
IGLESIAS, 2018) e intrusivos na Suíte Santo Afonso.

Figura 3.7 - Unidades relacionadas ao Batólito Torquato Severo e associadas.
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Granito Jaguari - NP3γjg – Foi definido por Jost e 
Villwock (1966) e estudado por Gastal e Nardi (1992). 
Ocorre no centro leste na Folha Lagoa da Meia Lua 
(1:100.000). Compreende biotita sienogranito e mon-
zogranito subordinado, com coloração vermelha. São 
equigranulares de granulação média a grossa. Idade de 
cristalização de 565,2 ± 7 Ma (GASTAL; LAFON; CHEMALE 
JÚNIOR, 2010).

Granito São Sepé - NP3γss - Corresponde a fácies 
periférica do Complexo Granítico São Sepé de Sartori 
(1978) e ocorre contornando o Monzogranito Rincão dos 
Coqueiros (PORCHER et al., 1995). Predominam sienogra-
nitos de coloração castanho-avermelhado, granulação 
média a grossa, com textura equigranular a porfirítica. 
Idades U-Pb para este são 554,3 ± 4,3 Ma (REMUS et 
al., 1999) e 539,1 ± 6,5 Ma (GASTAL; LAFON; CHEMALE 
JÚNIOR, 2010).

Granito Ramada - NP3γrm – Este granito está locali-
zado na Folha Lavras do Sul (1:100.000). Sua composição 
varia de monzogranítica, no norte do corpo, a sienogra-
nítica na porção sul. Foi caracterizado por (NAIME, 1987) 
com um predomínio de textura equigranular média a 
fina. WERLE et al., (2020) apresenta uma idade U-Pb de 
578 ± 3,2 Ma.

Granito Cerro da Cria - NP3γcc – Foi caracterizado 
por (NAIME, 1987) e está localizado na Folha Lavras do 
Sul (1:100.000). É formado por álcali-feldspato granito 
e, secundariamente, sienogranito com idade U-Pb de 
612±12 Ma (WERLE et al., 2020).

Granito São Manoel - NP3γmn - Foi definido por 
UNISINOS (1981) e Chemale Júnior (1982) e posterior-
mente pela UFRGS (1996). Ocorre na porção nordeste 
da Folha Lagoa da Meia Lua e noroeste da Folha Lavras 
do Sul (1:100.000). Na folha Lavras do Sul, predominam 
termos alcalinos.

Granito Saibro - NP3γsb - Foi caracterizado por  
Hartmann e Nardi (1982), tendo como local típico o corpo 
que ocorre a norte da Vila de Torquato Severo, junto 
da Estação Saibro. Nesta integração foram englobados 
na denominação de Granito Saibro, o Granito Saibro 
(HARTMANN; NARDI 1982), o Quartzo Monzonito da Tuna 
(GASTAL; LAFON, 1998), e os granitos Cerro das Marcas. 
Compreende rochas graníticas isótropas, cor rosa clara e 
granulação média a fina. Gastal, Lafon e Chemale Júnior 
(2010) apresenta uma idade de 567,6 ± 6,3 Ma para o 
Quartzo Monzonito da Tuna.

Granito Caçapava do Sul - NP3γca - Constitui um 
corpo aproximadamente dômico, de direção maior 
norte-sul, com cerca de 25 km e onde está situado a 
cidade homônima. É constituído de monzo e sieno-
granitos, com participação subordinada de rochas de 
composição granodiorítica a tonalítica. Remus et al., 
(2000b) apresentam uma idade de 562 ± 8 Ma para  
esta unidade.

Formação Acampamento Velho - NP3αav – Engloba 
todo o vulcanismo ácido na forma de derrames de lavas 
riolíticas, ignimbritos, tufos a pó, a cinza ou a lápili e 
brechas vulcânicas, relacionado a Bacia do Camaquã 
(WILDNER; NARDI, 1994; WILDNER; NARDI; LIMA, 1999; 
2002; PORCHER et al., 1995; SOMMER, 1994; 2003 entre 
outros). Tem suas principais ocorrências nos platôs do 
Taquarembó (Dom Pedrito) e de Ramada (Santa Mar-
garida do Sul), ou nos cerros do Perau e Bugio, a leste 
de Caçapava do Sul. As idades desta unidade variam de 
540 a 570 Ma (CHEMALE JÚNIOR, 2000; ALMEIDA et al., 
2002; ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012; 
SOMMER et al., 2005; 2006).

Há ainda um grupo de rochas ígneas que se localizam 
da parte oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense que não 
tem uma relação direta com o Arco de São Gabriel e ou 
com o Batólito Torquato Severo, ou ainda não estão bem 
estabelecidas tectonicamente (Figura 3.7).

Formação Rodeio Velho – NP3βrv - Se manifesta por 
derrames e diques de rochas vulcânicas básicas, classifica-
das como andesitos, basalto-andesitos e basaltos, que se 
associam aos níveis basais do Grupo Guaritas (Formação 
Pedra Pintada) (RIBEIRO; BOCCHI; FIGUEIREDO, 1966; 
WILDNER et al., 1997). Suas melhores exposições são no 
Passo do Moinho e Cerro Cascavel (Minas do Camaquã) e 
no passo do Arroio Carajá, entre Caçapava do Sul e Lavras 
do Sul. Os derrames apresentam estruturas em corda e aa 
e fluxos inflados com festões e tubos de lava (LIMA et al., 
1995; WILDNER et al., 1997; ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; 
MACHADO, 2012). O tipo de rocha encontrada nesta 
unidade dificulta a sua datação, no entanto, idades ao 
redor de 540 Ma são constantes como 547 ± 6,3 Ma (U -  
Pb em zircões) (ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 
2012), 535 ± 1 Ma (Ar-Ar step heating) (ALMEIDA, 2005) 
e 535 ± 10 Ma (HARTMAN et al., 2008) para um zircão 
detrítico na Formação Varzinha.

Metagranito Capané - NP3γca – É um granito a aege-
rina, que aflora no flanco oeste da Antiforme Capané, 
como corpos pequenos e alongados segundo N20ºE, com 
textura milonítica. Os primeiros trabalhos foram realizados 
por Hartmann e Jost (1980), seguido por Marques (1996), 
Marques et al. (1998); Zvirtes et al. (2017).

Candiotinha - NP3γcd- São injeções de granitos com 
aegerina fortemente milonitizados, com textura blas-
toequigranular média (1-5 mm), que ocorrem na Folha 
Hulha Negra (1:100.000). Uma idade U-Pb zircão de 589 
± 25 Ma foi obtida para a unidade (CAMOZZATO; LOPES; 
PHILIPP, 2017).

Granito São Plácido – NP3γsp – É um granito a 
duas micas e cianita. Foi identificado na Folha Bagé  
(CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 2018), mas não cartogra-
fado, UFRGS (2012) denominou este corpo de Granito 
Sanga das Pedras. O nome atual vem da fazenda onde 
ocorrem os principais afloramentos.
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Suíte Alcalina Passo da Capela – K2λca – Está loca-
lizada no graben do arroio Moirão, situado a sul do rio 
Camaquã, ao longo da BR-392, município de Piratini. As 
primeiras citações destas rochas se devem a Ribeiro 
(1971) onde caracterizou a existência de nove chami-
nés alcalinas (fonolitos). O nome atual foi inserido na 
literatura por Horbach et al., 1986. Outros trabalhos 
podem ser citados como, Pinto, Villwock e Loss (1975); 
UNISINOS (1986); UFRGS (1995); Viero (1998); Phillip et 
al. (2005) e Gomes e Comin-Chiaramonti (2017) entre 
outros. Apresentam idades K-Ar variado de 80 a 90 Ma 
(BARBIERI et al., 1987).

Suíte Alcalina Traíras - K2λtr - Localizada na porção 
central da Folha Hulha Negra (1:100.000), e tem o nome 
derivado de sua localização nas cabeceiras do arroio 
Traíras (CAMOZZATO; LOPES; PHILIPP, 2017). Estes mes-
mos autores caracterizaram a unidade como basaltos de 
afinidade alcalina, como os basaltos continentais e/ou 
de ambiente intra-placa.

3.5. COBERTURAS DA BACIA DO CAMAQUÃ

As primeiras considerações sobre as rochas presentes 
na Bacia do Camaquã se devem a Carvalho (1932) e Leinz, 
Barbosa e Teixeira (1941). Estes autores introduziram as 
denominações Série Camaquã e Formação Maricá, res-
pectivamente. Melcher e Mau (1960), caracterizaram a 
Série Maricá como rochas sedimentares anteriores à fase 
principal do vulcanismo andesítico e riolítico. Goñi, Goso 
e lssler (1962) estabelecem uma estratigrafia para a Bacia 
subdividindo-a em Grupo Maricá; Formação Camaquã e 
Formação Guaritas, mas colocando as unidades vulcâ-
nicas no Grupo e ressaltando que a formação Guaritas 
não sofreu perturbação tectonicamente significativa. 
Ribeiro, Bocchi e Figueiredo (1966) e Tessari e Picada 
(1966), colocam o Maricá na categoria de formação e 
introduzem o Grupo Bom Jardim, com as formações 
Arroio dos Nobres (membros Mangueirão – arenitos e 
siltitos; Vargas – conglomerados) e Crespos (membros 
Hilário – magmatismo dominantemente andesítico; Acam-
pamento Velho - derrames e piroclásticas ácidas). Ribeiro 
e Lichtemberg (1978) e Santos et al. (1978) apresentam 
revisões para a litoestratigrafia da Bacia mudando alguma 
hierarquia ou contexto de alguma unidade. Fragoso-Cé-
sar, Wernick e Soliani Júnior (1982a); Fragoso-Cesar et 
al. (1984, 1985) e Jost (1984) caracterizam essas cober-
turas sob o ponto de vista tectônico e paleoambiental, 
como depósitos molássicos formados por uma sequência 
marinho-transicionais (Formação Maricá), complexos 
vulcano-sedimentares (Grupo Bom·Jardim) e depósitos 
flúvio-lacustres (Grupo Camaquã). Lavina et al. (1985); 
Paim et al. (1986) e Faccini, Paim e Fragoso-Cesar (1987) 
apresentam os primeiros detalhamentos usando carac-
terísticas paleoambientais, que culminou com o trabalho 

de Paim (1994), seguido por vários outros. Boa revisão 
e a visão atual da Bacia pode ser encontrada em Paim 
(1994) e Paim, Chemale Júnior e Wildner (2014).

A Bacia do Camaquã contém uma sequência vul-
cano-sedimentar que aflora no Escudo Sul-Rio-Gran-
dense e foi depositada nas fases tardi- a pós-colisionais 
do Ciclo Brasiliano do Cinturão Dom Feliciano (PAIM; 
CHEMALE JÚNIOR; LOPES, 2000; HARTMANN; SANTOS;  
McNAUGHTON, 2008). Segundo Paim, Chemale Júnior e 
Lopes (2000) a bacia representa o locus deposicional de 
quatro episódios tectono-vulcano-sedimentares conse-
cutivos, cujos registros estão limitados por discordâncias 
angulares. Estas discordâncias foram a base para a deli-
mitação aloestratigráfica proposta por Paim (1994) e 
revisada em Paim, Chemale Júnior e Lopes (2000); Paim, 
Chemale Júnior e Wildner (2014), que divide a bacia em 
alogrupos: Maricá, Bom Jardim, Santa Bárbara e Guaritas. 
As unidades da Bacia do Camaquã foram dividas neste 
trabalho de acordo com suas litologias, sendo separadas 
as unidades vulcânicas das clásticas, devido à sua impor-
tância metalogenética e sua íntima associação com o 
magmatismo plutônico contemporâneo.

3.5.1. Sequências Sedimentares

Na área do projeto as unidades cartografadas são 
(Figura 3.8):

Grupo Maricá - NP3m - Pelosi e Fragoso-Cesar (2003) 
dividem o grupo em três formações, da base para o 
topo, Passo da Promessa, São Rafael e Arroio América. 
A unidade consiste em arenitos grossos a conglome-
ráticos, com estratificação cruzada acanalada, inter-
calados com conglomerados de seixos, interpretados 
como canais entrelaçados na sua base (PAIM; CHEMALE 
JÚNIOR; LOPES, 2000; PELOSI; FRAGOSO-CESAR, 2003). 
São seguidos por arenitos finos a muito finos, com pelitos 
subordinados, com laminação plano-paralela e marcas 
onduladas assimétricas e simétricas, além de hummockys, 
interpretados como depositados em plataforma marinha 
rasa (PAIM; CHEMALE JÚNIOR; LOPES, 2000). No topo, 
retornam as condições aluviais com a ocorrência de 
arenitos grossos e conglomeráticos, com estratificação 
cruzada de médio porte e conglomerados maciços. A 
proveniência indica os terrenos paleoproterozoicos como 
fonte principal e 630,2 + 3,4 Ma como idade mínima, dada 
por seixo de rocha vulcânica (BORBA et al., 2008). Netto, 
Paim e Rosa (1992) descrevem uma possível icnofauna 
ediacarana para o Grupo e Almeida, Chemale Júnior e 
Machado (2012) uma idade máxima de 601 + 13 Ma para 
vulcânicas intercaladas no topo desta unidade.

Formação Arroio dos Nobres - NP3an - Consiste 
em uma seção conglomerática basal, uma sequência 
de arenitos finos intermediária e turbiditos arenosos 
no topo. Estas rochas são interpretadas como leques 
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deltaicos e deltas de planície entrelaçada, que gradam 
para lobos turbidíticos arenosos e para turbiditos fina-
mente acamadados, que sugerem leques adentrando 
lagos relativamente profundos. Em alguns locais ocorrem 
seixos e matacões arredondados de arenitos, derivados 
do soerguimento das unidades basais (PAIM; CHEMALE 
JÚNIOR; WILDNER, 2014).

Grupo Santa Bárbara - NP3sb - Descrito por (ROBERTSON, 
1966) para designar os conglomerados e arenitos conglo-
meráticos do vale do arroio Santa Bárbara no município 
de Caçapava do Sul. Fambrini et al., (2007) dividem esta 
unidade em quatro formações, Passo da Capela, Seival, 
Rincão dos Mouras e João Dias. Consiste em arenitos 
e arenitos conglomeráticos, com níveis cascalhosos, 
estratificação plano-paralela ou cruzada acanalada. Os 
fragmentos são de vulcânicas alcalinas, andesitos e tra-
quitos, além de clastos de rochas sedimentares (BORBA; 
MIZUSAKI, 2003). Estes depósitos são interpretados 
como leques aluviais gerados pela combinação de fluxos 
de detritos e correntes efêmeras. Ocorrem também 
camadas lenticulares de arenitos finos a médios, estra-
tificação plano-paralela, cruzadas acanaladas e de baixo 
ângulo, interpretadas como frentes deltaicas e por fim, 
níveis subordinados de lamitos e arenitos muito finos 

interpretados como uma associação de fácies lacustre 
(BORBA; MIZUSAKI, 2003). Estes depósitos são interpreta-
dos como canais fluviais e planícies de inundação, com a 
ocorrência subordinada de leques aluviais (MARCONATO 
et al., 2014). Bicca et al., (2013) dataram zircões detríticos 
e obtiveram a idade de 566 ± 9 Ma, interpretada como 
mínima de deposição.

Grupo Guaritas – NP3€1gua – Este grupo pode 
ser dividido em duas formações Pedra Pintada e Var-
zinha (PAIM; CHEMALE JÚNIOR; LOPES, 2000), que 
representam expressivos depósitos eólicos e fácies 
aluviais restritas passando para fácies fluviais, lacustres 
e eólicas. É composta por arenitos bem selecionados, 
com estratificação cruzada de médio a grande porte 
e siltitos subordinados, interpretados como depósitos 
eólicos compostos por barcanas simples e compostas, 
com interduna, lençóis arenosos e por vezes depósi-
tos aluviais subordinados (PAIM; SCHERER, 2007). Os 
paleoventos desta unidade tem regime unidirecional 
para NNE (PAIM; CHEMALE JÚNIOR; WILDNER, 2014). 
Posteriormente, há o registro de um sistema de leque 
aluviais de SSE que é truncado por um sistema fluvial 
tangencial dirigido para SSW. Fácies eólicos similares 
aos contidos nas unidades precedentes também 

Figura 3.8 - Unidades clásticas relacionadas a Bacia do Camaquã.
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ocorrem, mas com regime de vento unidirecional 
dirigido para SSW (PAIM; CHEMALE JÚNIOR; WILDNER,  
2014). As fácies basais são caracterizadas por fluxos 
efêmeros desenvolvidos em condições semiáridas. Por 
fim, esse sistema aluvial é substituído por uma asso-
ciação de leques deltaicos tributários e um sistema de 
deltas de planície entrelaçada, desenvolvidos em uma 
bacia rasa (PAIM; CHEMALE JÚNIOR; LOPES, 2000).  
Hartmann, Santos e McNaughton (2008), datando zircões 
detríticos por U-Pb encontraram uma idade de 535 ± 10 
Ma, interpretada como a idade mínima de deposição, 
enquanto Maraschin (2010) datando ilita autigênica pelo 
método K-Ar propõe uma idade deposicional mínima  
de 522 ± 10 Ma.

3.6. COBERTURAS DA BACIA DO PARANÁ

A Bacia do Paraná é uma bacia intracratônica, alon-
gada em direção NE-SW, com área superficial aproximada 
de 1.700.000 km², que incluem Brasil, Paraguai, Uruguai 
e Argentina. Ela evoluiu ao longo do Paleozoico e do 
Mesozoico, com pacotes sedimentares depositados entre 
o Ordoviciano Superior e o Cretáceo Superior. Em termos 
de estratigrafia de sequências, a sedimentação da Bacia 

do Paraná foi compartimentada por Milani (1997) em 
sequências de 2ª ordem, chamadas supersequências, que 
dividem importantes intervalos da deposição na bacia. 
São chamadas, da base para o topo: Rio Ivaí, Paraná, 
Gondwana I, Gondwana II, Gondwana III e Bauru.

No Rio Grande do Sul (RS) a sedimentação ocorre 
como uma seção condensada, onde ocorrem apenas 
rochas depositadas após o Neo-carbonífero, que incluem 
os Grupos Itararé, Guatá, Passa Dois, Rosário do Sul e São 
Bento/Serra Geral, correspondendo às supersequências 
Gondwana I, II e III. Portanto, as descrições apresentadas 
neste capítulo serão direcionadas apenas às fácies que 
ocorrem ou podem ocorrer na área desta integração. 
Devido à escala do mapeamento, se optou por manter as 
unidades litoestratigráficas no nível de grupo (Figura 3.9).

3.6.1. Coberturas sedimentares da  
Bacia do Paraná

Grupo Itararé - C2P1i - Oliveira (1916) propõe a 
Série Itararé pelo destacamento das camadas de origem 
glacial da Série Tubarão (WHITE, 1908). Possui diversas 
denominações, passando por Formação, Subgrupo e 
Grupo. A denominação comumente usada para designar 

Figura 3.9 - Unidades relacionadas a Bacia do Paraná.
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a porção glacial da Bacia do Paraná no RS é grupo, 
devido à escassez de afloramentos que permitam sua 
subdivisão. Ele é composto de rochas siliciclásticas 
incluindo diamictitos, arenitos, ritmitos, lamitos, folhe-
lhos e conglomerados, interpretados como sedimen-
tação de borda de plataforma, fluxos gravitacionais, 
turbitidos e tilitos de alojamento subordinado em um 
contexto glacio-marinho (HOLZ et al., 2010). Este grupo 
corresponde à base da Supersequência Gondwana 
I de Milani (1997), correspondendo ao tempo que o 
Gonduana estava localizado em latitudes elevadas, 
tornando-se o sítio de extensa glaciação continental 
(MILANI et al., 2007). A idade destas rochas é atribuída 
por bioestratigrafia de palinomorfos, entre o Carboní-
fero Superior (Moskoviano/Bashkiriano) e o Permiano 
Inferior (Sakmariano) (SOUZA, 2006).

Grupo Guatá - P1g - Compreende as formações Rio 
Bonito e Palermo (WHITE, 1906) sendo proposto por 
GORDON JÚNIOR (1947), para localidades no estado de 
Santa Catarina. Estas unidades representam uma trans-
gressão marinha causada pela deglaciação, identificada 
como “transgressão permiana” por Lavina e Lopes (1987). 
A sedimentação deste grupo inicia com depósitos que se 
alternam entre dominantemente pelíticos e dominante-
mente arenosos gradando para arenitos finos siltitos e 
siltitos carbonosos intercalados com camadas de carvão, 
correspondentes à Formação Rio Bonito (MILANI et al., 
2007). Esta formação é interpretada como plataforma 
rasa, com lobos deltaicos retrabalhados por marés, que 
depois gradam para sistemas lagunares com formação 
de turfeiras (HOLZ et al., 2010). Seguindo a tendência 
de transgressão, os depósitos de carvão são substituí-
dos por siltitos e siltitos arenosos, com alto grau de 
bioturbação, com estratificação cruzada hummocky e, 
no topo, folhelhos cinza-escuros. Estas rochas são inter-
pretadas como depositadas em ambiente marinho raso 
(HOLZ et al., 2010) e correspondem a um horizonte de 
correlação regional relacionado à máxima inundação 
da Supersequência Gondwana I (Milani, 1997). A idade 
deste grupo é eopermiana, se estendendo do Sakma-
riano ao Artinskiano, por inferência bioestratigráfica de 
palinomorfos (IANNUZZI; SOUZA, 2005). Os tonsteins 
associados à Formação Rio Bonito têm idade 285,4 ± 
8,6 Ma (GRADSTEIN; OGG; SMITH, 2005).

Grupo Passa Dois – P12pd - É composto, da base 
para o topo, pelas formações Irati, Serra Alta, Teresina 
e Rio do Rasto. White (1906) pela primeira vez descreve 
a Série Passa Dois, posteriormente elevado a Grupo por 
Mendes (1967). Schneider et al. (1974) propõem a divisão 
adotada neste trabalho. O Grupo Passa Dois corres-
ponde à porção superior da Supersequência Gondwana 
I. Na porção correspondente à Formação Irati ocorrem 
folhelhos betuminosos intercalados com lentes carbo-
náticas (wakestones e packstones), com estratificação 

cruzada acanalada, hummocky, e marcas onduladas  
(HOLZ et al., 2010). Estas rochas são interpretadas como 
rampas carbonáticas médias e distais, ambiente marinho 
raso em um oceano restrito. Na sucessão sedimentar 
segue um pacote de folhelhos cinza-escuros lamina-
dos e lamitos escuros, interpretados como sedimen-
tação abaixo do nível de ondas de tempestade, que 
corresponde à Formação Serra Alta (SCHNEIDER et al., 
1974). A sedimentação segue com o aparecimento de 
lamitos acinzentados intercalados com arenitos finos 
com acamadamento linsen e wavy, estratificação cruzada 
hummocky e por vezes gretas de contração, atribuídos 
à Formação Teresina (HOLZ et al., 2010). É interpretado 
como deposição em plataformas dominadas por onda e 
planícies costeiras. A baixa qualidade de afloramentos 
e a homogeneidade litológica das formações Serra Alta 
e Teresina tornam muito difícil a separação em campo, 
sendo muitas vezes reunidas como Subgrupo Estada Nova. 
Estas rochas dão lugar a um complexo progradacional de 
red beds continentais da Formação Rio do Rasto. Essa 
sucessão tem caráter predominantemente granocres-
cente ascendente, composto por lamitos e arenitos finos 
na sua base, gradando para arenitos finos a médios no 
topo, interpretados como depósitos lacustres, deltaicos e 
eólicos (HOLZ et al., 2010). O Grupo Passa Dois tem idade 
entre Permiano Inferior a Superior, iniciando no final do 
Artinskiano da Formação Irati e culminando no Wuchia-
pingiano, da Formação Rio do Rasto. Estas idades são 
inferidas bioestratigraficamente, as unidades inferiores por 
palinomorfos e associações paleobotânicas e a Formação 
Rio do Rasto por bioestratigrafia de vertebrados fósseis.

Grupo Rosário do Sul - T13rs - Contém, da base para 
o topo, as formações Pirambóia, Sanga do Cabral, Santa 
Maria e Caturrita. Foi proposto por Andreis, Bossi e 
Montardo (1980) a partir da elevação para a categoria de 
grupo da Formação Rosário do Sul. A Formação Rosário 
do Sul foi proposta por Gamermann (1973) para englobar 
as rochas triássicas que afloravam próximo à Cidade de 
Rosário do Sul-RS. Andreis, Bossi e Montardo (1980) eleva 
a unidade à categoria de grupo, dado a mapeabilidade 
dos estratos propostos como membros para a Formação 
Rosário do Sul, retomando o conceito da Formação Santa 
Maria de Gordon Júnior (1947), elevando à categoria de 
formação o Membro Caturrita da Formação Botucatu 
(BORTOLUZZI, 1974), reposicionando-o no Triássico e 
propondo a Formação Sanga do Cabral como estratos 
eo-triássicos. Lavina, Faccini e Ribeiro (1993) propõem 
uma porção eólica basal, que pode ser correlacionada 
com a Formação Pirambóia, descrita no estado de São 
Paulo. Com exceção da Formação Pirambóia, esse grupo 
tem ocorrência exclusiva no Rio Grande do Sul, e faz parte 
do topo da Supersequência Gondwana I (Fm. Sanga do 
Cabral) e da Supersequencia Gondwana II (Fms. Santa 
Maria e Caturrita) (MILANI, 1997).
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Na área do projeto, ocorrem as Formações Pirambóia 
e Sanga do Cabral. A primeira é composta por arenitos 
finos a médios, com estratificação cruzada de grande 
porte, cortados por arenitos finos a conglomeráticos, 
com estratificação plano-paralela e cruzada planar, inter-
pretados como um sistema desértico úmido (LAVINA; 
FACCINI; RIBEIRO, 1993). A segunda é composta por lentes 
alongadas de conglomerados intraformacionais, conglo-
merados maciços ou com estratificação cruzada acanalada 
e arenitos maciços ou com estratificação plano-paralela 
(ZERFASS et al., 2003). São interpretados como rios fraca-
mente canalizados, desenvolvidos em uma planície fluvial 
de baixa declividade. A idade destes estratos é Triássico 
Inferior (Induano/Olenekiano) inferida por bioestratigrafia 
de vertebrados fósseis (ZERFASS et al., 2003).

3.6.2. Coberturas Vulcânicas da  
Bacia do Paraná

Grupo Serra Geral – K1βsg - Foi proposto inicial-
mente com o nome de Eruptivas da Serra Geral por 
White (1906), para designar as rochas vulcânicas que 
ocorrem no topo da Bacia do Paraná. O termo Forma-
ção passou a ser empregado por Gordon Júnior (1947). 

Recentemente foi empregada a hierarquia de grupo, com 
duas diferentes propostas. Hartmann e Baggio (2014) 
propõem a elevação das fácies anteriormente utilizadas 
(Urubici, Pitanga, Paranapanema, Ribeira, Esmeralda, 
Gramado) para a categoria de formação, uma subdivi-
são baseada em critérios químicos e composicionais. 
Recentemente, Rossetti et al. (2018), propõe a subdi-
visão utilizando critérios faciológicos e composicionais, 
dividindo o grupo em quatro formações: Torres, Vale do 
Sol, Palmas e Esmeralda. O Grupo Serra Geral consiste 
em basaltos toleíticos e andesitos basálticos, ocorrendo 
subordinadas quantidades de riolitos e riodacitos (PEATE; 
HAWKESWORTH; MANTOVANI, 1992). Em termos geo-
cronológicos, datações K-Ar e Ar-Ar posicionam o evento 
Serra Geral entre 137 e 127 Ma.

3.7. COBERTURAS DO CENOZOICO,  
INCLUINDO A FORMAÇÃO SANTA TECLA  
E OS DEPÓSITOS ALUVIAIS.

Abrange as coberturas sobre sedimentos da Bacia 
do Paraná, sem uma idade definida, Formação Santa 
Tecla ou sedimentos recentes em rios e corpos de água, 
Depósitos Aluvionares (Figura 3.10).

Figura 3.10 - Unidades relacionadas a Bacia do Paraná.
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3.7.1. Depósitos Residuais sem idade definida

Formação Santa Tecla – Enst - Foi denominada 
de Série Santa Tecla por Carvalho (1932), referente à 
localidade tipo na serra homônima, que é uma coxilha 
alongada situada a nordeste do município de Bagé. 
Alguns trabalhos foram realizados por: Leinz (1942), 
Formoso e Willig (1966), Tessari e Giffoni (1970), entre 
outros. Para Ramgrab e Wildner (1999), esta unidade 
constitui uma cobertura que assenta discordante-
mente tanto sobre as unidades gonduânicas, como 
sobre rochas do embasamento pré-gonduânico e foram 
afetadas por fenômenos posteriores de silicificação 
e ferrificação, exibindo-se maciças ou com estra-
tificação pouco evidente ou ausente, apresentando 

em afloramentos um aspecto cavernoso, sendo mais 
comuns os arenitos ferruginosos, friáveis, avermelhados, 
e comuns concreções silicosas de hábito mamelonar, 
distribuídas ao longo de certos níveis ou concentradas  
na superfície.

3.7.2. Depósitos Atuais

Depósitos Aluvionares – Q2a – São sedimentos clásti-
cos, mal selecionados, inconsolidados, onde predominam 
depósitos arenosos e subordinadamente argilas e conglo-
merados. Encontram-se, principalmente, ao longo dos 
cursos d’água e podem ser referidos como uma cobertura 
das rochas subjacentes, depositados no leito ou ao longo 
das margens dos rios e drenagens.
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4. GEOFÍSICA

O presente estudo restringiu-se à análise de feições 
geofísicas, a partir dos contrastes laterais de propriedades 
físicas de minerais (susceptibilidade magnética e emissão 
de radiação gama – elementos eTh, eU e K) existentes na 
litologia do terreno.

A interpretação geofísica qualitativa foi realizada de 
maneira independente, tratando primeiramente apenas 
os dados aerogeofísicos para que o intérprete não seja 
influenciado pelo mapeamento geológico local. Posterior-
mente deve-se fazer a integração entre a interpretação 
geofísica obtida com as informações geológicas existentes.

As feições magnéticas permitiram traçar os princi-
pais lineamentos magnetométricos e possíveis anomalias 
magnetométricas, diferenciadas em dipolos ou corpos 
magnéticos, na primeira etapa da interpretação geofísica. 
Procedeu-se então a delimitação de domínios gamaespec-
trométricos e uma nova avaliação dos produtos magné-
ticos foi realizada a fim de identificar possíveis anomalias 
magnéticas com assinaturas não tão bem definidas.

4.1. DADOS GEOFÍSICOS NA ÁREA DO PROJETO 
ESCUDO SUL-RIO-GRANDENDE

A região em estudo neste projeto é recoberta pelo 
aerolevantamento do Projeto Escudo do Rio Grande do 
Sul, de 2010 (CPRM, 2010), que obteve dados gamaespec-
trométricos e magnetométricos no estado do Rio Grande 
do Sul, com espaçamento de linhas de voo de 500 m, 
altitude de 100 m e direção das linhas de voo norte-sul. 
A área do projeto Escudo RS é parcialmente coberta pelo 
aerolevantamento (Figura 4.1).

4.2. INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA 
QUALITATIVA

A interpretação qualitativa dos dados aerogeofísicos 
de magnetometria e gamaespectrometria teve como 
finalidade auxiliar os trabalhos executados no projeto 
Escudo Sul-Rio-Grandense.

Figura 4.1 - Mapa de localização da área do Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense.
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4.2.1. Magnetometria

Os mapas magnetométricos foram os que mais 
contribuíram com informações relacionadas à geologia 
estrutural da área, podendo ser úteis para a definição 
do arcabouço tectono-estrutural da região.

O mapa de anomalia magnetométrica da região do 
projeto (Figura 4.2), mostra uma característica comum a 
este tipo de mapa, que é a bipolaridade. Elas representam 
a anomalia magnética do campo total reduzido do IGRF 
(International Geomagnetic Reference Field) gerada por 
corpos magnetizados.

Na figura 4.3 é apresentado o mapa do Gradiente 
Total da região. Este processamento torna as anomalias 
magnéticas bipolares em monopolares, o que facilita 
a interpretação e identificação de corpos magnéticos.

O mapa da derivada vertical do campo magnético 
anômalo (Figura 4.4) caracteriza-se por realçar as estru-
turas magnéticas (falhas/fraturas).

A presença de uma grande densidade de estruturas 
de fontes rasas dificulta um pouco a identificação das 
grandes estruturas magnetométricas. Para melhorar a 
identificação destas estruturas, foi feita uma continuação 
para cima de 2 km do campo magnético anômalo visando 
suavizar a influência das fontes magnéticas mais rasas e 
desta forma evidenciar as estruturas magnetométricas 

mais profundas. O resultado da primeira derivada ver-
tical desta continuação para cima de 2 km (Figura 4.5), 
vai possibilitar o traçado dos principais lineamentos 
magnetométricos mais profundos.

Todos estes produtos magnetométricos são utilizados 
para interpretação e geração de dados de lineamentos 
e corpos magnéticos presentes na área do projeto, os 
quais são apresentados mais à frente.

4.2.2. Gamaespectrometria

Os mapas dos radioelementos Potássio (Kperc), Tório 
(eTh), Urânio (eU) e Contagem Total (CTexp) podem cor-
responder a geologia de superfície e representam a 
distribuição das diferentes rochas e solos aflorantes. A 
gamaespectrometria ou radiometria costuma ser vista 
como um guia para localizar rochas com radioativida-
des acima do background, como os granitoides e as 
rochas alcalinas. Na (Figura 4.6) são mostrados os mapas 
individuais de cada um dos elementos radiométricos e 
da contagem total.

Um mapa característico gerado para gamaespectro-
metria é o mapa de composição ternaria RGB (Figura 4.7) 
onde foi atribuído para cada radioelemento as seguintes 
cores: Vermelho (R-red) para rochas ricas em potássio, 
verde (G-green) para rochas ricas em tório e azul (B-blue) 

Figura 4.2 - Mapa da Anomalia Magnetométrica.
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Figura 4.3 - Mapa do Gradiente Total.

Figura 4.4 - Mapa da primeira derivada vertical do campo magnético anômalo em tons de cinza.
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Figura 4.5 - Mapa da primeira derivada vertical do campo magnético anômalo em tons de cinza.

Figura 4.6 - Mapas dos radioelementos: Contagem Total, Potássio, Tório e Urânio.
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Figura 4.7 - Mapa da composição ternária dos elementos K-eTh-eU da área do projeto.

para rochas ricas em urânio. Onde os corpos com ele-
vados teores de todos os radioelementos apresentam 
tonalidade branca e os corpos com baixos teores desses 
radioelementos, apresentam tonalidade preta.

As interpretações dos temas da gamaespectrometria 
foram voltadas basicamente à delimitação de possíveis 
zonas de alteração hidrotermal potássica e/ou fílica (Silva 
e Abram, 2008). Além das conhecidas aplicações das 
razões eU/eTh, eTh/K e eU/K, foram também utilizados os 
parâmetros F, Kd e Ud, cujos significados encontram-se 
detalhadamente descritos por Fornazzari Neto e Ferreira 
(2003). Segundo estes autores, um grande avanço na 
aplicação das relações dos radionuclídeos, em ambientes 
mineralizados a ouro, foi obtido a partir das experiên-
cias de pesquisadores russos, conforme destacado por 
Dickson e Scott (1997).

Este avanço se deve à constatação de que o enri-
quecimento em potássio constitui um guia indireto para 
a localização de concentrações auríferas, tendo em 
vista que esse enriquecimento pode sugerir a presença 
de zonas de atividade hidrotermal, com a geração de 
paragêneses de alteração potássica e/ou fílica. Segundo 
Fornazzari Neto e Ferreira (2003), o urânio pode acom-
panhar o potássio nos processos hidrotermais, enquanto 
o tório, geoquimicamente menos móvel, apresenta 
comportamento oposto (conhecido como antagonismo 

entre tório e potássio, por Ostrovsky (1975). Com base 
nestas considerações, algumas relações dos radioisóto-
pos foram propostas. Dentre elas, destaca-se o Fator 
F, obtido a partir da expressão F=K*eU/eTh (EFIMOV, 
1978), que permite ressaltar o enriquecimento simultâ-
neo de potássio e urânio em relação ao tório, podendo 
indicar áreas com alteração hidrotermal. De acordo com  
Saunders, Terry e Thompson (1987), os resultados obti-
dos em pesquisas de prospecção para petróleo, revela-
ram que o tório, que é um elemento de baixa mobilidade 
geoquímica, pode ser usado como controle para definir 
valores ideais de potássio e urânio de um determinado 
litotipo, suprimindo efeitos dos radioelementos suscep-
tíveis a fenômenos pedogenéticos, geomorfológicos, 
geoquímicos e variações composicionais. Com base 
nesta premissa, Saunders, Terry e Thompson (1987) 
propuseram uma normalização do potássio e do urânio 
pelo tório, definindo os parâmetros Kd e Ud, respectiva-
mente, como segue: Ki = (média de Ks / média de Ths) 
x Ths; Kd= (Ks - Ki )/Ki Ui = (média de Us / média de Ths) 
x Ths; Ud= (Us-Ui) / Ui; Ks e Us representam os dados 
originais; Ki e Ui indicam os valores ideais definidos a 
partir do tório e Kd e Ud são os desvios dos valores 
ideais (anomalias).

Pires (1995) utilizou pela primeira vez o fator Kd 
(potássio anômalo) em trabalhos de exploração mineral, 
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tendo delimitado zonas de alteração hidrotermal nas 
sequências metavulcanossedimentares de Crixás e Gua-
rinos, no estado de Goiás. A partir daí, muitos outros 
trabalhos foram divulgados, nos quais os parâmetros 
Kd e Ud foram aplicados em conjunto com o Fator F, na 
exploração mineral de diferentes ambientes (FERREIRA 
et al.,1998; CARVALHO, 1999; QUADROS, 2000; BIONDI 
et al., 2001; FORNAZZARI NETO; FERREIRA, 2003). Os 
mapas do Fator F (Figura 4.8), do potássio anômalo (Kd) 
(Figura 4.9) e urânio anômalo (Ud) (Figura 4.10) são apre-
sentados a seguir.

Com o intuito de complementar e detalhar a inter-
pretação gamaespectrométrica regional, foram gerados 
mapas de composição ternária R(Parâmetro F) - G(Kd) -  
B(Ud), conforme ilustrado na (Figura 4.11). As áreas em 
branco, com altos valores dos três parâmetros, e ama-
relas, com elevados índices de F e Kd, indicam áreas 
propensas a presença de alteração hidrotermal.

4.3. MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA 
DE DADOS MAGNETOMÉTRICOS E 
GAMAESPECTROMÉTRICOS

A partir da interpretação de dados magnetomé-
tricos e gamaespectrométricos foi possível identificar 
algumas feições correlacionáveis ao arcabouço litológico 

e estrutural da área. As feições lineares relacionadas à 
presença de diques obtidos do mapa da primeira derivada 
vertical, enquanto que para os lineamentos de primeira 
e segunda ordem foram utilizados também os mapas da 
anomalia magnetométrica, a primeira derivada conti-
nuada para cima para 2.000 metros e o Gradiente Total. 
De forma geral, o embasamento da área não apresenta 
uma magnetização elevada, com exceção de alguns 
núcleos representados na (Figura 4.12) na forma de 
polígonos hachurados em vermelho. Diversas possíveis 
anomalias dipolares menores são assinaladas de forma 
dispersa pela área do projeto na forma de polígonos  
na cor laranja.

Os domínios gamaespectrométricos foram delimi-
tados com base na concentração relativa dos elemen-
tos K, eTh e eU (Figura 4.13). Existe uma relação direta 
entre esses domínios e a geologia superficial do local, 
tendo em vista que as informações gamaespectromé-
tricas são referentes a corpos em profundidades rasas, 
até no máximo a 30-40 cm da superfície. O padrão 
de cores empregado na legenda para diferenciar os 
domínios geofísicos utiliza valores baixos (RGB=0), médios 
(RGB=128) e altos (RGB=255) de cada rádio elemento, 
o que proporciona uma combinação 3x3 com as cores 
equivalentes à imagem ternária RGB, facilitando a 
integração com a geologia.

Figura 4.8 - Mapa do Parâmetro F, onde F= K*eU/eTh.
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Figura 4.9 - Mapa do Potássio Anômalo, onde Kd= (Ks - Ki)/Ki Ui = (média de Us / média de Ths) x Ths.

Figura 4.10 - Mapa do Urânio Anômalo, onde Ud= (Us-Ui) / Ui.
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Figura 4.11 - Mapa de composição ternária dos parâmetros F_Kd_Ud.

Figura 4.12 - Mapa de interpretação magnetométrica.
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Figura 4.13 - Mapa de interpretação dos domínios gamaespectrométricos.

4.4. GRAVIMETRIA

Nesta etapa primeiramente foram resgatados os 
dados de gravimetria existentes no Banco Nacional de 
Dados Gravimétricos (BNDG) e os dados já adquiridos 
pelo SGB-CPRM para outros projetos próximos ou com 
sobreposição de algumas áreas. Os pontos existentes 
no BNDG são perfis ao longo de rodovias e de estradas 
secundárias, com espaçamento entre as estações de 2,5 
km a 5 km. Com exceção de pontos na região da bacia 
do Camaquã, nas proximidades das minas do Camaquã, 
que possuem um espaçamento menor. Já os pontos 
adquiridos pelo SGB-CPRM são espaçados a cada 2 km 
cobrindo o máximo possível de estradas secundarias e 
até mesmo fazendas onde se teve permissão de entrar.

Com base no mapa de pontos existentes fez-se um 
planejamento de perfis a serem adquiridos em campo 
para tornar a malha de pontos a mais homogênea pos-
sível e fazendo um fechamento nas áreas não cobertas 
pelos dados resgatados até o momento.

Ao longo do projeto foram adquiridos dados gra-
vimétricos em diversos perfis com leituras a cada 
2 km, com bases gravimétricas situadas nas cida-
des de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, São Gabriel e  
Dom Pedrito.

A integração das estações gravimétricas resgatadas 
do banco de dados do BNDG, das estações de outros 
projetos do SGB-CPRM e as estações adquiridas em 
campo, pela equipe deste projeto em especifico, são 
representadas na figura 4.14.
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Todas as leituras de gravimetria foram adquiridas 
com o gravímetro relativo CG-5-S Autograv fabricado pela 
SCINTREX. O equipamento é baseado em um microproces- 
sador que possui uma faixa de medição de mais de 8.000 
mGal e resolução de leitura da ordem de 0,001 mGal, per-
mitindo o uso do Autograv para investigações de campo 
em escalas regionais ou escala geodésica. O levantamento 
gravimétrico foi realizado em circuitos fechados, cujos 
pontos de partida e chegada diários corresponderam a 
estações gravimétricas base ou de primeira ordem.

O levantamento planialtimétrico foi realizado con-
comitantemente à coleta dos dados gravimétricos. Para 
a obtenção destes dados, foi utilizado um par de GPS 
geodésico, modelo Topcon Hiper SR e o gravímetro rela-
tivo CG-5-S Autograv fabricado pela SCINTREX. Nessa 
atividade foi adotado o método DGPS (Differential Global 
Positioning System) onde um GPS permanecia-se fixo em 
uma base com altitude elipsoidal precisa e previamente 
conhecida em referências de nível do IBGE ou por pro-
cessamento por ponto preciso (PPP) no site do IBGE e o 
outro receptor posicionava-se juntamente com a estação 
gravimétrica. As medidas com o GPS itinerante tiveram 
tempo de leitura de aproximadamente 15 minutos por 
estação para maior precisão na altitude, fator importante 
para as correções do método. Os dados altimétricos 
foram processados por meio do software MAGNET.

O processamento das estações itinerantes foi condu-
zido com as informações das estações base processadas 

pelo PPP (coordenadas e altitude geométricas) usando o 
datum SIRGAS 2000. Para o cálculo das elevações geoidais 
de cada estação itinerante, foi utilizado o software do 
IBGE: MAPGEO2015. Este software fornece os valores 
de ondulação geoidal necessários para a conversão das 
altitudes elipsoidais ou geométricas (obtidas pelo GPS) 
em altitudes ortométricas.

O banco de dados gravimétricos adquirido foi impor-
tado por meio do software Oasis Montaj. As correções 
iniciais desses dados envolveram o cálculo dos efeitos 
da maré, drift instrumental e latitude. A partir daí, foram 
calculados os valores de gravidade em cada estação de 
medida com base na estação gravimétrica de primeira 
ordem e, consequentemente, obtidos valores das anoma-
lias Ar-Livre, Bouguer Simples e Completa. Cada correção 
utilizada foi baseada no manual de processamento de 
dados gravimétricos do Oasis Montaj (GEOSOFT, 2019). 

Um mapa gravimétrico é a combinação de anomalias 
de fontes rasas que refletem a variação de densidade em 
áreas pequenas e de interesse geológico prospectivo, e 
de fontes profundas relacionadas a variação de densi-
dade em áreas regionais e de interesse geotectônico. A 
técnica de separar as fontes rasas de fontes profundas 
é chamada de separação regional/residual.

A representação geral de um mapa de gravimetria é 
a soma da variação de densidade desde as fontes rasas 
até as fontes profundas e este é denominado de mapa 
de anomalia Bouguer simples (Figura 4.15).

Figura 4.14 - Mapa de pontos das estações gravimétricas utilizadas neste projeto.
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O mapa Bouguer Regional (Figura 4.16) representa 
as variações de densidade de fontes profundas, logo, 
esse reflete a geologia regional ou mais precisamente 
a geotectônica.

As variações de densidade provenientes das fontes 
rasas correspondem mais ao mapeamento geológico de 
superfície e são representados pelo mapa de anomalia 
Bouguer Residual (Figura 4.17).

A partir dos mapas de anomalias Bouguer Simples, 
Regional e Residual foram separados domínios gravimé-
tricos (Figura 4.18).

O mapa Bouguer Simples contém a soma vetorial da 
aceleração de gravidade de corpos em profundidades 
variadas da base da crosta até a superfície, este mapa é 

gerado pela interpolação do canal da anomalia Bouguer. 
Para o mapa de anomalia Bouguer Regional é passado 
um filtro para separar somente os maiores comprimen-
tos de onda, os quais representam anomalias maiores 
e de maior profundidade, associadas ao embasamento 
e a grandes corpos e estruturas profundas. O mapa de 
anomalia Bouguer Residual é composto pelos menores 
comprimentos de ondas, associados a corpos meno-
res e mais rasos, corpos isolados e com raiz não muito 
profundas.

Os domínios gravimétricos foram separados em altos, 
médios e baixos gravimétricos no mapa de anomalia 
Bouguer Regional e somente altos e baixos gravimétricos 
para os mapas de anomalia Bouguer Simples e Residual.

Figura 4.15 - Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer Simples.
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Figura 4.16 - Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer Regional.

Figura 4.17 - Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer Residual.
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Figura 4.18 - Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer Residual.
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5. ANÁLISE ESTRUTURAL

5.1. INTRODUÇÃO 

Uma nova abordagem sobre a evolução tectônica 
do Escudo Sul-Rio-Grandense (ESRG) é apresentada com 
uso da interpretação estrutural a partir de um conjunto 
de ferramentas que integram imagens aerogeofísicas, 
imagens de SRTM, que tem permitido avançar significa-
tivamente em uma melhor definição dos processos de 
formação de crosta em terrenos deformados e meta-
morfisados ao longo de cinturões orogênicos pré-cam-
brianos e fanerozoicos (JESSEL; VALENTA, 1996; KLEIN 
et al., 2017; ROSA-COSTA et al., 2017) juntamente com a 
compilação de acervo de medidas/dados geológico-es-
truturais anteriores e os adquiridos no âmbito do projeto 
Escudo Sul-Rio-Grandense a partir do levantamento 
estrutural em áreas chave nos terrenos e/ou domínios 
Taquarembó (TQ), Tijucas (TJ), São Gabriel (SG) e porção 
NE do Batólito Pelotas (BP).

Este estudo teve como principal objetivo a interpreta-
ção de estruturas dos diferentes produtos aerogeofísicos 
(produtos da magnetometria, da gamaespectrometria e 
da gravimetria) vinculados às imagens SRTM (relevo som-
breado com iluminações artificiais de NE, de NW e mapa 
de declividade), de modo a ressaltar as feições estrutu-
rais superficiais e assim observar as diferentes famílias 
de estruturas e suas relações de corte e superposição, 
o que implica em diferentes eventos de deformação, 
depois validados e consistidos com as interpretações 
da distribuição das medidas de campo em afloramen-
tos-chave e das medidas geológico-estruturais compi-
ladas em banco de dados no âmbito do projeto Escudo 
Sul-Rio-Grandense. Assim, a estruturação regional, e 
mesmo local, pode ser trabalhada de modo integrado 
por meio da união destas técnicas com as informações 
de geoquímica, de geologia isotópica e, nesse trabalho, 
com banco de dados de medidas estruturais de campo.

Em termos gerais, foram definidos três principais 
eventos estruturais que ocorreram desde o Paleopro-
terozoico até o Neoproterozoico: (i) áreas cratônicas 
retrabalhadas e com estruturas Paleoproterozoicas (Dn-1), 
representado na escala de trabalho principalmente pelo 
TQ; (ii) áreas com processo de formação de crosta juve-
nil à colisional, estruturas Tonianas (Dn) a Criogenianas 
(Tarde Dn), com evolução entre 1,0 Ga e 0,68 Ga e ante-
riores ao clímax da orogênese Dom Feliciano (Batólito 
Pelotas), representada pelos domínios SG e TJ; e (iii) 
estágio colisional, clímax da orogênese Dom Feliciano, 

entre o domínio Batólito Pelotas (Dn+1) com o conjunto 
de domínios Tijucas/Taquarembó e São Gabriel. Tam-
bém foram definidos mais cinco estágios (Tarde Dn+1, 
Dn+2, Dn+3, Dn+4 e Dn+5) relacionados aos processos de 
relaxamento pós-orogênese acrescionária Dom Feliciano 
(tarde a pós Dn+1), os quais estão registrados nas unida-
des tectono-estratigráficas dos terrenos abordados na 
escala de trabalho - 1:500.000. Esses refletem evento de 
característica dúctil a dúctil-rúptil, quando relacionado 
a níveis crustais mais profundos, e característica dúc-
til-rúptil a rúptil quando relacionados a níveis crustais 
mais rasos e às fases mais jovens do ESRG e podem 
apresentar uma componente direcional dominante e/
ou forte componente transtrativa. Destaca-se também 
que cada família de estruturas (Dnx) pode possuir subfa-
mílias, que registram e indicam deformação progressiva 
dentro de cada evento ou período e que correspon-
dem a fases de deformação locais em unidades com  
diferentes competências.

5.2. MÉTODOS

5.2.1. Depuração do Banco de  
Dados do Projeto

Visto a importância do trato estrutural para a escala 
de interpretação local ou para os corpos litológicos e 
sua dinâmica, bem como para marcar e correlacionar 
estruturas regionais que precisem ser rastreadas com 
a finalidade de expor uma tectônica regional que con-
firme ou corrobore os dados locais, que de preferência 
estejam vinculados a ocorrências minerais, foi feito um 
trabalho de depuração de dados de medidas estruturais 
de campo (pontuais) para projeto Escudo Sul-Rio-Gran-
dense. Os erros de compilação podem ser comuns e/
ou não detectados em bancos de dados. Estes erros 
podem ocorrer no momento em que são digitados ou o 
dado já vem com erro na sua origem. Para minimizar ou 
eliminar os erros de compilação ou erros na origem do 
dado, neste trabalho foram utilizados somente dados de 
medidas estruturais pontuais de trabalhos anteriores que 
estivessem posicionados em mapas com coordenadas 
e sistema de referência. Quando necessário os mapas 
foram georreferenciados e/ou convertidos para o atual 
sistema vigente no SGB-CPRM na cartografia dos mapas 
(GCS/SIRGAS 2000). Assim, foi possível consistir, ponto a 
ponto, as direções e mergulhos das medidas compiladas.
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Foi utilizada uma matriz de dados anteriores em 
que se propôs fazer a aquisição e depuração dos dados 
com uma análise, conferência e revisão minuciosa com 
a finalidade de serem fieis às cartas/mapas dos projetos 
anteriores. As informações foram depuradas em pasta 
de trabalho do Microsoft Excel (*.xlsx) e shapefile (*.shp). 
As medidas de campo que foram utilizadas e inseridas 
em shapefile e pastas de trabalho consistiram somente 
naquelas em que o valor da direção e do mergulho fos-
sem fiéis à notação da estrutura em mapa. A depender 
da notação utilizada pelo geólogo/projeto, o valor da 
direção da camada precisou ser convertido e padroni-
zado para notação utilizada nesse projeto (trama ou dip 
direction). Alguns pontos foram obtidos de forma direta 
dos mapas georreferenciados com notação e indicação 
de mergulho para medidas estruturais identificadas, onde 
se confirmou sua real disposição, valores e classificação. 
Muitos dados com erros foram depurados, porém outros 
não foram considerados por não estarem em nenhum 
mapa georreferenciado para confirmar a disposição. 
Devemos salientar que alguns mapas anteriores estão 
em sistemas de referência diferentes dos vigentes atuais, 
no ato da conversão do sistema de coordenadas, consi-
derou-se o deslocamento desprezível, visto a escala de 
trabalho utilizada.

Com o presente apontamento, pretende-se reduzir 
estas inconformidades que vem de campo, não pelo dado 
estar errado e precisar ser corrigido por isso, e sim para que 
a metodologia de aquisição seja a mesma e para que os 
trabalhos futuros de posicionamento destes dados estrutu-
rais pontuais, não necessitem de depuração aprofundada.

Algumas observações sobre o trabalho de aquisição 
e depuração dos pontos de estruturas:

1. Alguns dados estavam fora das conformidades e 
não foram utilizadas (sem indicação de inclinação 
de mergulho, algumas medidas não confirmavam 
as informações dos mapas georreferenciados, etc.);
2. Foi adicionado a cada ponto o nome do projeto que 
ele foi obtido, o que permitiu consistir o dado e clas-
sificá-lo de acordo com a fonte, quando necessário;
3. Alguns pontos, que não foram utilizados na análise 
estrutural dos dados, por não possuíam indicação de 
mergulho. Para não se perder esses dados, foi criada 
uma coluna observações, onde lá é informado que 
não há medida de inclinação de mergulho (na matriz 
original e no mapa de referência).

5.2.2. Integração e Análise Estrutral

A análise e interpretação estrutural teve como pres-
suposto e ponto de partida as divisões em terrenos 
e/ou domínios que ocorrem na região trabalhada, a 
saber: Taquarembó (TQ), São Gabriel (SG), Tijucas (TJ) e 
Batólito Pelotas (BP). A partir dessa distribuição foram 

programadas etapas de campo nas unidades tectono-es-
tratigráficas que possuem registros dos processos defor-
macionais e metamórficos relacionados aos principais 
eventos estruturais que ocorreram nas Eras Paleopro-
terozoica e Neoproterozoica.

Assim, o traçado das tramas estruturais regionais foi 
feito por meio da união, da sobreposição e de múltiplas 
correlações entre essas diferentes imagens e dados, 
de modo a ressaltar as feições estruturais superficiais 
e assim observar e ordenar as diferentes famílias de 
estruturas e suas relações de corte e superposição, o que 
implicou em diferentes eventos de deformação, depois 
validados e consistidos com as observações e distribuição 
das medidas de campo e das medidas do banco de dados 
estrutural em estereogramas e diagramas de roseta.

5.3. ARCABOUÇO ESTRUTURAL

Embasado principalmente no traçado das tramas 
estruturais interpretadas e ordenadas em diferentes 
famílias de estruturas, assim como os respectivos este-
reogramas e diagramas de rosetas dos eventos estru-
turais descritos. Os traçados de estruturas, por vezes 
podem não respeitar as relações de corte e sobreposição 
nas figuras, mas podem ser verificadas na ordenação 
temporal das legendas.

5.3.1. Estrutras Dn-1

Compreende os registros dos processos deformacio-
nais e metamórficos em unidades paleoproterozoicas, 
estruturas que sugerem eventos estruturais policíclicos 
com áreas afetadas marginalmente e não afetadas pela 
deformação do Neoproterozoico.

Representativas na escala de trabalho regional, as 
principais feições formaram nítida trama dúctil no Ter-
reno Taquarembó (TQ) e feições dúcteis reliquiares na 
região do Complexo Encantadas e do Complexo Vigia. 
Trata-se de lineamentos magnéticos e rupturas da trama 
magnética tangenciais aos lineamentos (prováveis zonas 
de cisalhamento e cavalgamento), com formas sinuosas 
(nítidas também no ternário), por vezes redobradas e 
parcialmente obliteradas por estruturas mais jovens, 
especialmente Tarde Dn (São Gabriel) e Dn+1 (Batólito 
Pelotas) a Tarde Dn+1 (cf. Figura 5.1).

As unidades de idade mesoproterozoica/estateriana 
são de expressão regional restrita e algumas possuem 
área maior em superfície, como e.g. o Metagranito Sei-
val e a Formação Arroio Mudador, e podem apresentar 
em campo feições Dn-1 retrabalhadas, semelhantes às 
paleoproterozoicas, porém, nos produtos aerogeofísicos, 
principalmente no ternário, ficam visíveis somente estru-
turas de trama dúctil que representam deformações mais 
jovens Dn a Tarde Dn, retrabalhadas por Dn+1 a Tarde Dn+1.
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Em campo, observaram-se feições dúcteis de alto 
grau, como bandamento gnáissico, por vezes contendo 
dobras intrafoliais sem raiz, assim como granulitos for-
temente recristalizados com textura aparente maciça. 

O estereograma das foliações Sn-1 (Figura 5.2) mostra 
amplo espalhamento de dados, devido ao retrabalha-
mento por fases subsequentes, porém em média, os 
planos medidos mergulham moderadamente para S a 

Figura 5.1 - Traçado das estruturas Dn-1 e suas relações com eventos posteriores sobre: (A) Mapa 
Radiométrico da distribuição Ternária – RGB (K, U, Th) em transparência com Mapa da Inclinação do Sinal 
Analítico (S.A) em tons de cinza (Tilt Angle); (B) Mapa do Campo Magnético Anômalo (CMA) Residual 1k.

Figura 5.2 - Estereograma de polos de foliações Sn-1 da região do TQ.

A B
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SW e NNE, que marcam direções/trends E-W a NW-SE 
e há ainda população consistente com mergulhos para 
SE, que marcam direção/trend NE-SW. A provável idade 
desta trama é riaciana-orosiriana, consideradas as uni-
dades afetadas.

Já o estereograma de lineações minerais e de esti-
ramento (Figura 5.3) apresenta poucas medidas, porém 
estas possuem mergulho baixo a alto para nordeste (NE), 
o que indica movimento de topo para sudoeste (SW) para 
as lineações minerais, já as lineações de estiramento, e 
mineral (n=1), possuem mergulhos baixos a altos para 
sul (S), movimento de topo para norte. As medidas com 
mergulho baixo indicam transporte tectônico em zonas 
transcorrentes de alta deformação, miloníticas, com o 
estiramento mineral paralelizando-se ao escape trans-
corrente NE-SW e N-S.

5.3.2. Estrutras Dn a Tarde Dn

A segunda família de estruturas (Dn a Tarde Dn) 
afetou as margens dos núcleos paleoproterozoicos (espe-
cialmente o Complexo Cerro Batovi) e fortemente as 
unidades neoproterozoicas dos domínios São Gabriel (SG) 
e Tijucas (TJ), marcam a trama estrutural das unidades 
formadas no período Toniano (Dn) até as unidades do 
final do Toniano/Criogeniano (Tarde Dn), com evolução 
entre 1,0 Ga e 0,68 Ga e anteriores ao clímax da orogê-
nese Dom Feliciano (Batólito Pelotas).

A trama dúctil principal, em escala de mapa, possui 
orientação média NE-SW, porém varia para direções 
tardias de trend N-S e WNW-ESE, provavelmente por 
reorientações causadas por processos tectônicos mais 
jovens, principalmente os processos Tarde Dn, Dn+1 e 
Tarde Dn+1 (Figuras 5.4 e 5.5). As principais rupturas da 
trama magnética são coincidentes com os limites entre 
domínios geológicos distintos, especialmente entre as 
faixas ofiolíticas e faixas de gnaisses, compreendidos 
como arcos magmáticos imbricados em um sistema 
acrescionário anterior ao clímax da orogênese Dom Feli-
ciano (BP). Já nas unidades do complexo porongos e do 
embasamento no TJ há um padrão de dobras regionais, 
antiforme Capané, Domo Encantadas e dobras mais sul 
(Figura 5.5.), que demostram foliação pretérita retra-
balhada por Dn+1 no TJ, assim como há evidências de 
dobras intrafoliais reliquiares nas unidades do Complexo 
Metamórfico Porongos.

Em campo, observaram-se ao menos duas fases 
de deformação progressivas associadas à Dn, coaxiais, 
que geraram xistosidade e foliações de transposição 
subparalelas na direção média NE-SW, com mergulho 
íngreme ora para NW (predomínio no domínio SG), ora 
para SE (predomínio no domínio TJ), como evidenciado 
em estereogramas (Figuras 5.6, 5.7, 5.8). Por sua vez, 
as unidades do TJ apresentam mesma direção Dn, mas 
foram intensamente retrabalhadas pela fase Dn+1 por 
estarem mais próximas ao arco acrescionário do final 

Figura 5.3 - Estereograma de polos de lineações minerais e de estiramento (Lm, x-1) na da região do TQ.
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Figura 5.4 - Traçado das estruturas Dn a Tarde Dn e suas relações com eventos posteriores sobre: (A) Mapa da 1DV; 
(B) Mapa Ternário – RGB (K, U, Th) em transparência com Mapa da Inclinação do S.A em tons de cinza. Região dos 

domínios SG e TQ.

do ciclo DF, que exerceu mudanças nos dados de folia-
ções Dn, haja vista que a maioria dos dados de foliações 
possui mergulhos de médio ângulo para SE (Figura 5.8), 
diferentemente dos dados do terreno SG, onde há uma 

tendência maior de mergulhos para NW (que corrobo-
ram e marcam o transporte tectônico de noroeste para 
sudeste relacionado à Dn). Essa mudança de vergência, 
principalmente nas foliações no terreno TJ (limite TJ/BP),  

A

B
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é entendida e consistente com os efeitos do clímax da 
acresção Dom Feliciano, onde ocorreu a inversão do 
transporte tectônico, topo para NNW, e, por conseguinte, 
Dn foi retrabalhada e por vezes transposta por Dn+1 a 
Tarde Dn+1 (Figuras 5.4, 5.5).

Em campo, observaram-se ao menos duas fases 
de deformação progressivas associadas à Dn, coaxiais, 
que geraram xistosidade e foliações de transposição 
subparalelas na direção média NE-SW, com mergulho 
íngreme ora para NW (predomínio no domínio SG), 

Figura 5.5 - Traçado das estruturas Dn a Tarde Dn e suas relações com eventos posteriores sobre Mapa Ternário  
(RGB – K, U, Th) em transparência com Mapa da Inclinação do Sinal Analítico (Tilt Angle). Região dos domínios TJ e BP.
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ora para SE (predomínio no domínio TJ), como evi-
denciado em estereogramas (Figuras 5.6, 5.7, 5.8). Por 
sua vez, as unidades do TJ apresentam mesma direção 
Dn, mas foram intensamente retrabalhadas pela fase 

Dn+1 por estarem mais próximas ao arco acrescionário 
do final do ciclo DF, que exerceu mudanças nos dados 
de foliações Dn, haja vista que a maioria dos dados 
de foliações possui mergulhos de médio ângulo para 

Figura 5.6 - Estereograma de polos dos dados de foliação total dos domínios SG e TJ.

Figura 5.7 - Estereograma de polos dos dados de foliação total, 
somente do domínio SG.

Figura 5.8 - Estereograma de polos dos dados da foliação total, 
somente do domínio TJ.



| 64 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

SE (Figura 5.8), diferentemente dos dados do terreno 
SG, onde há uma tendência maior de mergulhos para 
NW (que corroboram e marcam o transporte tectô-
nico de noroeste para sudeste relacionado à Dn). Essa 
mudança de vergência, principalmente nas foliações 
no terreno TJ (limite TJ/BP), é entendida e consistente 
com os efeitos do clímax da acresção Dom Feliciano, 
onde ocorreu a inversão do transporte tectônico, topo 
para NNW, e, por conseguinte, Dn foi retrabalhada e 
por vezes transposta por deformação Dn a Dn+1 a Tarde  
Dn+1 (Figuras 5.4, 5.5).

Os dados do estereograma da figura 5.6 mostram 
considerável espalhamento das medidas de Sn à tarde 
Sn, especialmente rotação horária por conta do retra-
balhamento durante fases subsequentes (Tarde pós 
Dn), marcadas por variações em direção predominante 
de trend ENE-WSW a WNW-ESE, ainda há uma grande 
população dispersa de polos que marcam trend geral 
NW-SE, também associados a processos tardios. Essas 
foliações tardias ocorrem tanto no domínio SG quanto 
no TJ (Figuras 5.6, 5.7, 5.8). Mais ao sul, nas margens do 
domínio SG e junto aos limites com o TQ, a trama das 
estruturas traçadas marca bem a variação reorientação 
geral para posições E-W a NW-SE, Tarde Dn (Figuras 5.4, 
5.5), o que se reflete também nas direções dos eixos de 
deformação finita, ou seja, na trama de foliações das 
unidades dessa região (Figura 5.9). Essas feições são 
consideradas Tarde Dn e foram geradas nessa posição 
em unidades contemporâneas (idades relacionadas ao 
Arco São Gabriel) ou são feições reorientadas e rotacio-
nadas marginalmente ao longo do lineamento Ibaré em 
unidades mais antigas (como e.g. o Cerro Mantiqueira). 
Elas marcam bem os processos distorção e deformação 
heterogênea que ocorreram, principalmente, na região 
ao longo limite dos domínios SG/TQ, e estão registra-
das em foliações de gnaisses, metagranitoides, rochas 
metamórficas e metaultramáficas e nos metassedimen-
tos dessa região, assim como nas unidades da região do 
TJ, que possuem oscilações para o mesmo padrão de 
foliação NW-SE, que marcam evento Tarde Dn a leste 
do lineamento Ibaré (Figuras 5.8, 5.9). As foliações de 
direção geral NW-SE, ocorrem com baixo a alto ângulo 
de mergulho nos domínios SG e TJ e com algum espa-
lhamento nas direções WNW-ESE a NNW-SSE, estão 
registradas principalmente ao longo do limite marcado 
pelo lineamento Ibaré em unidades metassedimentares 
(unidades Ibaré, Arroio Marmeleiro e Passo Feio), em 
todas as unidades mais competentes e circundantes ao 
lineamento Ibaré (unidades do embasamento SG) e no TJ 
marcado nas foliações do Metagranito Seival e Complexo 
Cerro Vigia (Figura 5.9) assim como pelas unidades do 
Complexo Metamórfico Porongos (Figura 5.8).

O lineamento Ibaré é então classificado uma 
grande zona de cisalhamento transcorrente destral, 

contemporânea e relacionado a um processo atra-
cação lateral (Tarde Dn) entre os domínios SG e TQ. 
Mais a leste dessa região, também contemporâneo a 
Tarde Dn, se entende que ocorreu ao mesmo tempo 
um fechamento (por processo ainda a ser mais bem 
estudado e definido) entre o conjunto de domínios SG 
e TQ junto ao domínio TJ. Outra questão a se aventar 
é que o padrão de direção geral WNW-ESE a NNW-
-SSE dessas foliações Tarde Dn pode caracterizar para 
o domínio SG uma aparente posição de “colocação 
imbricada” junto aos domínios TQ e TJ, como demons-
tram também feições em bumerangue de estrutu-
ras em escala regional, junto à zona de cisalhamento 
Ibaré, e também próxima a Vila Nova do Sul, onde há 
uma inflexão do Complexo Máfici-Ultramáfico Cerro 
Mantiqueiras, de posições NE-SW para posição N-S  
(Figuras 5.4. 5.10).

Na região do domínio SG há também um padrão 
de foliações diferenciado das demais áreas e unida-
des, plotadas separadamente em estereograma. 
Estas foliações caracterizam um padrão que forma 
uma guirlanda de direções gerais NE-SW a NW-SE, 
com forte predomínio NW-SE. Esse padrão ocorre 

Figura 5.9 - Medidas de foliações características Tarde Dn, 
somente das formações e complexos posicionados ao longo ou 
próximos do lineamento Ibaré e de unidades do TJ com mesmo 
padrão consistente de foliações que marcam evento Tarde Dn a 

leste do lineamento Ibaré.
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predominantemente nas unidades adjacentes ao 
Granito Caçapava do Sul, nas unidades Passo Feio 
e Arroio Mudador (Figura 5.11) e é aqui vinculado a 

processos e à época do evento de intrusão do granito, 
bem posterior à estruturação Dn a Tarde Dn, que foi  
parcialmente preservada.

Figura 5.10 - Feições de superfícies reliquiares S-C e sigma destrais, Dn a Tarde Dn. As ilustrações abaixo 
exibem processos feições de deformação que podem ser associados à fase Tarde Dn: distorção de unidades 

(rígidas), ilustrada pelos balões; e a geometria de dobras não planas e não cilíndricas pelas outras duas figuras, 
correlacionáveis às feições em “bumerangue” vistas em superfície. Mapa Ternário (RGB - K, U, Th) em transparência 

com Mapa da Inclinação do S.A.
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Eixos de dobras Tarde-Dn possuem direção média 
NNE-SSW e caimento suave, preferencialmente para SSW, 
além de uma população consistente, no domínio SG, com 
de eixos WNW-ESSE (Figura 5.12). Já o estereograma 
de eixos de dobras e lineações de interseção total dos 
domínios SG; TJ e TQ, sem filtro para medidas classifica-
das como contemporâneas a eventos posteriores, Dn+1 
a Tarde Dn+1, também exibe padrões característicos e 
correspondentes aos alinhamentos dos eventos Dn a 
Tarde Dn (Figura 5.13) e um padrão ENE-WSW caracte-
rístico do evento Dn+1.

As poucas medidas obtidas de lineações de estira-
mento e mineral nos domínios SG e TJ marcam padrão 
geral de escapes NNE-SSW, com predomínio NE-SW 
(Figura 5.14). Há ainda algumas variações de polos no 
quadrante NW, que podem indicar movimentos, Dn a 
Tarde Dn, com topo para SE, alguns polos ocorrem no 
quadrante SE e podem indicar eventos posteriores de 
retrabalhamento e/ou movimento de topo para NW 
vinculado ao evento Dn+1. Haja vista a estruturação dife-
renciada que ocorre na região do Complexo Passo Feio, 
onde há uma quantidade considerável de medidas de 
foliações (Figura 5.11), de lineações minerais e de esti-
ramento diferenciadas, foi feito um estereograma de 
lineações de estiramento e mineral em separado com a 
adição dessas medidas (Figura 5.15).

De forma resumida as estruturas Dn são associadas 
a uma tectônica compressional com encurtamento 

principal na posição WNW-ESE (inicial) a NW-SE (tardio, 
Tarde Dn) e transporte tectônico de WNW para ESE a 
NW para SE (topo para SE). São observados movimentos 
destrais sin e tarde Dn sobre alguns planos de cisalha-
mento NE-SW. Também se correlaciona a esta família o 
lineamento Ibaré (LI), de direção geral NW-SE a WNW-ESE, 
entendido como zona de cisalhamento reversa-destral e 
tardia em relação à Dn, que representa a reorientação 
tarde Dn para direções subparalelas ao lineamento (Figu-
ras 5.4, 5.10). O LI está relacionado à atracação lateral 
entre os domínios São Gabriel e Taquarembó e frontal 
(?) ao domínio Tijucas, previamente à principal fase de 
deformação do Neoproterozoico (Dn+1).

Também foram observados veios de quartzo+sulfetos 
sin Dn contidos na foliação Sn, na região da ocorrên-
cia aurífera “Viúva Guerra Duval”. Veios semelhantes 
foram observados em testemunhos de sondagem da 
mina Bossoroca, na mesma região, o que sugere que as 
estruturas Dn possuem potencial metalogenético para 
mineralizações de ouro orogênico.

5.3.3. Estruturas Dn+1

Registradas em todos os domínios estudados, a 
família Dn+1, representa o principal evento deformacio-
nal dúctil do ESRG, estágio colisional entre o Batólito 
Pelotas (BP) com o conjunto de terrenos Taquarembó - 
Tijucas - São Gabriel. As tramas estruturais observadas 

Figura 5.11 - Estereograma de polos dos dados da foliação 
somente de medidas coletadas nas unidades Passo Feio e do 

Arroio Mudador.

Figura 5.12 - Estereograma eixos de dobras Tarde-Dn e lineações 
de interseção entre foliações cedo e Tarde-Dn, divididos de 

acordo com os domínios trabalhados (SG e TJ).
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Figura 5.13 - Estereograma eixos de dobras e lineações de interseção total dos domínios SG; TJ e TQ.

Figura 5.14 - Estereograma lineações minerais e de estiramento 
nos domínios SG e TJ, sem os dados do  

Complexo Passo Feio.

em imagens aeromagnetométricas mostram zonas de 
cisalhamento dúcteis-rúpteis no NW do ESRG, extremo 
norte do Terreno São Gabriel, até francamente dúcteis 

a SE, na região do Batólito Pelotas. São estruturas anas-
tomosadas e possuem orientação geral ENE-WSW a 
NE-SW (tarde Dn+1) (Figuras 5.16, 5.17). Ocorrem algumas 

Figura 5.15 - Estereograma lineações minerais e de estiramento 
nos domínios SG e TJ, com os dados do  

Complexo Passo Feio.
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Figura 5.16 - Interpretação cinemática e dinâmica dos lineamentos magnéticos a partir de mapa da primeira derivada. Sistema de 
compressão máxima NNW-SSE (Dn+1) a N-S (Tarde Dn+1), a rotação horária continua para SW-NE, estágio Dn+2, e em estágio posterior 

(Dn+3) reativa sistema “compressivo” em estruturas, principalmente Dn+1 e Tarde Dn+1. Figura modificada de Cruz (2019).

Figura 5.17 - Traçado das estruturas Dn+1, Tarde Dn+1 e suas relações com outros eventos sobre: (A) Mapa da 1DV, região dos domínios SG 
e TQ; (B) Mapa Ternário – RGB (K, U, Th) em transparência com Mapa da Inclinação do S.A em tons de cinza, região dos domínios BP e TJ.
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feições de direção E-W a ≈WNW-ESE, especialmente nos 
terrenos Taquarembó e São Gabriel, onde foram reativa-
das estruturas de direção Tarde Dn, reativação sinistral 
conjugada ao σ1 do estágio Dn+1, e que funcionaram 
como estruturas secundárias, profundas e “antitéticas” 
à direção principal ENE-WSW (Figura 5.17). Um exemplo 
dessa reativação são as estruturas que controlaram 
e.g. os limites do granito Santo Afonso (sin. Dn+1). Na 
região do Batólito Pelotas, as tramas dúcteis anastomo-
sadas (ENE-WSW) e as transcorrências regionais (NE-SW, 
Tarde Dn+1) expressam e montam pares S-C em escala 
regional, o que sugere movimento aparente sinistral  
tardio (Figuras 5.16, 5.17B).

Em campo, as estruturas Dn+1 também mostram duc-
tilidade crescente de N para S. No Terreno São Gabriel, 
observaram-se redobramentos da foliação Sn a Tarde 

Sn e reorientação/arraste para a posição ENE-WSW, 
como observado na zona de contato entre os complexos 
Cambaí e Cerro Mantiqueira. Litotipos menos competen-
tes, como os do Complexo Passo Feio, desenvolveram 
clivagens de crenulação sin Dn+1. Mais a sul, na região 
do Terreno Taquarembó, as feições Dn-1 foram reorien-
tadas marginalmente e em corredores por Dn+1. Já o 
granito Santo Afonso, que se colocou há ≈ 624 Ma no TQ 
(CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 2018), é sin-tectônico em 
relação à Dn+1 e desenvolveu estruturas típicas de cris-
talização sin-cinemática à deformação regional. No Ter-
reno Tijucas, Dn+1 se desenvolveu principalmente como 
uma clivagem de crenulação e foliação de transposição 
das feições Dn a Tarde Dn (Figura 5.18), já nos litotipos 
mais competentes e de nível crustal mais profundo (e.g. 
gnaisses e metagranitoides) se desenvolveram feições 

Figura 5.18 - Quartzito do Complexo Metamórfico Porongos. Foliação Tarde Dn (Sn) dobrada/crenulada por Dn+1 
(Sn+1), e dobra maior marcada por com clivagens de fraturas (associadas a evento Dn+3 local).



| 70 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

como reorientações localizadas das foliações e formação 
de lineação de interseção, eixos de dobras e eixos de 
boudins com direções correspondentes.

Na região do Batólito Pelotas, a primeira família de 
estruturas dúcteis a ser individualizada é Dn+1 e tam-
bém ocorrem algumas das mesmas relações observadas 
nos outros domínios, como e.g. estruturas típicas de 
cristalização sin-cinemática à deformação regional nas  
unidades contemporâneas.

Em estereograma, as foliações Sn+1 mostram dire-
ção média ENE-WSW, mergulhos moderados a íngre-
mes para SSE (Figuras 5.19 e 5.20). Também ocorre 
uma importante população com mergulhos íngremes 
para NNW em todos os domínios, o que evidencia o 
retrabalhamento dessas estruturas durante o desen-
volvimento das estruturas Dn+1 e nos estágios tarde a 
pós Dn+1, já nos terrenos SG, TQ e TJ ocorreu forma-
ção de corredores de zonas de cisalhamento e a rea-
tivação e retrabalhamento de estruturas mais antigas,  
anteriores a Dn+1.

Eixos de dobras Lbn+1 e lineações de interseção Li+1 
com foliações anteriores ou sin Dn+1, possuem direção 
média ENE-WSW a NE-SW e caimentos suaves, ora para 
ENE, ora para WSW (Figura 5.21). Tais feições sugerem 
encurtamento principal na direção NNW-SSE e transporte 
tectônico de topo para NNW.

As medidas obtidas de lineações de estiramento e 
mineral Dn+1, somente do BP, possuem direção média 
ENE-WSW a NE-SW e em média baixo angulo, ora para 
NE, ora para SW (Figura 5.22). Tais feições sugerem 
encurtamento principal na direção NNW-SSE escapes 
ou transcorrências nas direções ENE-WSW a NE-SW. Já 
as lineações de estiramento e mineral Dn+1 nos terrenos 
TQ, SG e TJ, confirmam os mesmos padrões (Figura 5.23). 
Há ainda algumas variações de polos que ocorrem no 
quadrante NW, que podem indicar retrabalhamento 
e/ou evento posterior, e alguns polos que ocorrem no 
quadrante SE podem indicar movimento de topo para 
NNW, vinculado ao evento Dn+1, ou estão associados a 
eventos posteriores (Figuras 5.22, 5.23).

Também foi ordenada uma rede de estruturas que 
refletem principalmente a tectônica de escape tarde 
a pós Dn+1 e que correspondem aos eventos tardios a 
pós- clímax da orogênese Dom Feliciano no retroarco de 
antepaís. Essas estruturas reativaram frequentemente 
estruturas herdadas/antigas de cada terreno, o que tor-
nou difícil sua interpretação e definição em mapa, mas 
estão bem marcadas na trama tectônica e nas relações 
temporais entre as unidades, desde zonas distais ao 
batólito, e.g. nos terrenos São Gabriel (SG) e Taquarembó 
(TQ), até proximais, no Terreno Tijucas (TJ), nas formações 
da Bacia da Camaquã (BC) e no Batólito Pelotas (BP).  

Figura 5.19 - Estereograma de polos da foliação Sn+1, divididos 
de acordo com os domínios trabalhados. Somente pontos do 

projeto nos domínios SG, TQ, TJ e somente da base de  
dados no BP.

Figura 5.20 - Estereograma de polos da foliação Sn+1, divididos 
de acordo com os domínios trabalhados. Pontos do projeto e da 

base de dados classificada para os domínios SG, TQ, TJ e  
somente da base de dados no BP.
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Assim, para essas estruturas tarde e pós Dn+1, foram sepa-
rados e caracterizados, por relações temporais de corte 
e sobreposição, mais cinco estágios que estão gravados 
na trama regional. Esses refletem evento de caracterís-
tica dúctil a dúctil-rúptil, quando relacionado a níveis 
crustais mais profundos, e característica dúctil-rúptil a 
rúptil quando relacionados a níveis crustais mais rasos e 

Figura 5.21 - Estereograma eixos de dobras Dn+1 e lineações de interseção Sn+1 e foliações pretéritas.

Figura 5.22 - Estereograma lineações minerais e de estiramento 
somente no domínio BP.

às fases mais jovens do ESRG e podem apresentar uma 
componente direcional dominante e/ou forte componente 
transtrativa. Destaca-se também que cada família de 
estruturas (Dnx) pode possuir subfamílias, que registram 
e indicam deformação progressiva dentro de cada evento 
ou período e que correspondem a fases de deformação 
locais em unidades com diferentes competências.

Figura 5.23 - Estereograma lineações minerais e de estiramento 
Dn+1 nos domínios TQ, SG, TJ e BP.
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5.3.4. Estruturas Tarde Dn+1 (Tarde a Pós-Dn+1)

Evento deformacional Dúctil-Rúptil que reflete prin-
cipalmente a tectônica de escape tarde a pós Dn+1 e 
que corresponde à deformação progressiva tardia até 
o inicio de momento pós – clímax (Dn+2) da orogênese 
acrescionária Dom Feliciano. Ficou bem marcado tanto 
em zonas mais proximais a acreção (BP-TJ), em estruturas 
de direção NE-SW a NNE-SSW (Figura 5.17B), quanto em 
zonas distais no retroarco de antepaís, onde o registro 
principal ficou marcado pela reativação de estruturas 
WNW-ESE a E-W (orientações tarde Dn) (Figura 5.17A) e 
localmente podem ter ocorrido reativações de estruturas 
antitéticas ENE-WSW (Dn+1). Na porção sul do domínio SG, 
próximo ao limite com o Terreno TQ, a trama Tarde Dn+1 
corresponde a estruturas com orientação geral WNW-ESE, 
retilíneas e por vezes na forma de segmentos de reta que 
se formaram aproveitando alguns lineamentos profundos 
(curvilíneos), como e.g. o lineamento Ibaré (tarde Dn) e 
outras estruturas dúcteis tarde Dn e Dn+1 (Figura 5.17A). 
Esse paralelismo indica que a fase deformacional Tarde 
Dn+1 aproveitou e reativou a estruturação dúctil tarde 
Dn e Dn+1, nessa região do TQ e SG e formou corredores 
“retilíneos” de transcorrência e/ou falhas dúcteis-rúpteis 
a rúpteis (níveis crustais mais rasos) paralelizadas no azi-
mute WNW-ESE. A fase Tarde Dn+1 é assim relacionada a 
deformação progressiva tarde a pós Dn+1 e a reativação 
de estruturas Tarde Dn (Figuras 5.17A e B).

A reativação dessas estruturas herdadas/antigas 
(WNW-ESE e E-W) está bem marcada na trama tectônica 
que deformou e condicionou a colocação de unidades 
de idades <≈ 610 Ma e >≈ 590 Ma, nos terrenos São 
Gabriel (SG) e Taquarembó (TQ) e coberturas mais antigas 
da Bacia da Camaquã. Essas são de idades e controles 
estruturais contemporâneos às estruturas de escapes de 
direção NE-SW a NNE-SSW nos domínios BP e TJ. Assim, 
essas estruturas Tarde a Pós Dn+1, foram separadas e 
caracterizadas por:

(i)   Zonas proximais ao limite Batólito Pelotas/Terreno 
Tijucas - estabelecidas em corredores de cisalha-
mento NE-SW a NNE-SSW, com grandes transcor-
rências que encaixam granitos sin-cinemáticos como 
e.g. o metagranitos Candiotinha e Capané e granitos 
de mesma idade no BP (Figura 5.17B);
(ii) Zonas distais à colisão do Batólito Pelotas, nos 
domínios TQ e SG (Figura 5.17A, em maior detalhe na 
figura 5.25) - registradas tanto em corredores de falha 
em níveis profundos, como e.g. sugerem as foliações 
sin-cinemáticas de direção E-W a WNW-ESE na Suíte 
Cerro Preto (Figura 5.24), que ficaram registradas em 
níveis crustais mais rasos, onde marcaram e condicio-
naram as principais cristas e calhas das coberturas do 
Grupo Maricá, balizaram e condicionaram também 
os limites e.g. da Suíte Intrusiva Lavras do Sul, da 

Formação Hilário, do Monzogranito Santa Rita, do 
Monzogranito Santo Antônio, da Suíte Vauthier e de 
outras unidades contemporâneas.
Esse controle não ocorre nas formações mais novas 

associadas à Bacia do Camaquã e é nítido que controla 
os limites de muitas unidades com idades >≈585 Ma 
nos terrenos Taquarembó/Tijucas, São Gabriel e no  
Batólito Pelotas.

O trabalho de Gastal et al. (2015) corrobora as inter-
pretações para as direções de estruturação WNW-ESSE, 
onde os autores descreveram estruturas de direção 
NW-SE a WNW-ESSE, como transcorrentes destrais e que 
teriam determinado o posicionamento e condicionado a 
Suíte Intrusiva Lavras do Sul. Ainda segundo os autores, o 
sistema transcorrente NW-SE, local, que corresponde aos 
eventos finais da Orogênese Dom Feliciano no antepaís, 
teria rotado nas fases tardias de menor stress diferencial, 
próximo ao colapso, para a direção WNW-ESE, o que 
favoreceu o início da atividade vulcânica na Bacia do 
Camaquã. Essa direção e interpretação coincidem com 
as nossas estruturas interpretadas como Tarde Dn+1 (tarde 
a pós Dn+1) (Figura 5.27). Os autores ainda descreveram 
que o sistema WNW-ESE é reativado por movimentação 
transtensiva sinistral (≈600 Ma a 590 Ma) restrito à zona 
de falha Palma-Jacques (ZFPJ), o que marcaria a inversão 
nas condições de stress regional atribuído ao relaxamento 
tectônico, comum em orogenias oblíquas. Essa reativa-
ção também coincide com a nossa fase Tarde Dn+1 e foi 
a responsável pelas falhas que muitas vezes controlaram 
os limites/contatos entre unidades basais da Bacia do 
Camaquã e outras mais antigas, ao longo da estruturação 
Tarde Dn+1, e.g. Grupo Maricá, Suíte Intrusiva Lavras do 
Sul, Formação Hilário, Monzogranito São Manoel, contato 
entre as suítes Cerro Preto e Santo Afonso, etc.

Outra evidência que se pode obter, é que o soergui-
mento da faixa do Terreno Tijucas ocorreu após a fase 
tarde Dn+1, haja vista as relações de contato do meta-
granitoide Candiotinha (589 Ma) (CAMOZZATO et al., 
2016c) e do metagranitoide Capané (601 Ma) (PHILIPP; 
PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016) com as unidades 
Complexo Porongos. As texturas e estruturas de defor-
mação dessas unidades se originaram em um nível crustal 
no mínimo compatível com as feições dessas rochas. O 
soerguimento dessa área foi, portanto, posterior à idade 
desses granitoides.

Em estereograma, as foliações Tarde Dn+1 mos-
tram direção média NNE-SSW, mergulhos moderados 
a íngremes, ora para ESE ora para WNW e também 
ocorre representativa população de foliações da Suíte 
Cerro Preto (Terreno TQ) com direção WNW-ESE a 
E-W e com mergulhos íngremes SSW (cf. Figura 5.26). 
Essas duas direções são associadas a momentos tardios 
a pós - clímax da orogênese acrescionária Dom Feli-
ciano, quando a deformação se concentrou em alguns  
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corredores falhas direcionais principais. Também foram 
classificadas algumas foliações e planos axiais (P.A.) Tarde 
Dn+1 no Terreno São Gabriel, conforme estereograma da 
Figura III-27, que exibe a prevalência de foliações e P.A. 
de direções WNW-ESE a E-W, conforme estruturação 
dos respectivos domínios SG, TQ e também as direções 
que marcam os domínios TJ e BP.

Eixos de dobras e lineações de interseção Tarde 
Dn+1 com foliações anteriores possuem direção média 
WNW-ESE a NNW-SSE e caimentos suaves ora para 
o quadrante NW ora para SE (Figura 5.28). Tais fei-
ções sugerem encurtamento principal de SSW para 
NNE e SW-NE, o que confirma rotação horária tarde  
a pós Dn+1.

Figura 5.24 - Afloramento na Suíte Cerro Preto marcado por foliação sin-cinemática (detalhe figura B).  
Visualiza-se também posição SSW do σ1, associada a componente em X do Riedel (detalhe figura A)  

e a intensa cataclase, gerada em evento posterior a Tarde Dn+1.

A

B
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Figura 5.25 - Traçado das estruturas Tarde Dn+1 e suas relações com outros eventos no Mapa Ternário (RGB - K, 
U, Th) em transparência com Mapa do Sinal Analítico (em tons de cinza). Região dos domínios TQ e SG.

5.3.5. Estruturas Dn+2

Evento deformacional Rúptil a Rúptil-Dúctil ativado no 
processo de relaxamento pós-orogênese DF (<≈ 585 Ma 

e >≈ 570 Ma), conexo à evolução da Bacia do Camaquã, 
registrado em falhas de direção principal NNE-SSW, com 
frequente extensão regional, e em falhas antitéticas de 
direção subordinada NNW-SSE, com menores extensões. 
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Figura 5.26 - Estereograma de polos da foliação Tarde Dn+1, 
divididos de acordo com os domínios trabalhados.

Figura 5.27 - Estereograma de polos da foliação Tarde Dn+1, 
divididos de acordo com os domínios trabalhados.  

Onde constam também os dados do domínio  
SG com foliações e também planos axiais  

classificados como Tarde Dn+1.

Figura 5.28 - Estereograma eixos de dobras e lineações de 
interseção (Tarde Dn+1) com foliações pretéritas. As duas 

prevalências de Lb e Li Tarde Dn+1 nos respectivos domínios.

Formam assim conjugados do Riedel (≈N30E / ≈N30W) 
com movimentação sinistral para estruturas na direção 
NNE-SSW e destral para a direção NNW-SSE (Figura 5.31). 
Formaram um sistema de falhas transtrativo marcado 
pela alternância de regimes de falhas normais (principal) 
a transcorrente (secundário).

As grandes falhas principais de Dn+2 são as de direção 
≈N30E e são nítidas na calha central, foredeep (não pro-
ximal), da Bacia do Camaquã, exemplos são as falhas do 
Segredo, Passo dos Enforcados, Tapera Emiliano e Lixi-
guana Lopes. A fase Dn+2, por ser a primeira grande fase 
de relaxamento pós-tectônico, subsequente às fases de 
altas tensões anteriores (que originaram grandes hete-
rogeneidades de espessura e densidade na crosta), foi 
um período de grandes acomodações e reequilíbrio das 
diferenças de tensões e densidades remanescentes por 
meio de movimentos isostáticos e assim formou/reativou 
as estruturas que constituem as principais calhas da Bacia 
do Camaquã. Foi uma fase que reativou a estruturação 
anterior por meio de movimentações transtrativas que 
reequilibraram todo o sistema. As estruturas princi-
pais de Dn+2 reativaram estruturas Tarde Dn+1, tanto as 
estruturas NNE-SSW quanto as WNW-ESE, o que levou 
ao início do rocesso de formação de horts e grabens, 
marcados e.g. pela janela “Bom Jardim” e pela elevação 
de janelas do embasamento como o Complexo Vigia e o  
Metagranito Seival.
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As medidas de campo que sintetizam a estru-
turação classificada como Dn+2 podem ser visualiza-
das nos diagramas de distribuição de falhas, fraturas, 
veios e juntas projetados ao polo e roseta, conforme  
figuras 5.29 e 5.30.

As estruturas NNE-SSW (Dn+2) são fortemente encai-
xadas e reativaram como falhas normais a transcorren-
tes as zonas de cisalhamento profundas desenvolvidas 
tanto na fase Tarde Dn (Terreno TJ) como na fase de 
escapes transcorrentes Tarde Dn+1 (tarde a pós Dn+1). O 
registro de alternância entre regimes de falhas normais 
e de transcorrência, típico de fase transtrativa, pode ser 
visualizado nas figuras 5.32A, B, C e D, que registram as 
fases de reativações estruturais / hidrotermais na falha 
principal 060/88 (145/04) da Mina Uruguai (Minas do 
Camaquã), ordenadas em campo e de acordo com as 
figuras conforme segue:

1. Rocha verde/ilitização (?);
2. Movimentação extensional (abertura de espaço);
3. Preenchimento da falha de abertura com hematita 
e sílica marcadas por textura coloforme (feições  
de boiling);
4. Falha transcorrente destral (N30W) 060/88 
(145/04);
5. Novo movimento extensional;
6. Preenchimento das bordas da estrutura por barita, 
que assimila e brecha as fases de preenchimento 
anteriores (hematita e sílica).

5.3.6. Estruturas Dn+3

Evento direcional Rúptil a Dúctil, a depender do 
nível crustal, relacionado à reativação de estruturas com 
direções de Dn+1 (ENE-WSW a NE-SW) (Figura 5.31), 
registrado principalmente em granitos mais jovens com 
idades entre ≈575 Ma e ≈550 Ma, condicionados por 
movimentação direcional sinistral a normal oblíquo em 
corredores de cisalhamento estreitos (e.g. falha Cerro 
dos Cabritos e falha que desloca granito Cerro da Cria), 
muitos desses desenvolvidos em estruturas reativadas 
da antiga e mais profunda trama dúctil Tarde Dn e 
Dn+1. Movimentou também forte componente trans-
trativa a normal que condicionou, em níveis crustais 
mais rasos, bacias de sedimentação contemporânea, 
relacionadas aos estágios mais tardios do lócus depo-
sicional da Bacia do Camaquã. De forma secundária, 
ocorrem estruturas antitéticas NW-SE a WNW-ESE, 
herdadas do evento Tarde Dn e Tarde Dn+1 (tarde a pós 
Dn+1) e que podem ter sido reativadas nesse mesmo 
estágio. A direção principal (NE-SW a ENE-WSW) repre-
senta um processo tardio de reativação direcional a 
normal do sistema tectônico, possivelmente como 
reflexo distal de outros processos tectônicos oroge-
néticos mais jovens (relacionados à continuação do  
orógeno na África).

Estudos recentes indicam um evento metamór-
fico mais jovem, com idade mínima de 578 ± 1,6 Ma.  

Figura 5.29 - Diagrama de distribuição de falhas, fraturas, veios e 
juntas projetados ao polo, fase Dn+2.

Figura 5.30 - Diagramas de distribuição de falhas, fraturas, veios 
e juntas projetados em diagrama de roseta, fase Dn+2.
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Figura 5.31 - Estruturação Dn+2 sobre o Mapa Ternário (RGB - K, U, Th) em transparência com Mapa do Sinal Analítico 
(em tons de cinza). Região dos domínios: Figura A - TQ e SG; Figura B - BC e TJ

Esse evento deve estar relacionado à reativação de 
estágio contracional (BATTISTI et al., 2018) e pode ser 
relacionado ao início do estágio Dn+3.

Os eventos Dn+2 e Dn+3 são muitos próximos no 
tempo e associados a estágios mais tardios do lócus 
deposicional da Bacia do Camaquã, que ainda era 
submetida a reativações de tensões como reflexo distal 
de processos tectônicos orogenéticos (relacionados à 
continuação do orógeno na África?) e tectono-magmá-
ticos mais jovens, dessa forma pode ter ocorrido uma 
ciclicidade marcada pela repetição entre essas fases, 
comum à evolução de bacias de antepaís. Entretanto, 
há boas evidências de corte e sobreposição de que as 
grandes estruturas da fase Dn+3 truncam Dn+2, e.g. a 
falha Cerro dos Cabritos, que intercepta estrutura Dn+2 
no Vale dos Lanceiros, a oeste do Granito Caçapava do  
Sul (Figura 5.33).

Uma observação importante é que não foram verifi-
cadas evidencias de campo de transcorrência sinistral na 
falha Cerro dos Cabritos e não foi encontrada na biblio-
grafia nenhuma descrição com evidências estruturais de 
campo ou mesmo fotos que mostrem indicadores dessa 
movimentação. O que existe é apenas a evidência de 
movimentação aparente em imagens aerogeofísicas e 
outras imagens aéreas que ilustram um deslocamento 

aparente sinistral, e a formação de calhas de bacias 
tipo pull-apart registradas a NE da falha. Assim, essa 
movimentação poderia ser explicada por movimentação 
com rejeito normal a direcional oblíquo, com bloco alto 
a NW (predomínio de embasamento e formações basais 
da BC) e bloco baixo a SE com formações superiores  
da BC preservadas. 

As medidas de campo que sintetizam a estruturação 
Dn+3 podem ser visualizadas nos diagramas de distribuição 
de falhas, fraturas, veios e juntas projetados ao polo e 
roseta, conforme figuras 5.34 e 5.35.

5.3.7. Estruturas Dn+4(Pós Dn+3)

São estruturas que marcam o relaxamento final do 
evento Dom Feliciano, registrado em fraturas e falhas 
associadas a movimentações extensionais que formaram 
a trama com direção principal N-S, de forma secundária 
ocorrem variações para estruturas à NNE-SSW e à NNW- 
SSE e também reativou estruturas dos trends WNW- 
ESE a E-W. Essas estruturas possuem trama nítida na 
2DV da aeromagnetometria (Figura 36A) e no Ternário 
em transparência com o mapa de declividade (Figura 
36B), todos reproduzem e refletem características de 
profundidades rasas.

A B
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Figura 5.32 - A) Falha direcional principal 060/88. Notação em trama (Dip Direction); B) Falha direcional 060/88 
com feições de boiling com textura coloforme (preenchimento com abertura de espaço); C) Falha transcorrente 

destral 060/88 (145/04). Notação em trama (Dip Direction); D) Preenchimento das bordas da estrutura por 
barita, que assimila e brecha as fases de preenchimento anteriores (hematita e sílica).

A

C

B

D

Importante ressaltar que toda essa estruturação 
tarde a pós-tectônica (Dn+2, +3, +4 e +5) possui sequência 
evolutiva construída em um intervalo de tempo pequeno 
e com frequentes reativações que mostram diferen-
tes magnitudes e/ou regime de tensões que marcam 
mudanças nas condições de stress regional, atribuído 
ao relaxamento tectônico e comum em orogenias oblí-
quas. Assim, nessa cronologia, podem estar incutidos 
pequenos erros de interpretação na definição da fase 
do traçado das estruturas, que poderão ser corrigidos 

com a reinterpretações e inserção de novos dados chave.  
As medidas de campo que sintetizam a estruturação Dn+4 
podem ser visualizadas nos diagramas de distribuição 
de falhas, fraturas e juntas projetados ao polo e roseta, 
conforme figuras 5.37 e 5.38.

O estágio Dn+4 foi uma fase de relaxamento que 
também reativou a estruturação anterior por meio de 
movimentação de falhas normais que reequilibraram 
todo o sistema, subsequente à reativação de estágio 
“contracional” Dn+3. 
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Figura 5.33 - Mapa de Declividade (SRTM) que mostra fase Dn+3 interceptando estrutura Dn+2, 
 Vale dos Lanceiros, a oeste do Granito Caçapava.

Figura 5.34 - Diagrama de distribuição de falhas, fraturas, veios e 
juntas projetados ao polo, classificadas na fase Dn+3.

Figura 5.35 - Diagrama de roseta com a distribuição de falhas, 
fraturas, veios e juntas, classificadas na fase Dn+3.
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Figura 5.36 - Estruturação Dn+4 sobre: A - Mapa da 2DV da aeromagnetometria; B - Mapa do Ternário (F_Kd_Ud)  
em transparência com o Mapa de Declividade.

Figura 5.37 - Diagrama de distribuição de medidas de falhas, 
fraturas, veios e juntas projetados ao polo, fase Dn+4.

Figura 5.38 - Diagrama de roseta com a distribuição de medidas 
de falhas, fraturas, veios e juntas, fase Dn+4.

A B
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6. EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA

6.1. INTRODUÇÃO

O objetivo desta integração é criar ou caracterizar 
um modelo preditivo para as mineralizações de metais 
base e preciosos do oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense 
(ESRG). No entanto, o modelo tectônico vigente prega 
que os granitos e vulcânicas presentes na parte oeste 
do ESGR são manifestações pós tectônicas, advindas 
da orogenia Dom Feliciano, o que torna praticamente 
impossível vinculá-los a um modelo metalogenético. As 
ocorrências têm uma ligação direta com a associação 
cálcico-alcalina, onde é a principal hospedeira, seguido 
das metavulcano-sedimentares do Arco de São Gabriel e 
das rochas sedimentares da Bacia do Camaquã. A asso-
ciação de granitos e vulcânicas alcalinas não apresenta 
ocorrências minerais significativas. Como o principal obje-
tivo deste informe é trazer subsídios a novas descobertas, 
ou uma reavaliação das ocorrências minerais existentes, 
para esta parte do ESRG, foi necessário apresentar um 
modelo alternativo de evolução, em que as mineraliza-
ções tenham um papel importante de sua construção.

A seguir será explanado uma revisão teórica dos 
principais modelos e propostas sugeridas para a evo-
lução geológica do ESRG. A partir destas ideias serão 
mostrados os resultados encontrados neste trabalho, 
os dados presentes na literatura e a fundamentação 
para um novo modelo. Não é pretensão que a ideia aqui 
apresentada seja aceita de maneira irrefutável, mas que 
seja vista como uma alternativa, que deva ser estudada 
e/ou adaptada com a aquisição de novos dados, que são 
imprescindíveis para a consolidação de qualquer modelo.

Bons artigos de revisão podem ser consultados como 
Jost e Hartmann (1984); Soliani Júnior (1986), Fernandes 
et al. (1995a, b); Chemale Júnior (2000), Philipp, Pimentel 
e Chemale Júnior (2016); Philipp, Pimentel e Basei (2018); 
entre outros, bem como suas referências.

A ideia de correlacionar as unidades geológicas a 
partir de suas estruturas, idades, metamorfismo sempre 
é uma função importante da geologia. Como esperado 
as ideias sobre a evolução geotectônica do ESRG foram 
sendo mudadas e/ou adaptadas à medida que novos 
dados e tecnologias propiciaram o avanço no conheci-
mento. Portanto, todo modelo tem sua utilidade e um 
grau de acerto com a quantidade de dados disponíveis 
para cada época em que o modelo foi formulado.

No Rio Grande de Sul, Picada (1971) a partir dos tra-
balhos de mapeamento do DNPM da década de 60 e de 

trabalhos da Escola de Geologia da UFRGS, construiu o 
primeiro modelo baseado na tectônica (Figura 6.1). Neste 
modelo o ESRG está constituído de dois segmentos, uma 
área cratônica situada a leste e separada de uma área de 
bacia pelo sistema de falhas da Dorsal de Canguçu. As 
regiões de Caçapava do Sul e Lavras do Sul constituiriam 
um alto do embasamento.

Hasui, Carneiro e Coimbra (1975) apresentam o 
primeiro mapa de correlação de unidades para o sul 
do Brasil (Figura 6.2), situando esta região como uma 
porção mais a sul do Cinturão Ribeira, fazendo parte da 
Província Mantiqueira de Almeida et al. (1977). Estes 
autores separam o ESRG em três segmentos, a área a 
leste da Dorsal de Canguçu (Maciço Mediano de Pelotas); 
um Sistema dobrado, representado pelo Grupo Poron-
gos e denominado de Tijucas; e uma área de granitos e 
gnaisses, muito restrita no RS, equivalente ao Maciço 
Mediano de Joinvile em Santa Catarina.

A partir do final dos anos 1970 e início dos anos 
1980, começaram a ser publicados os primeiros mode-
los usando a tectônica de placas, como os trabalhos de 
Ribeiro e Fantinel (1978); Ribeiro e Lichtenberg (1978); 
Jost e Bitencourt (1980); Jost (1981); Fragoso-César 
(1980) e Fragoso-César et al. (1982a, b).

Ribeiro e Fantinel (1978) separam o ESRG em asso-
ciações tectônicas, caracterizando duas zonas de arcos 
magmáticos (zonas Leste e Oeste), o de leste, arrasado 
e o de oeste representado por rochas cálcico-alcalina 
associadas a mélanges tectônicas, ofiolitos parciais ou 
desmembrados, imbricados com rochas gnáissicas. 
Entre os dois arcos a Zona Mediana, onde se encon-
tram, atualmente, o Complexo Metamórfico Porongos 
e a calha do Grupo Guaritas. Divisão muito semelhante 
à de Hasui, Carneiro e Coimbra (1975), apenas com a 
diminuição do Sistema de Dobramentos Tijucas, limi-
tado a oeste pelo Sistema de Falhas Irapuá ou alto de 
Caçapava do Sul, ou ainda, onde a anomalia magnética  
de Caçapava do Sul.

Fragoso-César apresenta uma série de trabalhos a 
partir do início de 1980, colocando a base nos modelos 
tectônicos atuais. Fragoso-César (1980) divide o ESRG 
em duas unidades: a primeira o Cráton Rio de La Plata 
de Almeida et al. (1973) em substituição a Zona Oeste 
de Ribeiro e Fantinel (1978). Estes autores consideram, 
esta, uma parte antiga arquena/paleoproterozoica, 
como o Gabro de Mata Grande com 2,03 Ga (K-Ar – 
ISSLER; DRESCH; ROISENBERG, 1973) e os juntaram com 
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Figura 6.1 - Compartimentação tectônica do Escudo Sul-Rio-Grandense (PICADA, 1971).

Figura 6.2 - Sistema dobrados e Maciços do Cinturão Ribeira (HASUI, CARNEIRO E COIMBRA, 1975).
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os granulitos da região de Bagé/Dom Pedrito (NARDI; 
HARTMANN, 1979). Idades mais novas seriam devido a 
rejuvenescimento isotópico dado pela superposição do 
Ciclo Brasiliano. Em Santa Catarina os autores colocam 
o Maciço de Joinvile como possível continuidade desta 
unidade. A segunda unidade é denominada de Cinturão 
Dom Feliciano, que engloba as zonas Mediana e Leste 
de Ribeiro e Fantinel (1978) ou parte do Cinturão Tijucas 
e o Maciço Mediano de Pelotas de Hasui, Carneiro e 
Coimbra (1975), caracterizando-as como rochas geradas 
no Ciclo Brasiliano (Figura 6.3). Os autores optaram pelo 
nome Dom Feliciano devido a prioridade estabelecida 
por Picada (1971).

Para Fragoso-César e colaboradores, o Cinturão 
Dom Feliciano é a faixa móvel marginal ao Cráton do 
Rio de La Plata. A borda Ocidental deste cinturão, a 
Faixa de Dobramentos Tijucas de Hasui, Carneiro e  
Coimbra (1975), repousa sobre um embasamento, 
(hoje os complexos Encantadas e Arroio dos Ratos), 
que é recoberto por uma sequência molássica (Bacia do 
Camaquã), seguida de granitos pós-tectônicos (Lavras do 
Sul e Caçapava do Sul entre outros). Esta faixa móvel, 

representada no Rio Grande do Sul (RS) pelo Grupo Poron-
gos, possui vergência tectônica para oeste, em direção  
ao Cráton.

O Flanco Oriental (Faixa de Dobramentos do Uru-
guai Oriental de Hasui, Carneiro e Coimbra, 1975) está 
representado pelo Grupo Rocha no Uruguai, ou o Terreno 
Jaguarão, nos modelos atuais no RS.

A Zona Central corresponderia ao Cráton Dom Feli-
ciano (PICADA, 1971); ou ao Maciço Mediano de Pelo-
tas (HASUI; CARNEIRO; COIMBRA, 1975); ou ainda ao 
Complexo Granítico do Leste (RIBEIRO; FANTINEL, 1978).

Para Fragoso-César, Wernick e Soliani Júnior (1982a, 
b) (Figura 6.4) o ESRG está dividindo em (i) Associação 
de Embasamento, formado pelo Cráton Rio de La Plata, 
o ante país da Faixa Móvel Dom Feliciano; (ii) Associa-
ção de Margem Continental Passiva (tipo Atlântico) 
com a deposição de sedimentação química-detrítica; 
(iii) Associação de Arco Magmático; (IV) Associação 
de Bacia Marginal, caracterizada pela deposição vul-
cano-sedimentar entre o continente e o arco magmá-
tico; (v) Associação de Bacia Frontal, constituída por 
uma associação vulcano-sedimentar (Grupo Rocha?);  

Figura 6.3 - Unidades geotectônicas do extremo sudeste da Plataforma Sul-Americana (Uruguai, RS e SC)  
(FRAGOSO-CÉSAR, 1980).
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(vi) Associação Sedimentar Molássica, constituída por 
uma sequência marinha na base (Grupo Maricá) evoluindo 
para uma sequência continental (Bacia do Camaquã); (vii) 
Associação Plutônica-Vulcânica-Sedimentar Molássica, 
formada por uma sequência de granitos e vulcânicas 
associados aos sedimentos da Bacia do Camaquã.

Jost e Hartmann (1984) nomeiam de Bloco São 
Gabriel o equivalente ao Cráton Rio de La Plata no RS. 
Fragoso-César e Soliani Júnior (1984) dividem o Terreno 
Rio de La Plata em duas associações, uma a sul composta 
pelas rochas granulíticas do Complexo Santa Maria Chico 
(NARDI; HARTAMNN, 1979) e a norte definem um terreno 
granito-greenstone composto pelas “rochas verdes” da 
Formação Vacacaí e os gnaisses do Complexo Cambaí. 
Estas duas associações são posteriormente denominadas 
de blocos Taquarembó (SOLIANI JÚNIOR, 1986) e São 
Gabriel, colocando o Lineamento Ibaré como possível 
limite (SOLIANI JÚNIOR, 1986).

Soliani Júnior (1986) apresenta uma ampla gama de 
datações Rb-Sr e assinaturas Sr-Sr e começa a definir 
os terrenos e/ou blocos do Escudo Sul-Rio-Grandense, 
e pelo grande número de dados, possibilitou a criação 
de eventos de geração de crosta, que pode ser visto nas 
figuras 6.5 e.6.6.

Os anos noventa trouxeram as últimas informações 
que deram a forma final aos modelos atuais. Machado, 

Koppe e Hatmann (1990) apresentam a primeira idade 
U-Pb, mostrando a presença de um evento neoprotero-
zoico, no Bloco São Gabriel, 763 ± 2 Ma, para um andesito 
do Cinturão Vacacaí. Babinski et al. (1996) apresentam os 
primeiros resultados Sm-Nd para o Terreno São Gabriel, 
mostrando a presença de um arco de ilha juvenil, com 
TDM entre 1,2-1,0, nos gnaisses (Complexo) Cambaí e uma 
idade U-Pb de 704 ± 13 Ma, e preferindo a denominação 
de Cinturão Vila Nova de Chemale Júnior, Hartmann e 
Silva (1995a; b), para este bloco tectônico.

Na metade dos anos 90 duas sínteses podem 
ser citadas com revisões dos modelos tectônicos, 
uma feita por Fernandes et al. (1995a, b), que tinha 
como base os trabalhos de mapeamentos das univer-
sidades e da CPRM e dados do trabalho de geofísica 
de Costa (1997) e a outra síntese feita por Chemale 
Júnior, Hartmann e Silva (1995a, b), usando como infor-
mação adicional novos dados geocronológicos e de  
geoquímica isotópica.

Chemale Júnior, Hartmann e Silva (1995a, b) apre-
sentam o Brasiliano no ESRG separado em dois Ciclos 
tectônicos, os cinturões Vila Nova e Dom Feliciano 
(Figura 6.7). O primeiro está representado pelo Bloco 
São Gabriel, formado entre 1000 Ma e 753 Ma, gerando: 
crosta oceânica, de características similares às modernas 
margens ativas (Mantiqueiras); associações plutônicas 

Figura 6.4 - Seção hipotética do Cinturão Dom Feliciano, com as unidades desenvolvidas antes da Colisão Continental 
(FRAGOSO-CÉSAR; WERNICK; SOLIANI JÚNIOR, 1982b).
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Figura 6.5 - Seção hipotética do Cinturão Dom Feliciano, com as unidades desenvolvidas antes da Colisão Continental 
(FRAGOSO-CÉSAR; WERNICK; SOLIANI JÚNIOR, 1982b).

Figura 6.6 - Evolução geotectônica esquemática do Cinturão Dom Feliciano no Estado do Rio Grande do Sul (SOLIANI JÚNIOR, 1986).



| 86 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

cálcico-alcalinas, bimodais (TTG) (Cambaí - Orogênese 
São Gabriel, 753-704 Ma) e vulcanismo cálcico-alcalino 
associado à sedimentação (Vacacaí), todos com caracte-
rísticas juvenis. O segundo cinturão caracteriza-se pela 
presença de granitos com herança isotópica e magma-
tismo sub-alcalino a alcalino gerado entre 623 a 595 Ma 
(Evento Dom Feliciano). Estes autores também sugerem 
a presença de um microcontinente entre 1000 Ma e 660 
Ma, que, no Cinturão Tijucas, está representado pelos 
gnaisses do tipo Encantadas.

Fernandes et al. (1995a) dividem o ESRG em quatro 
associações petrotectônicas: Arco Magmático I, Asso-
ciação do Embasamento retrabalhado, Arco Magmático 
II e o Cráton Rio de La Plata (Figura 6.8). Os limites das 
unidades apresentados foram posteriormente consoli-
dados por Costa (1997).

Os autores apenas colocam em dúvida o limite entre 
o Arco Magmático II e Cráton Rio de La Plata, pois acre-
ditam que não há evidências litológicas, metamórficas e 
estruturais das associações de rochas de ambos os lados 
da zona de falha na sua porção SE (Lineamento Ibaré), 
limite que também não foi estabelecido por Costa (1997) 
nos dados de geofísica (Figura 6.9). Trompette (1994) 
apresenta um modelo esquemático que representa, 
de maneira geral, a compartimentação sugerida por 
Fernandes et al. (1995a) (Figura 6.10).

Esta configuração tem sido usada como base pela 
grande maioria dos trabalhos posteriormente publicados, 

Figura 6.7 - Mapa geológico do sul do Brasil e do Uruguai com as unidades pré-cambrianas e neoproterozoicas 
(CHEMALE JÚNIOR; HARTMANN; SILVA, 1995b).

apesar do aumento significativo de datações e trabalhos 
publicados. Quase todos os autores procuram inserir 
seus dados neste modelo básico.

Apenas um autor, que trabalha no Brasil, sistema-
ticamente se opõe a este modelo. Usando a mesma 

Figura 6.8 - Mapa simplificado das associações petrotectônicas do 
Escudo Sul-Rio-Grandense (FERNADES et al., 1995a).
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compartimentação tectônica geral, mas diferindo 
no sentido de subducção placa oceânica que daria 
origem aos batólitos Florianópolis, Pelotas e Aiguá. 
Basei em seus trabalhos, que podem ser resumidos 
no trabalho apresentado em Basei (2000), acredita 
que a subducção é no sentido leste, em direção a  
África (Figura 6.11).

Basei (2000) sugere que algumas unidades dos 
cinturões Kaoko (Damara Costeiro)/Gariep, repre-
sentariam uma bacia de back-arc e a partir de idades 
modelo Sm-Nd (TDM), mostra que as assinaturas iso-
tópicas das rochas presentes nesta bacia de back-arc, 
são muito próximas às encontradas no Cinturão Dom 
Feliciano, sugerindo que este arco estaria ativo quando 
da deposição desta bacia, sendo sua principal fonte de  
sedimentos (Figura 6.12).

Após esta revisão dos principais trabalhos sobre geo-
tectônica do ESRG, o pensamento da maioria dos pesqui-
sadores que trabalham RS pode ser resumido a seguir.

O ESRG está representado por cinco segmentos 
ou blocos ou terrenos. O Terreno Taquarembó, repre-
senta o embasamento antigo do Escudo, possivel-
mente um fragmento do Cráton Rio de La Plata, em 

grande parte retrabalhado no neoproterozoico, com 
idades entre 2,4 a 2,1 Ga e metamorfismo ao redor  
de 2,0 Ga.

O Terreno São Gabriel mostra a evolução de um arco 
de ilha, com características isotópicas juvenis, para as 
rochas mais velhas, com rochas geradas entre 890-690 
Ma. O Terreno Tijucas reproduz uma faixa móvel, com 
idade mínima entre 780-800 Ma, de embasamento siá-
lico, caracterizado pelos complexos Encantadas e Arroio 
dos Ratos. O Batólito Pelotas corresponde a um arco 
magmático continental, com idades entre 630 e 550 Ma, 
gerado pela subducção de uma placa da África em dire-
ção a oeste, onde hoje está localizada a América do Sul.

Por conta da erosão do Batólito Pelotas se instala, 
atrás do arco, uma bacia molássica, ou uma bacia gerada 
em um outro contexto, dependendo do autor, que, gene-
ricamente, pode ser denominada de Bacia do Camaquã. 
A partir de 640 Ma, com a evolução do arco magmático 
continental e fechamento do oceano, ocorre a colocação 
de duas gerações de granitos no Terreno São Gabriel. A 
primeira com idades entre 605-590 Ma, com assinatura 
cálcico-alcalina a shoshonítica e a segunda entre 580-560 
Ma, com assinatura alcalina.

Figura 6.9 - Compartimentação geotectônica do Escudo Uruguaio-Sul-Rio-Grandense a partir das assinaturas 
geofísicas, obtidas com a gravimetria e aeromagnetometria (FERNANDES et al., 1995b).
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Figura 6.10 - Evolução geodinâmica esquemática da parte mediana do Cinturão Dom Feliciano. 1) Subducção do oceano 
Adamastor e a criação do Arco Magmático I. 2) Abertura de uma bacia de back-arc na borda da Placa Rio de La Plata. 3) 
Colisão (= primeira deformação datada ao redor de 650 Ma), fechamento do oceano Adamastor, subducção da crosta 

oceânica da bacia de back-arc e a formação de um segundo arco magmático. 4) Colisão completada (TROMPETTE, 1994).

Figura 6.11 - Modelo tectônico para a configuração do Cinturão Dom Feliciano com a distribuição das  
principais unidades geológicas (BASEI, 2000).
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O Terreno Jaguarão não foi colocado no histórico 
das revisões sobre a geotectônica do ESRG, pois só é 
mencionado na literatura do Escudo a partir de 2017, 
sendo, possivelmente a continuação da zona frontal, ou 
Grupo Rocha (Uruguai). Outro motivo é que este terreno 
não faz parte da área de estudo.

Para o Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense foram 
geradas nove idades U-Pb SHRIMP, localizadas simpli-
ficadamente nas figuras 6.13 e 6.14, cujos resultados 
serão discutidos na evolução de cada Bloco/Terreno, 
juntamente com os dados coletados na literatura.

Para esta integração também houve um adensa-
mento dos dados de gravimetria, conforme apresentado 
no Capítulo 04 (Geofísica), de maneira que esteja ade-
quado a escala deste trabalho, 1:500.000.

6.2. CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CONFIGURAÇÃO 
PARA O ESCUDO-SUL-RIO-GRANDENSE

Hoje, para a construção de qualquer modelo, não é 
suficiente usar apenas geologia, são necessários dados 
de geocronologia, geofísica, geoquímica isotópica, além 
de premissas importantes como a evolução dos super-
continentes, tectônica de placas e o ciclo de Wilson, 
este que é o principal gerador de nova crosta, com a 
formação de oceanos.

A partir das ideias Worsley, Nance e Moody (1984), 
de que haveria uma ciclicidade na formação de super-
continentes, originados por ciclos de Wilson repetitivos, 
assim como o Pangea, que já havia sido delineado por 
Wegener (1912) e depois confirmado pela deriva oceânica 
e as inversões paleomagnéticas do assoalho oceânico 
(DIETZ, 1961; HESS, 1962; VINE; MATTHEWS, 1963). 
Esta ciclicidade se daria a cada 500 Ma, mais ou menos, 
e os autores sugerem a presença de cinco superconti-
nentes antes do Pangea, a cerca de 0,6; 1,1; 1,8 -1,6; 
2,0 e 2,6 Ga (WORSLEY; MOODY; NANCE, 1985; NANCE; 

WORSLEY; MOODY, 1986, 1988), estas previsões são 
semelhantes aos dados dos supercontinentes que são hoje  
estudados (Figura 6.15).

Os supercontinentes são explicados pela tectônica 
de placas e pela geração e fechamento dos oceanos  
(WILSON, 1966; WILSON et al., 2019). O ciclo de Wilson 
tem início com a formação de um oceano a partir de 
um rifte; oceano tipo Mar Vermelho, geralmente em 
uma crosta continental; a expansão dessa placa, oceano 
tipo Atlântico; e, em determinado momento, ocorre a 
mudança do processo com o fechamento do oceano em 
decorrência de subducção da crosta oceânica, oceano tipo 
Pacífico; desenvolvimento de arcos de ilha e/ou cadeias 
de montanhas; no final ocorre o fechamento do oceano, 
com colisão continental. Se todo o processo ocorrer, 
teremos preservado apenas a cadeia de montanhas, e 
mesmo assim, esta cadeia de montanhas não pode ser 
totalmente erodida ou recoberta, ou não pode participar 
de um novo processo de geração e fechamento de oce-
ano, sendo o seu registro marcado apenas pela presença 
de cristais de zircão em dados de proveniência em rochas 
sedimentares, ou em herança em rochas ígneas.

6.2.1. Terreno Taquarembó e  
Fragmentos Paleoproterozoicos

O Escudo Sul-Rio-Grandense apresenta quatro mas-
sas de rochas paleoproterozoicas, hoje distribuídas em 
dois terrenos diferentes. As rochas dos complexos Santa 
Maria Chico, no Terreno Taquarembó; Vigia, Encantadas 
e Arroio dos Ratos, no Terreno Tijucas, este último com-
plexo também pode ser considerado como pertencente 
ao Batólito Pelotas para alguns autores.

O Complexo Vigia, ao redor de 2,1 Ga só foi carac-
terizado em 2016 (CAMOZZATO; PHILLIP; CHEMALE 
JÚNIOR, 2016a) e não apresenta dados isotópicos. Idades 
mais novas como 1567 ± 21 Ma (CAMOZZATO; PHILLIP; 

Figura 6.12 - Corte hipotético dos cinturões Dom Feliciano e Kaoko/Gariep há cerca de 500 Ma atrás, logo após a 
constituição do Gondwana Ocidental, com principais idades modelo Nd (TDM) das principais  

unidades (BASEI, 2000).
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Figura 6.13 - Geologia simplificada da área do Projeto Escudo RS, com a seleção de duas áreas de detalhe, com a 
localização das amostras para geocronologia.
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Figura 6.14 - Detalhe do mapa geológico com as duas áreas assinaladas na figura 6.13, com a localização das nove 
amostras analisadas para geocronologia. A geologia é a mesma do mapa geológico do  

Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense.
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CHEMALE JÚNIOR, 2016b) e 1764 ± 29 Ma (CAMOZZATO; 
PHILLIP; CHEMALE JÚNIOR, 2016a) também são encon-
tradas. Outra idade que podemos considerar, como um 
registro de um evento paleoproterozoico, é a encontrada 
por Toniolo et al. (2004) de 1529 ± 9 Ma para os basal-
tos da Formação Arroio Mudador e interpretada pelos 
autores como herança.

O Complexo Arroio dos Ratos apresenta idades U-Pb 
ente 2,1 a 2,0 Ga (GREGORY et al., 2015); 2078 ± 13 Ma 
(LEITE et al., 2000) e idades mais jovens ao redor de 1,7 
Ga (GREGORY, 2014) e 1573 ± 39 Ma (SILVA et al., 1999). 
Também apresenta poucos dados isotópicos Sm-Nd, com 
TDM entre 1,9-2,3 (GREGORY et al., 2017). O complexo 
teve sua área inicial muito diminuída após trabalhos 
de detalhe (KNIJNIK et al., 2010; FONTANA et al., 2012; 
CENTENO, 2012; MARTIL, 2016).

O Complexo Encantadas possui dados U-Pb em zircão 
de 2263 ± 18 Ma e 2363 ± 6 Ma, interpretadas como a 
idade magmática do complexo e idades de metamor-
fismo de 2045 ± 10 e 2021 ± 11 Ma (Porcher resulta-
dos inéditos, apud CHEMALE JÚNIOR, 2000), 2234 ± 28 
Ma (SAALMANN et al., 2011), rochas máficas possuem 
idade de 2257 ± 12 Ma (HARMANN et al., 2003). Dados 
isótopos Sm-Nd (CHEMALE JÚNIOR, 2000) apresentam 
idades Sm-Nd TDM de 2,47 a 3,14 Ga e 1,81 a 2,22 Ga. Na 
parte sul do Complexo Encantadas, na região de Jaíba- 
Torrinhas, os gnaisses tonalíticos apresentam idades de 
2112 ± 22 Ma e de 2153 ± 20 Ma, e metamorfismo de 
643 ± 3,2 Ma (intercepto inferior) (CAMOZZATO; PHILLIP; 
CHEMALE JÚNIOR, 2016a). Rocha com Idade de 1764 ± 
29 Ma (CAMOZZATO; PHILLIP; CHEMALE JÚNIOR, 2016b), 
também foi encontrada. Idades de 1,9 e 1,3 a 1,4 Ga 
ocorrem como heranças na datação de rochas vulcânicas 
do Complexo Porongos (CHEMALE JÚNIOR, 2000).

O Complexo Santa Maria Chico tem Idades de cris-
talização entre 2,1 e 2,4 Ga (HARTMANN; SANTOS;  
McNAUGHTON, 2008; LAUX et al., 2010a; GIRELLI et al., 
2018) e metamorfismo ao redor de 2,0 Ga (HARTMANN 
et al., 1999; 2008; LAUX et al., 2010a; LAUX, 2017; GIRELLI 
et al., 2018). Dados isotópicos Sm-Nd foram apresentados 
por Mantovani, Hawkesworth e Basei (1987) e Hartmann 
(1987, 1998), cujos resultados indicam idades modelos 

Sm-Nd TDM de 2,5 Ga para os granulitos máficos e 2,6 
Ga para os ácidos. Através de dados de isótopos de 
Lu-Hf em zircão (GIRELLI et al., 2018), mostram a pre-
sença de três eventos de geração de crosta, ao redor 
de 3,3 Ga, 2,4 Ga e 2,2 Ga, sendo os dois últimos com 
registro de rochas preservadas. Um evento de colisão 
está bem marcado pela idade de metamorfismo, ao 
redor de 2,0 Ga. Idades paleoproterozoicas mais jovens 
também são encontradas como 1766 ± 14 Ma (QUIN-
TELA, 2016) e 1824 ± 5,3 Ma (GIRELLI et al., 2018), além 
da idade do Complexo Metamórfico Batovi 1764 ± 33  
Ma (LAUX et al., 2010b).

Usando os modelos de formação de supercontinentes 
podemos supor que a geração conhecida, ou melhor 
reconhecida, para a formação de crosta juvenil entre 
2,4 e 2,2, Ga foi gerada pela fragmentação do Kenorland 
(e.g. WILLIANS et al., 1991; ASPLER; CHIARENZELLI, 1998) 
(Figura 6.15), formado ao redor de 2,6-2,4 Ga. A idade de 
metamorfismo encontrada de maneira sistemática no 
Complexo Santa Maria Chico, pode marcar uma agluti-
nação de blocos, no entanto, não há a geração de um 
supercontinente bem representado na literatura para 
esta idade. Estas idades são semelhantes às encontradas 
no Cinturão Mineiro (e.g. TEIXEIRA, 1985). O próximo ciclo 
representa uma geração crosta oceânica entre 1,8-1,4 Ga 
e/ou a formação do supercontinente Columbia (Numa) 
entre 1,6-1,4 Ga. Neste último caso, ocorre o fechamento 
do(s) oceano criado no ciclo anterior, gerando uma zona 
de colisão. Como temos ciclos invertidos, em teoria, como 
estávamos em uma fase colisional, o próximo processo 
seria a geração de uma crosta oceânica, abertura e for-
mação de um oceano, conforme os modelos de Wilson 
e de formação de supercontinentes.

Soliani Júnior (1986) foi o primeiro a colocar o Terreno 
Taquarembó como não fazendo parte do Cráton Rio de 
La Plata, considerando este como uma unidade retra-
balhada durante o Brasiliano. Chemale Júnior (2000) 
considera os terrenos paleoproterozoicos do Terreno 
Tijucas (Encantadas e Arroio dos Ratos), como fazendo 
parte de um bloco exótico, que denominou de Micro-
placa Encantadas ou Microcontinente Encantadas. Já 
Oyhantçabal et al. (2009) consideram o Terreno Nico 

Figura 6.15 - Principais supercontinentes da história da Terra (NANCE; MURPHY, 2013).
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Pérez como um metacráton, em conformidade com o 
modelo de Abdelsalam, Liégeois e Stern (2002) e Liégeois 
et al. (2013), entre outros, caracterizando este terreno 
como um complexo que evolui do Archaeano ao Paleo- 
proterozoico e que foi retrabalhado no Neoprotero-
zoico. Já Oyhantçabal et al. (2011) colocam os terrenos 
gnáissicos paleoproterozoicos em dois grupos, um com 
pouco ou nenhum retrabalhamento, estando situado a 
oeste da Zona de Falhas Sarandi del Yí, onde engloba o 
Terreno Pedra Alta, no Uruguai e o Cinturão Tandilia na 
Argentina, e outro grupo, denominado de Terreno Nico 
Perez, englobaria os núcleos gnáissicos paleoproterozoi-
cos (localmente arqueanos), do Uruguai e Rio Grande do 
Sul, retrabalhados no Neoproterozoico.

Para esta integração foram datadas quatro rochas 
paleoproterozoicas, U-Pb em zircão pelo método SHRIMP 
(Figura 6.16), que junto com os trabalhos de mapeamento 
realizado nas folhas Lagoa da Meia Lua, Hulha Negra, 
Igrejinha, Bagé, Aceguá e Curral de Pedras (LAUX et al., 
2012; CAMOZZATO; LOPES, 2012; LAVINA et al., 2014; 
CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 2014; KLEIN; IGLESIAS; 
CAMOZZATO, 2014; IGLESIAS et al., 2014) e o mapea-
mento aerogeofísico de 2010 (CPRM, 2010), deram uma 
nova perspectiva para estas unidades.

O Ponto 01 (Figura 6.16A) corresponde a um gabro 
do Complexo Pedras Pretas, com uma idade de cris-
talização interpretada de 1509 ± 25 Ma e herança de 
2,0 Ga (não mostrado). O Ponto 04 (Figura 6.16B) é 
um anfibolito da Formação Arroio Mudador, com uma 
idade concordante de1488 ± 6,2 Ma, interpretada como 
de cristalização do protólito, idade muito semelhante 
a 1529 ± 9 Ma encontrada por Toniolo et al. (2004). 
Os pontos 06 e 09 (Figuras 6.16C e D) representam 
rochas dioríticas em janelas, interpretadas anterior-
mente como pertencentes ao Complexo Santa Maria 
Chico, dentro das suítes Cerro Preto e Santo Afonso, 
na região de Bagé-Dom Pedrito. O diorito do Ponto 
06 mostra uma idade concordante de 1711 ± 16 Ma, 
interpretada como de cristalização, enquanto que a 
amostra do Ponto 09 apresenta uma idade no intercepto 
superior de 1506 ± 11 Ma, sem a presença de cristais de  
zircão herdados.

6.2.2. Terreno São Gabriel e  
Fragmentos Neoproterozoicos

Independentemente da caracterização da quantidade 
de arcos ou divisões do Terreno São Gabriel, este está 

Figura 6.16 - Amostras paleoproterozoicas datadas. Localização aproximada das amostras pode ser encontrada nas figuras 6.13 e 6.14.
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representado por rochas formadas na abertura e fecha-
mento do oceano Charrua (FRAGOSO-CÉSAR, 1991) ou 
apenas por seu fechamento parcial, com a evolução de 
um arco magmático, aqui denominado de Arco de São 
Gabriel (BABINSKI et aI., 1996) (890-690 Ma), seguido por 
intrusões graníticas interpretadas como pós-tectônicas 
e os sedimentos e vulcânicas da Bacia do Camaquã. Só 
as rochas formadas no Arco de São Gabriel serão trata-
das neste item, bem como rochas no mesmo intervalo 
de idades que ocorrem em outros terrenos, como no 
Terreno Tijucas.

O Arco de São Gabriel é definido como uma acresção 
juvenil de rochas derivadas de um manto neoproterozoico 
(e.g. BABINSKI et aI., 1996), limitado ao sul pelo Linea-
mento Ibaré, ao leste pelo sistema de falhas NEN-SWS 

paralelo à anomalia magnetométrica de Caçapava do Sul 
de Costa (1997) (Figura 6.17). Ao norte e oeste, o Terreno 
é coberto por rochas da Bacia do Paraná.

Para Nardi e Bitencourt (2007); Philipp, Pimentel e 
Chemale Júnior (2016); Philipp, Pimentel e Basei (2018); 
entre outros, este Terreno consiste de dois arcos formados 
pela abertura e fechamento parcial do Oceano Charrua, 
um arco de ilhas (Arco Passinho), entre 0,89 e 0,86 Ga, 
localizado, aproximadamente, a sul do Complexo Máfico- 
ultramáfico Cerro Matiqueiras (Figura 6.17) e um arco 
continental (Arco de São Gabriel), entre 0,77 e 0,72 Ga. 
Para alguns autores, os tonalitos, dioritos e gradonioritos 
das fases finais são considerados como pós-tectônicos.

Geralmente não há preservação das fases iniciais de 
abertura de um oceano (Ciclo de Wilson), principalmente 

Figura 6.17 - Recorte do mapa geológico mostrando o Terreno São Gabriel e a localização aproximada dos limites sul 
e leste, Lineamento Ibaré e Anomalia Magnética de Caçapava, respectivamente. Em “A” na figura, está a localização 

do Arco Passinho e, para norte, o Arco São Gabriel, na definição de Philipp, Pimentel e Chemale Júnior (2016); 
Philipp, Pimentel e Basei (2018). Principais lasca de assoalho oceânico, distribuídas no Arco de São Gabriel. 1- Cerro 

Mantiqueiras, 2- Corpo sem nome definido, 3- Ibaré, 4- Palma, 5-Passo do Ivo, 6- Cambaizinho e 7- Bossoroca. 
Sequências metavulcano-sedimentares: a- Passo Feio, b- Marmeleiro, c- Ibaré, d- Pontas do Salso, e- Ibiajutura, f- 

Bossoroca. A geologia é a mesma do mapa do Projeto.
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num sistema tão antigo. Portanto, durante o fechamento 
de um oceano, teremos preservado pedaços e/ou algu-
mas fases em alguns lugares e alguns pedaços e/ou 
fases em outros, geralmente as fases finais. No entanto, 
temos bastante fases preservadas, para um ambiente tão 
pequeno que nem o presente no Arco de São Gabriel do 
Escudo Sul-Rio-Grandense.

Para Monteiro et al. (2020) a fase rifte do sistema 
de abertura do Oceano Charrua pode ser encontrada no 
Complexo Carbonatítico Três Estradas, que apresenta 
idades do final do Mesoproterozoico 1110 ± 4,8 Ma 
para um dolomita carbonatito e 1123 ± 15 Ma para um 
metasienito, estas rochas apresentam TDM de Hf entre 
1,49 e 1,62 Ga e TDM de Nd entre 1,18 e 1,62 para os 
carbonatitos e TDM de Hf entre 1,40 e 1,62 Ga e TDM de 
Nd de 1,55 Ga, para o metasienito.

O Arco de São Gabriel pode ser dividido em quatro 
tipos de associações de rochas: lascas ou pedaços de 
fundo oceânico; rochas plutônicas geradas pelo consumo 
da placa oceânica, ou geradas pela assimilação das fases 
anteriores do(s) arco(s); sequências vulcano-sedimentares 
e rochas pós-tectônicas, aqui caracterizadas como repre-
sentando rochas de arcos ou fases mais novas intrusivas 
em arcos ou fases mais antigas.

O oceano formado (Oceano Charrua) apresenta 
uma idade modelo Sm-Nd TDM ao redor de 1,2-1,1, que 
é a idade provável do reservatório de onde foi origi-
nado o magma para estas rochas (BABINSKI et al., 1996,  
SAALMANN et al., 2005b; ARENA; HARTMANN; LANA, 
2016; 2017; 2018; CERVA-ALVES et al., 2020). A idade de 
cristalização mais velha encontrada, até hoje, para este 
tipo de rocha é de ca. 0,92 Ga, encontrada no Complexo 
Máfico-ultramáfico Cerro Mantiqueiras (ARENA; HART-
MANN; LANA, 2016; HARTMANN et al., 2019).

Sete grandes lascas ou fragmentos de fundo oceâ-
nico podem ser reconhecidos (Figura 6.17) o Complexo 
Máfico-ultramáfico Cerro Matiqueiras, a Sequência Cor-
ticeira (Ibaré), o Complexo Palma, o Complexo Passo 
do Ivo, o Complexo Cambaizinho, a Sequência Arroio 
Lageadinho do Complexo Bossoroca, e um Complexo 
individualizado na Folha Lagoa da Meia Lua, ao sul do 
Granito Jaguari e sem denominação específica, outros 
corpos menores podem ser encontrados, principalmente 
a sul do Cerro Mantiqueiras e a leste da Sequência  
Arroio Lageadinho.

Alguns destes grandes corpos possuem datação 
U-Pb em zircão, como: Cerro Matiqueiras 923 ± 3 Ma no 
núcleo e 786 ± 13 Ma nas bordas dos cristais de zircão, no 
Complexo Ibaré foi datado um albitito com 892 ± 3 Ma e 
turmalinitos (metassomatismo) com idades de 880 ± 12; 
817 ± 18; 772 ± 5; 726 ± 2 Ma; no Complexo Palma foram 
encontradas idades de 881 ± 12; 836 ± 6; 780 ± 5; 722 
± 3 Ma, o Complexo Cambaizinho apresenta uma idade 
de 787,6 ± 2,6 Ma em rutilo e no Complexo Bossoroca 

há uma idade de 920 ± 10 Ma. Há ainda uma idade para 
as ultramáficas do Complexo Capané com 793 ± 0,9, 757 
± 2,1, 715 ± 2,2 Ma, que ocorrem a norte do Complexo 
Encantadas (no Terreno Tijucas) (ARENA; HARTMANN; 
LANA, 2016; 2017; 2018; HARTMANN et al., 2019; 2021; 
CERVA-ALVES, 2020; WERLE, 2020).

Os complexos plutônicos recebem vários nomes e 
são genericamente chamados de Gnaisses (ou outra 
categorização) Cambaí (GOÑI 1962, GOÑI, GOSO E ISSLER, 
1962). Para um melhor entendimento e localização das 
rochas do Gnaisses Cambaí, este será aqui separado em 
três segmentos, mesma separação proposta por Soliani 
Júnior et al. (2000), o primeiro localizado a sul dos gra-
nitos Jaguari e Lavras do Sul, denominado de Passinho, 
o segundo a norte destes dois granitos e a sul das vul-
cânicas e do granito do Platô da Ramada, denominado 
de Palma, e o terceiro na parte norte do Terreno São 
Gabriel, denominado de Vila Nova.

As rochas desta unidade compreendem granitoides 
originados entre 890-690 Ma, em sua grande maioria, 
mas não necessariamente, deformadas e metamorfiza-
das, raramente gnaissificadas. Apresentam caracterís-
ticas isotópicas juvenis, nas rochas mais velhas, e estão 
representadas por monzogranitos, granodioritos, dioritos, 
tonalitos e trondhjemitos podendo chegar até a gabros 
e sienogranitos.

Composicionalmente são rochas cálcico-alcalinas 
de baixo K, gerados em ambiente de arco de ilhas e/
ou na porção frontal do arco (SILVA FILHO; SOLIANI 
JÚNIOR, 1987; SANTOS et al., 1990; KRAEMER, 1995;  
GARAVAGLIA et al., 2002; SAALMANN et al., 2005c; LAUX, 
2017; SIVIERO et al., 2021).

O segmento Passinho é o que preserva as rochas 
mais antigas e com características mais primitivas do 
arco de São Gabriel, engloba o Arco Passinho de Philipp, 
Pimentel e Chemale Júnior (2016); Philipp, Pimentel 
e Basei (2018) e/ou o Complexo Imbicuí de Kraemer 
(1995). Estas rochas apresentam muitas características 
geoquímicas de rochas adaquíticas (e.g. DRUMMOND; 
DEFANT, 1990), que são encontrados de maneira menos 
frequente nas rochas do segmento Palma (Figuras 6.18 
e 6.19), mostrando que há uma tendência de as rochas 
mais jovens serem mais evoluídas. Também há uma 
tendência das idades se tornarem mais jovens de sul 
para norte. As idades encontradas são: 879 ± 14 Ma, 
em diorito (LEITE et al., 1998); 826 ± 10 em tonalito e 
herança de 865 ± 10 (BONGIOLO et al., 2010); 890 ± 9 
Ma, 885 ± 3 Ma com herança de 2124±14 Ma e 2121±13 
Ma (PHILIPP et al., 2014; PHILIPP; PIMENTEL; CHEMALE 
JÚNIOR, 2016) 750 ± 16 Ma em tonalito; 733 ± 15 Ma, 
trondjemito (LEITE et al., 1998); 748 ± 5 Ma, 752 ± 4 Ma 
e 745 ± 4 Ma com herança de 878 ± 18 Ma (SIVIERO et 
al., 2021). Idades modelo Sm-Nd TDM variam de 820 a 
852 Ma (SIVIERO et al., 2021).
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Figura 6.18 - Dados geoquímicos das rochas de arco dos segmentos Passinho e Palma na Folha Lagoa da Meia Lua, 
mostrando as características mais primitivas do segmento Passinho (LAUX et al., 2013).

Figura 6.19 - Dados de Elementos Terras Raras das rochas de arco dos segmentos Passinho e Palma na Folha Lagoa da 
Meia Lua, mostrando as características mais primitivas do segmento Passinho (LAUX et al., 2013).
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No segmento Palma a associação de rochas é seme-
lhante à encontrada no segmento Passinho, apenas com 
as idades mais jovens e, de maneira geral, com apenas 
um pequeno intervalo entre elas. Geoquimicamente são 
mais evoluídas, e em alguns lugares já há a presença de 
granitos stricto senso, junto com tonalitos e dioritos, 
provavelmente de gerações de arco diferentes (Figuras 
6.18 e 6.19) (LAUX et al., 2013; LAUX, 2017). As idades 
encontradas mostram pequena dispersão, variando entre 
729-720 Ma, por toda a sequência, 722 ± 32 Ma em 
diorito, 729 ± 30 Ma no Granito Santa Zélia, 714 ± 19 
Ma no Granito Passo da Areia; 720 ± 48; 719 ± 11 Ma e 
723 ± 30 Ma em gabros, além 693 ± 18 para um gabro 
intrusivo (LAUX, 2017), este, provavelmente, também de 
uma sequência de arco mais jovem, esta idade é muito 
comum no segmento Vila Nova. Vedana, Philipp e Basei 
(2018) também apresentam idades de rochas para este 
segmento como: 721,3 ± 4,7 Ma em tonalitos e 731,6 
± 6,9 Ma em trondjemitos. Idades modelo Sm-Nd TDM 
variam entre 0,7 e 0,9 Ga (SAALMANN et al., 2005b).

No segmento Vila Nova também é encontrada a 
mesma associação de rochas dos outros dois segmen-
tos (REMUS, 1990; SILVA FILHO; SOLIANI JÚNIOR, 1987; 
GARAVAGLIA et al., 2002; SAALMANN et al., 2005b; 2011). 
Em relação ao segmento Palma, este mostra uma maior 
dispersão de idades, podendo representar outras fases 
de arco. Este segmento apresenta quatro intervalos 
de idades: ao redor de 740 Ma (735 ± 7 Ma); próximo 
a 720 Ma (724,6 ± 3, 718 ± 2 Ma); ao redor de 700 Ma 
(701 ± 9,7, 703 ± 7, 704 ± 3, 704 ± 13 Ma); e próximo a 
690 Ma (694 ± 5, 690 ± 2, 680 ± 2, 682 ± 1, 673,9 ± 6,8, 
698 ±4 Ma) (BABINSKI et al., 1996; REMUS et al.; 2001, 
SAALMANN et al., 2011; HARTMANN et al., 2011; 2021; 
CERVA-ALVES et al., 2020). Esta variação de idades, apa-
rentemente, representa o crescimento deste segmento 
do arco, com as idades mais velhas a oeste e as mais 
novas a leste, também é comum, neste segmento, que 
rochas de sequências de arco mais novas se apresentem 
como rochas intrusivas nas sequências de arco mais 
velhas, como unidades “pós-tectônicas”. Idades modelo 
Sm-Nd mostram TDM entre 0,8 e 1,4 Ga (BABINSKI et al., 
1996; SAALMANN et al., 2011; GARAVAGLIA et al., 2006), 
enquanto que idades de modelo de Hf mostram TDM entre 
1,06 e 1,37 Ga (CERVA-ALVES et al., 2020). Lena et al. 
(2014) apresentam dados de isótopos de oxigênio, com 
valores de δ18O variando entre 3,2 a 9,6‰, indicando 
um espessamento crustal, cujos resultados foram inter-
pretados pelos autores como indicativo de uma colisão 
continental neste segmento.

Para este trabalho foi datada uma amostra de um 
diorito em uma janela do embasamento identificada no 
mapeamento da Folha Passo do Salsinho (PORCHER et 
al., 1995), ao longo da BR 290, próximo à entrada para 
Caçapava do Sul (Figuras 6.13 e 6.14). A idade encontrada, 

690 ± 4 Ma (Figura 6.20), foi interpretada como de cris-
talização. Esta idade é semelhante às encontradas em 
outras rochas na região de Vila Nova. A amostra também 
apresenta cristais de zircão com idade ao redor de 735 
Ma, interpretados como herança (não mostrados).

As sequências metavulcano-sedimentares também 
apresentam uma designação genérica, que engloba todas 
as unidades, denominada de Vacacaí e foi introduzida por 
Goñi, Goso e Issler (1962). Na década de 80, em face da 
descontinuidade física de exposição desses metamorfitos, 
e do mapeamento de maior detalhe destas unidades, 
estas passaram a receber denominações locais (Figura 
6.17). O Cinturão Vacacaí consiste de uma sequência 
vulcano-sedimentar metamorfisada de fácies xisto verde 
a anfibolito inferior, composta por vulcânicas e vulca-
nocláscas de composição andesítica a dacítica, tufos 
intermediários e rochas tufíticas, além de xistos pelíticos, 
psamíticos, calcissilicáticos e margas. Estas sequências 
podem ser separadas em dois tipos, de acordo com a 
proveniência presente, aquelas que tem como fonte 
preferencial as rochas do próprio arco, representados 
pelas sequências Pontas do Salso, Bossoroca e Ibaré e 
aquelas que tem fonte bimodal, recebendo, além de 
fontes do próprio arco, sedimentos do embasamento, 
neste contexto se encontram as sequências Ibiajutura 
(Cambaizinho), Passo Feio (parcial) e Marmeleiro.

Resultados de datação de zircão de rochas vulcâni-
cas para a Formação Campestre (Bossoroca) mostram 
idades de 842 ± 5; 767,2 ± 2,9; 765 ± 10; 753 ± 2; 757 ± 
17 Ma (MACHADO; KOPPE; HARTMANN, 1990, REMUS 
et al., 1999, GUBERT; PHILIPP; BASEI, 2016 HARTMANN 
et al., 2021) e idades modelo Sm-Nd TDM de 1,18 Ga 
(SAALMANN et al., 2011). A Formação Pontas do Salso 

Figura 6.20 - Amostra de diorito em uma janela do segmento Vila 
Nova. Localização aproximada da amostra pode ser encontrada 

nas figuras 6.13 e 6.14.
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apresenta idades de 754 ± 24; 745 ± 60 Ma (LAUX et 
al., 2010c); proveniência em zircão entre 897 e 684 Ma, 
com máxima deposição de 685 ± 18 Ma (VEDANA; PHI-
LIPP; BASEI, 2018) e idade modelo Sm-Nd TDM 0,85 Ga 
(SAALMANN et al., 2011). A Formação Ibaré apresenta 
idades U-Pb em zircão de, 758 ± 4 e 733 ± 13 Ma (LAUX 
et al., 2010d; ARENA; HARTMANN; LANA, 2017); idades 
de proveniência em zircão entre 600 e 907 Ma e idades 
modelo de Hf TDM entre 0,74-0,94 Ga (ARENA; HART-
MANN; LANA, 2017).

Na Formação Ibiajutura (Cambaizinho) as idades de 
proveniência variam entre 840 a 660 Ma, com a maio-
ria dos dados entre 750 e 680 Ma (LENA et al., 2014; 
CERVA-ALVES et al., 2020) e um zircão de 2601,48 Ma 
(CERVA-ALVES et al., 2020). Idades modelo de Hf TDM 
entre 0,95 e 2,93 Ga, sendo a fonte arqueana para zircões 
de 1211,9, 1778,0 e 2377,4 Ma de idade (CERVA-ALVES  
et al., 2020). As amostras do Passo Feio apresentam 
idades variando de 3637 a 803 Ma e mostrando dois 
comportamentos, um bimodal, como esperado em bacias 
de borda, recebendo tanto os sedimentos do arco (vul-
canogênico) quanto do paleo continente (sedimentação 
terrígena e química), isto pode ser visto nas amostras 
coletadas na borda noroeste (REMUS et al., 2000a; LOPES 
et al., 2015), enquanto que as amostras coletadas na 
parte sudeste só apresentam fontes paleoproterozoicas 
e arqueanas (LOPES et al., 2015). Saalmann et al. (2011) 
apresentam idades modelo Sm-Nd TDM de 2,5 Ga para 
a parte nordeste da Formação Passo Feio. A Formação 
Marmeleiro é uma bacia marginal, mas que não possui 
dados de proveniência e nem de vulcanismo associado  
a bacia identificado.

No Terreno Tijucas, Complexo Porongos, ocorre um 
vulcanismo com características continentais (JOST 1981, 
PORCHER et al., 1999; CHEMALE JÚNIOR. 2000; ORLANDI 
FILHO et al., 2009; GOLLMANN et al., 2008; SAALMANN et 
al., 2005a; b, 2011; GRUBER et al., 2016a; PERTILLE et al., 
2017, BATTISTI et al., 2018 TAKEHARA; LAUX, 2019), con-
temporâneo ao do Arco de São Gabriel. A idade atribuída 
a este vulcanismo ácido é ao redor de ca. 780 Ma U-Pb 
(PORCHER et al., 1999; KOHLRAUSCH, 2013; CHEMALE 
JÚNIOR, 2000; SAALMANN et al., 2011; GRUBER et al., 
2016a; PERTILLE et al., 2017), com idades modelo de Hf 
entre 1,6 e 2,1 Ga (PERTILLE et al., 2017). Há também a 
presença de metavulcânicas intermediárias a ácidas mais 
jovens, que apresentam idade de 578 ± 1,6 Ma, para os 
andesitos (KOHLRAUSCH, 2013). Idades modelo Sm-Nd 
TDM variam entre 1,9 a 1,7 nos andesitos, entre 1,5 e 1,7 
Ga para os riolitos e entre 0,9 e 1,4 Ga para os basaltos 
do Complexo Capané (GOLLMANN et al., 2008). Os pelitos 
apresentam idades modelo Sm-Nd TDM entre 2,0 e 1,6 
Ga (LENZ, 2006, ROSSONI, 2019) e idade de granada de 
658 ± 26 Ma e 696 ± 61 Ma (LENZ, 2006; ROSSONI, 2019). 
Os dados de proveniência sugerem fontes compatíveis  

com as idades presentes no Arco de São Gabriel (800 a 
570 Ma), de um embasamento paleoproterozoico (2,2-1,8 
Ga) e de uma fonte mesoproterozoicas (1,7-1,0 Ga), além 
de alguns zircões arqueanos (~2,9 Ga) (HARTMANN et al., 
2004; GRUBER et al., 2011; 2016; PETRY, 2014; PERTILLE 
et al., 2015a; b; HÖFIG et al., 2018). Dados de idades 
modelo de Hf TDM para os cristais de zircão neoprotero-
zoicos variam de 1,8 a 3,5 Ga, nos mesoproterozoicos as 
idades variam de 1,5 a 2,2, Ga, enquanto que os grãos 
paleoproterozoicos tem idades variando de 2,5 a 3,2 Ga 
(PERTILLE et al., 2015b).

Resultados de proveniência no Complexo Várzea do 
Capivarita mostram intervalos de idade entre 2,3-2,0 Ga, 
1,5-1,3 Ga e entre 930-730 Ma (GRUBER et al., 2016b), 
enquanto que resultados de idades modelo Sm-Nd variam 
entre 1,5 e 2,2 Ga (GROSS et al., 2006).

As últimas rochas geradas no Arco São Gabriel, 
são contemporâneas às últimas fases do arco, ao 
redor de 690 Ma e ocorrem no limite dos segmentos 
Palma e Vila Nova. São granitos a duas micas e mus-
covita granitos, sem uma caracterização tectônica 
compreendida. O granito a duas micas é denominado 
de Camaquã Pelado e o muscovita granito de Lajeado, 
este último foi datado em 675 ± 3,8 Ma (VEDANA,  
PHILIPP; BASEI, 2018) e estão correlacionados ao Gra-
nito Sanga do Jobim de Remus (1990) que apresenta 
uma idade de 697 ± 3 Ma Pb-Pb (REMUS et al., 2001). 
Laux, Camozzato e Sander (2014) apresentam idades 
semelhantes às encontradas para os dois granitoides 
em resultados U-Pb SHRIMP (Figura 6.21).

6.2.3. Magmatismo do final do 
Neoproterozoico no oeste do Escudo  
Sul-Rio-Grandense

A geração de rochas ígneas no Neoproterozoico 
na parte oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense pode ser 
dividida em quatro grupos de rochas. Três destes gru-
pos são bem caracterizados, como Hilário (ou Associa-
ção Shoshonítica Lavras do Sul), Acampamento Velho 
(ou Suíte Intrusiva Saibro) e Rodeio Velho (RIBEIRO;  
FANTINEL, 1978; NARDI; BONIN, 1991; LIMA; NARDI, 
1998; GASTAL; LAFON, 1998, entre outros). O quarto 
evento foi colocado por alguns autores como estando 
associado à Formação Maricá, baseado em fragmen-
tos de rochas vulcânicas presentes em conglomerados  
(WILDNER et al., 1999; 2002, LIMA et al., 2007) com 
idade de 630,2 ± 3,4 Ma (BORBA et al., 2008). Esta idade 
tem correspondência com uma associação de rochas 
localizada a sul do lineamento Ibaré, e agrupada por 
CAMOZZATO et al., (2016a) no Batólito Torquato Severo.

Estes magmatismos foram caracterizados como 
tardi a pós-tectônicos da orogenia Brasiliana (WERNICK; 
PENALVA, 1978; GASTAL; LAFON, 1998; PAIM et al., 2000; 
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2014; NARDI; BITENCOURT, 2007; entre outros) e rela-
cionadas ao Evento Dom Feliciano (CHEMALE JÚNIOR, 
2000; PHILIPP; PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016, entre 
outros), entre outras classificações.

Diferentes ciclos magmáticos têm sido identificados 
(e.g. WILDNER et al., 2002) onde os principais estão 
relacionados a: 1- rochas vulcânicas que compõem a 
estrutura de base da bacia do Camaquã, com com-
posições dominantemente intermediárias e algumas 
ocorrências básicas e ácidas, de afinidade shoshonítica 
(Formação Hilário, sensu RIBEIRO; FANTINEL, 1978), 2- vul-
canismo bimodal de afinidade moderadamente alcalina 
sódica (Formação Acampamento Velho, sensu RIBEIRO;  
FANTINEL, 1978), representada, principalmente, por 
depósitos explosivos/efusivos de composição ácida; 3- 
rochas vulcânicas que encerram os processos magmáticos 
na bacia (Membro Rodeio Velho, RIBEIRO; FANTINEL, 
1978), caracterizadas por depósitos efusivos de compo-
sição básica-intermediária e afinidade moderadamente 
alcalina a toleítica alto-K (ALMEIDA et al., 2000, 2005, 
ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012). Para 
este último vulcanismo há um relativo consenso sobre 
sua gênese, relacionado a um rifte continental.

Os granitos, de maneira geral, também são separa-
dos em dois grupos de acordo com sua característica 
geoquímicas, como já foi dito, em um grupo correspon-
dente ao Hilário: Suíte Santo Afonso, Suíte Cerro Preto, 
Suíte Vauthier, Granito Passo da Chácara, Monzogranito 
Santo Antônio, Monzogranito Santa Rita, Suíte Intrusiva 
Lavras do Sul e Monzogranito Rincão do Coqueiros; ou 
Acampamento Velho: Granito Dom Pedrito, Granito Sai-
bro, Granito Jaguari, Granito Caçapava do Sul, Granito 
Ramada, Granito Cerro da Cria, Granito São Sepé e São 
Manoel (Figura 6.22). No entanto, algum destes corpos 
são mistos e já são divididos como o São Sepé/Rincão 
dos Coqueiros e a Suíte Intrusiva Lavras do Sul (neste 
trabalho não separado), ou estão sem um detalhamento 

ou informação suficiente para esta separação, como 
os corpos Santa Rita, Santo Antônio, Caçapava do Sul 
e São Manoel.

Geograficamente a área deste magmatismo pode 
ser separada, grosseiramente, em duas partes, uma a 
sul do lineamento Ibaré e outra a norte. Na parte sul 
os corpos dos granitos são maiores, sem uma forma 
ou limites definidos, apresentando dioritos, tonalitos 
e granodioritos como litologias dominantes, granitos 
alcalinos são restritos, ocorrem principalmente próximo 
ao lineamento Ibaré, as idades são sempre mais velhas 
do que os granitoides da parte norte, mesmo na parte 
norte há uma tendência de que os corpos fiquem mais 
novos quanto mais a norte da área. Formam corpos 
isolados e predominam granodioritos a monzogranitos, 
com o fácies alcalino associado. Este último magmatismo 
aumentando de volume em direção a norte da área, com 
relação ao magmatismo cálcico-alcalino a shoshonítico.

Dados geocronológicos do vulcanismo fornecem 
idades ao redor de 590 Ma para um lamprófiro e vulca-
nismo da formação Hilário (ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; 
MACHADO, 2012; JANIKIAN et al., 2008); entre 550 e 
575 Ma para as rochas da Formação Acampamento 
Velho (REMUS et al., 2000b; CHEMALE JÚNIOR, 2000; 
JANIKIAN et al., 2008; 2012; ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; 
MACHADO, 2012); com as idades ao redor de 550 Ma 
na região do Platô da Ramada (SOMMER et al., 2005; 
ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012) e 547 
para a Formação Rodeio Velho (ALMEIDA; CHEMALE 
JÚNIOR; MACHADO, 2012).

Como já foi dito, os granitos podem ser agrupados 
em três intervalos de idades (Figura 6.23), acima de 600 
Ma: Suíte Santo Afonso, 624 Ma (CAMOZZATO; KLEIN; 
IGLESIAS, 2018), fácies Sanga Rasa, 637 Ma para um 
tonalito, e 610 Ma para um granodiorito (TAMBARA, 
2013) e 631 Ma para um diorito (este trabalho); ida-
des próximas a 600 Ma: 599 Ma para monzogranitos 

Figura 6.21 - Idades de dois granitoides do final do Arco de São Gabriel (LAUX; CAMOZZATO; SANDER, 2014).
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da região de Aceguá (CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 
2018), 588, 590 Ma para a Suíte Cerro Preto (CAMO-
ZZATO et al., 2016a, 2017), 595 Ma (LAUX; CAMOZZATO; 
SANDER, 2014), 598 Ma (este trabalho); 598 Ma para a 

Suíte Vauthier (LAUX, 2017), 600 Ma para a Suíte Intru-
siva Lavras do Sul - fácies shoshonítica (GASTAL et al., 
2006) e 587 Ma em mozonitos (LIZ et al., 2009), 586 
Ma para o Monzogranito Santo Antônio (GASTAL et al., 

Figura 6.22 - Recorte do mapa geológico mostrando a localização das principais manifestações do magmatismo do 
final do Neoproterozoico no oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense. A geologia é a mesma do mapa geológico.
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2010), 584 Ma para o Granodiorito Santa Rita (ARENA;  
HARTMANN; LANA, 2017) e as idades abaixo de 585 Ma: 
Granito Jaguari - 565 Ma (GASTAL et al., 2010), Granito 
São Sepé - 539 Ma (GASTAL et al., 2010), Mozogranito 
Rincão dos Coqueiros - 558 Ma (REMUS et al., 1999); 
Granito Saibro – 567 Ma (GASTAL et al., 2010), Suíte 
Intrusiva Lavras do Sul - 585 fácies alcalina (GASTAL et 
al., 2006), Granito Caçapava do Sul - 562 (REMUS et al., 
2000a), Granito Ramada - 578 Ma (WERLE et al., 2020) 
e o granito Cerro da Cria com 612 Ma (WERLE et al., 
2020), que mostra uma idade discrepante em relação 
aos outros, considerando a sua composição química, 
semelhante aos outros granitos alcalinos. Nestes cor-
pos com idades mais jovens também merecem a aten-
ção as idades dos granitos Caçapava do Sul e Rincão 
dos Coqueiros, que possuem idades mais novas que 
os demais granitoides com assinatura cálcico-alcalina  
a shoshonítica.

Idades modelo Sm-Nd TDM variam de 1,2 a 1,8 Ga 
(CHEMALE JÚNIOR, 2000; JANIKIAN et al., 2012) para 
o vulcanismo Hilário; a Formação Acampamento Velho 
apresenta idades modelo Sm-Nd TDM variam entre 1,3 e 1,9 
Ga (CHEMALE JÚNIOR, 2000; ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; 
MACHADO, 2012; JANIKIAN et al., 2012), enquanto a For-
mação Rodeio Velho mostra idades modelo Sm-Nd TDM 
entre 1,6 e 1,9 Ga (CHEMALE JÚNIOR, 2000; ALMEIDA; 
CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012

Os granitos apresentam idades modelo Sm-Nd TDM 
variando entre 1,33 e 1,61 Ga na Suíte Intrusiva Lavras do 
Sul (BABINSKI et al., 1996; GASTAL et al., 2005; GASTAL; 
LAFON, 2006); 1,7 Ga no Monzogranito Santo Antônio 
(CHEMALE JÚNIOR, 2000); 3,1 Ga no Monzogranito Rincão 
do Coqueiros (CHEMALE JÚNIOR, 2000); 2,12 Ga na Suíte 
Santo Afonso e 2,04 Ga na Suíte Cerro Preto (GASTAL; 
LAFON, 1998); 2,40 Ga no Granito São Sepé (CHEMALE 
JÚNIOR, 2000); 2,09 Ga no Granito Jaguari (CHEMALE 

Figura 6.23 - Recorte do mapa geológico com a distribuição das Idades U-Pb do magmatismo do final do 
Neoproterozoico na parte oeste do escudo Sul-Rio-Grandense. Geologia e nomes de referência podem ser 

encontrados na figura 6.22 e no mapa geológico do projeto.
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JÚNIOR, 2000) e entre 2,24 e 2,33 Ga no Granito Caçapava 
do Sul (BABINSKI et al., 1996, JANIKIAN et al., 2012). Ida-
des modelo Hf TDM variam de 2,4 - 3,4 Ga no Granodiorito 
Santa Rita (ARENA; HARTMANN; LANA, 2017); entre 1,7 
e 2,2 Ga no Granito Cerro da Cria e entre 2,1 e 2,6 Ga 
no Granito Ramada (WERLE et al., 2020).

A partir dos dados isotópicos e geoquímicos, muitos 
autores admitem uma origem deste magmatismo por 
fontes mantélicas do tipo EM1, ou o envolvimento de 
manto litosférico enriquecido (tipo EM1) e modificado em 
eventos pretéritos (paleoproterozoicos), ou pela interação 
manto-crosta por subducção (NARDI; LIMA 1985; 2000; 
NARDI; BONIN, 1991; GASTAL; LAFON, 1998; WILDNER 
et al., 1999; LIZ et al., 2009; MATTÉ et al., 2021).

Para esta integração foram realizadas duas datações 
em granitoides deste magmatismo (Figura 6.24), já men-
cionados anteriormente.

A amostra do ponto 05 é um granodiorito da Suíte 
Cerro Preto, localizado a norte do lineamento Ibaré, deno-
minado de Monzogranito Tapera pela UFRGS (2005). Os 
cristais de zircão mostram uma população bem marcada 
com idade de 598 ± 2 Ma, compatível com outras amos-
tras desta suíte. Apresenta alguns grãos interpretados 
como herança, com idades entre 1,5 e 2,0 Ga.

A amostra do ponto 08 está localizada em uma janela 
do embasamento, colocado como pertencente ao Ter-
reno Taquarembó no mapeamento da Folha Bagé. O 
afloramento é no corte da estrada de ferro com a BR-293, 
próximo a cidade de Bagé. A amostra é um diorito defor-
mado, intercalado tectonicamente com metamargas e 
metacalcários. Apresenta uma população concordante, 
com idade de 631 ± 6 Ma, dentro do contexto do fácies 
Sanga Rasa da Suíte Santo Afonso. Também apresenta 
alguns grãos de zircão, interpretados como herança, com 
idades entre 1,5 e 2,0 Ga.

Para esta integração também foi datado um granito 
que apresenta uma mineralogia particular, mas sem um 
contexto tectônico definido. O granito é um sienogra-
nito, identificado no mapeamento da Folha Bagé, mas 
não cartografado e com a presença de duas micas e  
cianita (Figura 6.25).

A rocha foi coletada na BR-293, no município de 
Bagé, no corte da estrada em frente à fazenda que dá 
nome ao granito. Possui uma população bem marcada 
com uma idade, interpretada como de cristalização de 
579 ± 2 Ma. A amostra não apresentou cristais de zircão 
herdados, mas alguns poucos cristais mostraram perda 
de Pb, com idades de 520 e 480 Ma.

6.3. PROPOSTA DE EVOLUÇÃO TECTÔNICA PARA 
O ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE

Com base nas informações apresentadas no 
decorrer do capítulo e nas premissas da evolução 

Figura 6.24 - Idades de dois granitoides do magmatismo 
neoproterozoico datados neste projeto. Localização aproximada 

das amostras pode ser encontrada nas figuras 6.13 e 6.14.

Figura 6.25 - Idades do Granito São Plácido, um sienogranito a 
duas micas e cianita. Localização aproximada das amostras pode 

ser encontrada nas figuras 6.13 e 6.14.
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dos supercontinentes, tectônica de placas e ciclo de 
Wilson, sugerimos uma nova configuração tectônica 
para o oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, que pode 
ser resumida na figura 6.26. Cabe ressaltar que mui-
tas das ideias apresentadas nessa proposta já foram 

consideras total ou parcialmente por outros auto-
res e que como qualquer modelo tectônico, este é 
baseado nas ideias e dados vigentes, e deve ser atu-
alizado, sempre que possível, conforme a evolução  
do conhecimento.

Figura 6.26 - Proposta de compartimentação tectônica para o oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, simplificado do mapa do projeto.



| 104 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

A evolução geológica do Escudo Sul-Rio-Grandense 
pode ser explicada pela fragmentação do Cráton Rio 
de La Plata, complexos Santa Maria Chico, Encanta-
das, Vigia e Arroio dos Ratos. Estes fragmentos foram 
separados pela geração de um oceano entre 1,8-1,4 
Ga, hoje representando o embasamento dos terrenos 
São Gabriel, Tijucas e dos batólitos Pelotas e Torquato 
Severo. A formação de um novo oceano, entre 1,0 e 0,72 
Ga, o Charrua, e seu fechamento parcial, promoveram 
a geração das unidades juvenis do Arco São Gabriel. 
Posteriormente ocorreu a formação dos batólitos Pelo-
tas e Torquato Severo. A geração dos dois batólitos é 
contemporânea e, provavelmente, iniciou de maneira 
similar, tendo o primeiro evoluído para um arco mag-
mático. O Batólito Torquato Severo, localiza-se a sul 
do lineamento Ibaré, e engloba as suítes como Santo 
Afonso, Vauthier e Cerro Preto. Com a geração deste 
batólito, que se estende de Dom Pedrito até Pinheiro 
Machado, ocorreu a formação de uma bacia. Esta bacia 
foi sendo preenchida pela erosão das rochas deste bató-
lito e de seu embasamento soerguido. Com a evolução 
dos ciclos tectônicos e a formação do supercontinente 
Pannotia e posteriormente o Pangeia, houve a aproxi-
mação das massas continentais globais, ocasionando 
a aglutinação dos blocos formados, resultando na coli-
são do Arco de São Gabriel com o Batólito Torquato 
Severo, com fragmentos do Cráton Rio de La Plata e 
restos do oceano gerado entre 1,8 e 1,4 Ga, produ-
zindo magmatismo cálcico-alcalino a shoshonítico e  
posteriormente alcalino.

6.3.1. Construção do Modelo

Através da geofísica podemos observar várias tenta-
tivas de separação dos blocos que compõem o Escudo 

Sul-Rio-Grandense, conforme apresentado no capítulo 
04 deste relatório, bem como nos trabalhos de Costa 
(1997), Travassos (2014); Hartmann et al. (2016); Santos 
et al. (2019); entre outros. Uma proposta de construção 
também será apresentada aqui.

O Terreno Taquarembó pode ser identificado nos 
mapas aerogeofísicos (CPRM, 2010) (Figura 6.27) sendo 
seus limites semelhantes aos interpretados por Costa 
(1997), quando indicou a Anomalia Gravimétrica de 
São Gabriel como sua provável separação com o Ter-
reno São Gabriel. Semelhante configuração também foi 
proposta por Travassos (2014); Hartmann et al. (2016);  
Santos et al. (2019).

A extensão do Terreno Taquarembó para leste, 
região de Bagé, foi praticamente descartada pelos 
dados apresentados nesta integração, uma vez que 
quatro janelas, tidas como de embasamento, foram 
datadas, mas nenhuma resultou em fragmentos de  
Terreno Taquarembó.

O Terreno São Gabriel também está marcado na 
aerogeofísica (CPRM, 2010), tem a forma ligeiramente 
circular e as três segmentações apresentadas neste tra-
balho e sugeridas por Soliani Júnior et al. (2000) estão 
bem representadas (Figura 6.28). Nesta delimitação, 
muitos dos granitos considerados pós-tectônicos estão 
colocados na parte externa deste terreno, principalmente 
os mais novos.

O Terreno Tijucas e o Batólito Pelotas possuem seus 
limites classicamente definidos e nas imagens de aero-
geofísica CPRM (2010), com a Anomalia Magnética de 
Caçapava na parte oeste e a Anomalia Magnética de 
Porto Alegre ou a Zona de Cisalhamento Dorsal de Can-
guçu, entre os dois terrenos (Figura 6.29).

A delimitação do Batólito Torquato Severo é menos 
precisa por seus limites estarem interdigitados ou 

Figura 6.27 - Delimitação do bloco do embasamento, representando pedaço do Cráton Rio de La Plata na parte oeste 
do Escudo Sul-Rio-Grandense. A) Mapa Aeromagnético de Anomalia do Sinal Analítico (ASA); B) Mapa Aeromagnético 

Reduzido ao Polo (CPRM, 2010).
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encobertos. O limite norte, com o Terreno São Gabriel, 
está mascarado pela Zona de Cisalhamento Ibaré e 
pela colocação dos granitos e vulcânicas alcalinas, bem 
como devido ao recobrimento pelo Grupo Maricá. O 
limite à oeste, com o Terreno Taquarembó, mostra 
fragmentação do último com sua assimilação, prin-
cipalmente, pela Suíte Santo Afonso. O limite à leste 
está encoberto pelas bacias do Paraná, Camaquã e 
localmente Porongos. Para sul, aparentemente, mesmo 
com a cobertura da Bacia do Paraná, este bloco mostra 
evidências de se estender para o Uruguai, até a Zona de 
Cisalhamento de Rivera. Como pode ser visto nos dois 
mapas aerogeofísicos, colocados como exemplos na 
figura 6.30, os granitoides desta região possuem carac-
terísticas geofísicas similares aos granitoides gerados 
na evolução do Arco de São Gabriel e não aos granitoi-
des pós-tectônicos, como geralmente são associados  
na literatura.

Figura 6.28 - Delimitação do Terreno São Gabriel e os seus três segmentos, Passinho, Palma e Vila Nova, em mapas 
aerogeofísicos. A) Mapa Aeromagnético de 1ª Derivada 3000 metros; B) Mapa Aeromagnético 2000 metros (CPRM, 2010).

Figura 6.29 - Delimitação dos terrenos Tijucas (1) e Batólito Pelotas (2) em mapas aerogeofísicos. A) Mapa Aeromagnético 
Reduzido ao Polo; B) Mapa Aeromagnético Ternario K-eTh-eU (CPRM, 2010).

Um resumo da interpretação aproximada dos blocos 
que compõem o Escudo Sul-Rio-Grandense pode ser visto 
na figura 6.31, colocado sobre o mapa aerogeofísico do 
ternário (K-eTh-eU).

A partir desta base de informações foi feita a inte-
gração com os dados geológicos, geocronológicos e 
de geoquímica isotópica apresentados anteriormente, 
mostrando a configuração dos blocos e sua evolução.

Para esta integração os complexos Santa Maria Chico, 
Vigia, Encantadas e Arroio dos Ratos, são considerados 
fragmentos do Cráton Rio de La Plata, conforme já apre-
goado por Hartmann et al. (2007). O Terreno Taquarembó 
(Complexo Santa Maria Chico) apresenta uma configu-
ração bem definida. Pode restar alguma dúvida se ele 
representa apenas mais um fragmento do Cráton Rio de 
La Plata ou se é o seu limite, devido a sua continuidade 
para oeste estar recoberta pela Bacia do Paraná. No 
entanto, o limite do Cráton Rio de La Plata, no Uruguai, 
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está bem estabelecido na Zona de Cisalhamento Sarandi 
de Yi (PRECIOZZI et al., 1979; BOSSI; CAMPAL, 1992; 
OYHANTÇABAL et al.1993; entre outros), que apresenta 
uma direção geral para noroeste, enquanto que o Terreno 
Taquarembó tem um limite aproximadamente norte-sul. 
No entanto, o limite e a evolução dos outros fragmentos 

deste cráton no ESRG são pouco estudados. Apesar disto, 
todas as unidades apresentam idades semelhantes às 
rochas formadas entre 2,4 e 2,1 Ga, com características 
juvenis e zircões herdados até o Arqueano (HARTMANN 
et al., 2003; 2008; LAUX et al., 2010a; GIRELLI et al., 2018; 
CAMOZZATO; PHILLIP; CHEMALE JÚNIOR, 2016a; LEITE 

Figura 6.30 - Delimitação do Batólito Torquato Severo em mapas aerogeofísicos. A) Mapa Aeromagnético Ternário 
K-eTh-eU; B) Mapa aeromagnético do Urânio Anômalo (CPRM, 2010).

Figura 6.31 - Resumo dos blocos tectônicos delimitados pela aerogeofísica tendo como base o Mapa Aeromagnético 
Ternário K-eTh-eU (CPRM, 2010). Em amarelo estão colocadas as lascas de embasamento de idades semelhantes às 

encontradas no Terreno Taquarembó (e.g. complexos Encantadas e Vigia).
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et al., 2000; GREGORY et al., 2015; PORCHER resulta-
dos inéditos, in CHEMALE JÚNIOR, 2000; SAALMANN 
et al., 2011) e metamorfismo ao redor de 2,0 Ga (e.g.  
HARTMANN et al., 1999; 2008).

A partir da premissa de que os supercontinentes 
são formados ciclicamente através de repetidos ciclos 
de Wilson a cada 500 Ma (WORSLEY, NANCE; MOODY, 
1984), entre 2,6 e 2,4 teríamos a formação do Kenorland 
(WILLIANS et al., 1991; ASPLER; CHIARENZELLI, 1998). 
Com base nos dados disponíveis no Terreno Taquarembó 
(HARTMANN et al., 1999; 2008; LAUX et al., 2010a; LAUX, 
2017; GIRELLI et al., 2018) e em outros locais do Brasil 
(e.g. TEIXEIRA 1985, BRUNO et al., 2021; SANTOS et al., 
2021; KLEIN; RODRIGUES, 2021) é possível sugerir que em 
2,0 houve a amalgamação de um novo supercontinente, 
embora não haja uma descrição sobre ele na literatura. 
De qualquer forma, esta ideia é coerente com os proces-
sos de formação de supercontinentes e com os registros 
observados no RS, de que entre 1,8 e 1,4 Ga houve a 
formação de uma crosta oceânica, enquanto em outra 
parte do globo terrestre estaria ocorrendo a formação 
do supercontinente Columbia (Numa).

Eventos deste intervalo de idade, 1,8-1,4 Ga, possuem 
poucos registros no Brasil e também no Rio Grande do 
Sul, no entanto, a partir de trabalhos sistemáticos e 
do aumento das datações pontuais de U-Pb em zircão 
(SHRIMP e LA-ICMP-MS), cristais de zircão presentes 
neste intervalo de idades se tornaram mais comuns no 
RS. As primeiras idades de rochas desta idade foram: 
uma rocha vulcânica no Complexo Metamórfico Batovi, 
o Anortosito Capivarita e o Anfibolito Tupi Silveira (Com-
plexo Vigia) (LAUX et al., 2010b; CHEMALE JÚNIOR et al., 
2011; CAMOZZATO; PHILLIP; CHEMALE JÚNIOR, 2016b). 
Estas idades também são encontradas em todos os 
terrenos do ESRG (SILVA et al., 1999; GREGORY, 2014;  
QUINTELA, 2016; GIRELLI et al., 2018, entre outros); mas 
ainda não configuram um evento ou terreno próprio. Laux 
(2017) mostrou que o Complexo Metamórfico Batovi, 
localizado entre os terrenos São Gabriel e Taquarembó, 
apresenta características aerogeofísicas e idades que o 
distingue dos dois terrenos que o limitam.

Para esta integração foram datadas mais quadro 
amostras que apresentam estas idades, Complexo 
Pedras Pretas - 1509 ± 25 Ma, Formação Arroio Muda-
dor - 1488 ± 6,2 Ma, dioritos na região de Bagé - 1711 
± 16 Ma e 1506 ± 11 Ma (Figuras 6.13, 6.14, 6.16), 
mostrando a consistência da presença de um terreno 
do final do Paleoproterozoico e início do Mesopro-
terozoico entre o Terreno Taquarembó e a Anomalia 
Magnética de Caçapava do Sul, constituindo o emba-
samento do Terreno São Gabriel e do Batólito Torquato  
Severo (Figura 6.32).

Evidências deste embasamento também podem 
ser encontradas como cristais de zircão herdados de 

duas amostras datadas nesta integração, figura 6.24, ou 
ainda como herança em resultados de proveniência das 
formações Passo Feio (REMUS et al., 2000a; LOPES et al., 
2015) e Ibiajutura (CERVA-ALVES et al., 2020).

Os basaltos da Formação Mudador, datados em 1488 
± 6,2 Ma (nesta integração) apresentam idade modelo TDM 
Sm-Nd de 1,9 Ga (CHEMALE JÚNIOR, 2000), no entanto, 
este padrão de idades modelo é muito comum das rochas 
geradas no contexto do Terreno São Gabriel e Batólito 
Torquato Severo como: as amostras datadas por Monteiro 
et al. (2020) no Complexo Carbonatítico Três Estradas e 
interpretadas como da fase rifte do sistema de abertura 
do Oceano Charrua, com TDM de Hf entre 1,49 e 1,62 
Ga e TDM de Nd entre 1,18 e 1,62 para os carbonatitos 
e TDM de Hf entre 1,40 e 1,62 Ga e TDM de Nd de 1,55 
Ga, para o metasienito; idades modelo de Hf TDM entre 
1,3 e 1,8 para cristais de zircão da Formação Ibiajutura 
(CERVA-ALVES et al., 2020); idades modelo Sm-Nd TDM da 
Formação Maricá entre 1,76 e 2,3 (BORBA et al., 2006); 
assim como nos granitos da Suíte Intrusiva Lavras do 
Sul, com idades modelo Sm-Nd TDM entre 1,33 e 1,61 
Ga (BABINSKI et al., 1996; GASTAL et al., 2005; GASTAL; 
LAFON, 2006); idades modelo Hf TDM variam entre 1,7 e 
2,2 Ga no Cerro da Cria (WERLE et al., 2020). Nas rochas 
vulcânicas as idades modelo Sm-Nd TDM variam de 1,2 a 
1,8 Ga (CHEMALE JÚNIOR, 2000; JANIKIAN et al., 2012) 
para o vulcanismo Hilário; a Formação Acampamento 
Velho apresenta idades modelo Sm-Nd TDM que variam 
entre 1,3 e 1,9 Ga (CHEMALE JÚNIOR, 2000; ALMEIDA; 
CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012; JANIKIAN et al., 
2012, MATTÉ et al., 2021), enquanto a Formação Rodeio 
Velho mostra idades modelo Sm-Nd TDM entre 1,6 e 1,9 Ga 
(CHEMALE JÚNIOR, 2000; ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; 
MACHADO, 2012).

A grande maioria das idades modelo são consistentes 
para um reservatório gerado entre 2,4-2,1 Ga encontra-
das nas rochas juvenis do Terreno Taquarembó e entre 
1,2 e 0,9 Ga da assinatura de idades modelo das rochas 
juvenis do Terreno São Gabriel, no entanto, a assina-
tura encontrada entre 1,3 e 1,9 Ga poderia representar, 
apenas, uma mistura das duas fontes anteriores em 
diferentes proporções.

Considerando os dados apresentados, sugerimos o 
seguinte modelo de evolução tectônica:

A evolução a partir do supercontinente formado com 
a colisão marcada ao redor de 2,0 Ga, registrado, não 
só, no Terreno Taquarembó, mas também marcado nos 
outros fragmentos do Cráton Rio de La Plata no ESRG, 
houve uma fase rifte, que pode estar representada pelos 
granitoides presentes do Terreno Taquarembo (LAUX, 
2017) de idade de 1,8 Ga (GIRELLI et al., 2018) seguido 
pela geração de uma crosta oceânica, representada 
nos basaltos com pillows lavas presente no Complexo 
Metamórfico Batovi (SCHIMITT, 1995; LAUX, 2017) e 
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na Formação Arroio Mudador (MACEDO et al., 1978; 
TONIOLO et al., 2004), este último com idade ao redor 
de 1,5 Ga (TONIOLO et al., 2004 e nesta integração – 
figura 6.16B). O vulcanismo da fase rifte está associado a 
sequência turbidítica do Complexo Metamórfico Batovi 
(SCHIMITT, 1995; LAUX, 2017) com idade de 1,7 Ga 
(LAUX et al., 2010b). Os outros corpos, como os datados 
nesta integração, marcariam a continuidade entre uma  
unidade e a outra.

Um evento global ocorre ao redor de 1,2 Ga, com a 
formação do supercontinente Rodinia, que ocasionaria 
o fechamento deste oceano criado entre 1,7 e 1,4 Ga, 
no entanto, o próximo evento bem marcado no ESRG é, 
novamente, a formação de um oceano, a partir de 1,0 
Ga, cujo fechamento parcial gerou o Arco de São Gabriel 
no Rio Grade do Sul (e.g. Babinski et al., 1996).

O Arco de São Gabriel e o oceano que lhe deu ori-
gem estão bem documentados nas páginas anteriores, 
a partir disto será feita uma discussão dos dados e suas 
interpretações.

O metasienito descrito por Monteiro et al. (2020) é 
compatível com a fase rifte do sistema de abertura do 

Oceano Charrua com 1123 ± 15 Ma e TDM de Hf entre 1,40 
e 1,62 Ga e TDM de Nd de 1,55 Ga, estas últimas idades 
indicando a idade da fonte do embasamento onde foi 
formado o rifte, ou uma assinatura de mistura desta 
fonte, com a do reservatório do Arco de São Gabriel.

A caracterização de dois tipos de arcos: de ilha e con-
tinental (NARDI; BITENCOURT, 2007; PHILIPP; PIMENTEL; 
CHEMALE JÚNIOR, 2016; PHILIPP; PIMENTEL; BASEI, 2018 
entre outros), deve ser revista; pois não há evidências de 
contaminação significativa nas rochas geradas no arco, 
entre 890 e 690 Ma, nem de uma colagem do arco com 
um embasamento.

Dados isotópicos de Sm-Nd e Lu-Hf mostram um 
valor homogêneo de idades TDM (BABINSKI et al., 1996,  
SAALMANN et al., 2005b; ARENA; HARTMANN; LANA, 
2016; 2017; 2018; CERVA-ALVES et al., 2020), indicando 
que todas as rochas foram originadas de um mesmo 
reservatório ou da assimilação de rochas de arcos gera-
das com a mesma assinatura isotópica. Esta assimilação 
é também mostrada pela presença de cristais de zir-
cão herdados do próprio arco (BONGIOLO et al., 2010; 
SIVIERO et al., 2021) (Figura 6.33).

Figura 6.32 - Resumo dos blocos tectônicos delimitados pela aerogeofísica tendo como base o Mapa Aeromagnético 
Ternário K-eTh-eU (CPRM, 2010). Em amarelo estão colocadas as lascas de embasamento de idades semelhantes às 

encontradas no Terreno Taquarembó (e.g. complexos Encantadas e Vigia). As idades em vermelho indicam  
amostras analisadas nesta integração, indicando a presença de um embasamento do final do Paleoproterozoico, 

início do Mesoproterozoico.
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A presença de herança do embasamento pode ser 
encontrada grãos de zircão, em sedimentos das bacias 
marginais do arco, onde estas bacias também recebem 
sedimentos erodidos de um continente. Isto ocorre na 
Formação Ibiajutura (Cambaizinho) (CERVA-ALVES et 
al., 2020) ou na Formação Passo Feio (REMUS et al., 
2000a; LOPES et al., 2015). Outra evidência de herança 
é no segmento Passinho, com a presença de cristais 
de zircão herdados nos tonalitos (PHILIPP et al., 2014;  
PHILIPP; PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016). Como já 
foi dito, este é o segmento mais antigo e primitivo e esta 
herança poderia indicar o local onde uma crosta oceânica 
estava “ancorada” em um embasamento, além disto, a 
assinatura geoquímica deste segmento mostra que esta 
“contaminação” é desprezível.

Estes dados indicam que estas rochas possuem fonte 
única, sem a participação de outra fonte, o que implicaria 
na participação de uma fonte externa ao arco, que mar-
caria uma colisão com um continente e/ou embasamento 
mais antigo, com isso, os dados de isótopos de oxigênio, 
com valores de δ18O variando entre 3,2 a 9,6‰, (LENA 
et al., 2014) e que foram interpretados pelos autores 
como indicativo de uma colisão continental no segmento 
Vila Nova, podem ser interpretadas como indicando um 
espessamento crustal, normal na evolução de um arco, 
onde este vai ficando mais espesso, frio e com rochas 
mais evoluídas com o decorrer do tempo, como é o caso 
do segmento Vila Nova com rochas de até ca. 690 Ma, 
onde foram feitas estas análises.

Embora o número de arcos ainda precise ser avaliado, 
o Arco São Gabriel foi formado a partir de uma crosta 
oceânica única, onde sua assinatura inicial deveria ser 
semelhante àquela presente nas rochas mais velhas, 
como às do segmento Passinho, composto por dioritos, 
tonalitos e trondjemitos com assinatura adaquítica (LAUX 
et al., 2013; LAUX, 2017; SIVIERO et al., 2021) (Figuras 6.18 
e 6.19). À medida que este arco evolui, vai se fragmen-
tando, devido a velocidades diferentes da placa oceânica, 
ou por assimilações locais de crostas mais espessas e/ou  
evoluídas, ou outros fatores. A presença de rochas com 
assinatura adaquítica nos outros segmentos, como no 
Palma, é uma evidência de que as condições para a 
formação deste tipo de rocha não eram exclusividade 
das rochas antigas do arco, mas sim das fases iniciais de 
cada arco, independentemente da idade.

Em dado momento os segmentos passaram a evo-
luir separadamente, isto pode ser comprovado pela 
preservação de fases diferentes, ou semelhantes em 
segmentos separados. As idades mais antigas, encontra-
das no segmento Passinho, ao redor de 850 Ma (LEITE 
et al., 1998; BONGIOLO et al., 2010; PHILIPP et al., 2014;  
PHILIPP; PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016; SIVIERO et 
al., 2021), também são encontradas no segmento Vila 
Nova (HARTMANN et al., 2021); fragmentos de vulcâ-
nicas mais velhas, ao redor de 760 Ma, associadas às 
sequências mais novas, com idades ao redor de 730 Ma 
(MACHADO; KOPPE; HARTMANN, 1990, REMUS et al., 
1999; 2000a, GUBERT; PHILIPP; BASEI, 2016; LAUX et al., 
2010c; 2010d; LOPES et al., 2015; ARENA; HARTMANN; 
LANA, 2017; VEDANA; PHILIPP; BASEI, 2017; CERVA-ALVES 
et al., 2020; HARTMANN et al., 2021); a presença de 
lasca de fundo oceânico em todos os segmentos do 
arco, com idades de cristalização e idades de perda de 
Pb semelhantes, indicando eventos comuns (ARENA; 
HARTMANN; LANA, 2016; 2017; 2018; HARTMANN, 2019; 
2021; CERVA-ALVES, 2020; WERLE, 2020).

A geração de rochas de arco, tonalitos, dioritos, gra-
nodioritos, evoluem até uma idade ao redor de 690 Ma, 
como no segmento Vila Nova (SAALMANN et al., 2011; 
HARTMANN et al., 2011; 2021; CERVA-ALVES et al., 2020 
e nesta integração, figura 6.20). Rochas geradas entre 
630-560 Ma e que estão neste terreno estão relacionadas 
a outro contexto tectônico.

A próxima geração de rochas refere-se à forma-
ção dos batólitos Torquato Severo e Pelotas, sendo que 
este último não é objeto desta integração. Entretanto 
a geração dos dois batólitos deve ser semelhante, pois 
apresentam idades de formação contemporâneas e estão 
gerados em uma ampla área. Contudo devem apresentar 
evoluções diferentes, com o Batólito Pelotas migrando 
para um arco magmático.

O Batólito Torquato Severo (CAMOZZATO et al., 
2016a) é o terreno menos estudado do Escudo Sul-Rio- 
Grandense, não apresenta dados isotópicos e poucos 

Figura 6.33 - Cristais de zircão de um tonalito do segmento 
Passinho, com duas populações de zircão distintas, mas muito 
próximas, com aproximadamente 10 Ma entre uma e outra, 

mostrando ciclos orogênicos rápidos (BONGIOLO et al., 2010).
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dados geocronológicos e geoquímicos. As rochas mais 
antigas são monzogranitos, com excesso de cristais de 
feldspato potássico, além de tonalitos, dioritos e grano-
dioritos, sendo que estas últimas rochas são caraterís-
ticas de arcos. Apresentam dois picos de idades, um ao 
redor de 635 Ma (TAMBARA, 2013; CAMOZZATO, KLEIN E  
IGLESIAS, 2018; esta integração, Figura.24B); e o segundo 
ao redor de 600 Ma (LAUX; CAMOZZATO; SANDER, 2014; 
CAMOZZATO et al., 2016a, 2017; 2018; LAUX, 2017; esta 
integração - Figura 6.24A). Restos de embasamento do 
final do Paleoproterozoico são comuns como xenólitos 
nesta unidade.

Pelos dados disponíveis, sua geração é praticamente 
instantânea, formando uma faixa contínua desde Dom 
Pedrito até perto de Pinheiro Machado. A geração a 
partir de uma delaminação da crosta (e.g. BIRD, 1978; 
1979; NELSON, 1992; KAY; KAY, 1993), parece uma opção 
viável (Figura 6.34). Como há uma interrupção da gera-
ção da placa oceânica em direção ao Uruguai, não há 
continuidade do arco de São Gabriel para sul, isto gera 
o enfraquecimento da crosta abaixo da placa do final 
do paleoproterozoico e a sua consequente delamina-
ção, com a geração de calor suficiente para a forma-
ção de magmas que geram a fase inicial do Batólito  
Torquato Severo.

Sobre o Terreno Tijucas, a ideia mais aceita, atual-
mente, coloca este terreno como bloco exótico Pale-
oproterozoico, equivalente ao Complexo Encantadas 
(e.g. CHEMALE JÚNIOR, 2000), ou um fragmento do 
Cráton Rio de La Plata (e.g. HARTMANN et al., 2007), com 
uma bacia onde se depositou o Complexo Metamórfico 
Porongos, ao redor 800 -780 Ma (e.g. PORCHER et al., 
1999) e sobre ele as outras unidades, como a Bacia  
do Camaquã.

A evolução e entendimento do Terreno Tijucas está 
profundamente relacionado com a criação e evolução 
do Batólito Pelotas, pois muitas das justificativas para 
a evolução de um bloco, está na evolução do outro.  

Como exemplo desta relação, está no modelo sugerido 
por e.g. Chemale Júnior, Hartmann e Silva (1995a) em que 
a placa mergulha em direção a África ou no modelo de 
Basei, (2000) em que a placa mergulha para a direção da 
América do Sul.

No primeiro modelo uma placa com assinatura 
semelhante a encontrada no Arco de São Gabriel, com 
idade por volta de 900 Ma e TDM ao redor de 1,2 - 1,0 
Ga (ARENA; HARTMANN; LANA, 2016; 2017; 2018;  
HARTMANN, 2019; 2021; CERVA-ALVES, 2020; WERLE, 
2020) e no choque contra o Microcontinente Encanta-
das (CHEMALE JÚNIOR, 2000) ou Terreno Nico Pérez 
(e.g. OYHANTÇABAL et al., 2011), com idades modelo 
Sm-Nd TDM entre 2,3 - 2,4 Ga (e.g. May, 1990), gera-
riam rochas entre 630-560 Ma do Batólito Pelotas (e.g. 
PHILIPP; PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016) com TDM 
entre 2,2 a 1,6 Ga (e.g. MANTOVANI; HAWKESWORTH; 
BASEI, 1987; MAY, 1990; BABINSKI et al., 1997; PHILIPP 
et al., 2003; 2007, BARBOSA et al., 2019). Estas ida-
des modelo representariam uma mistura das idades 
modelo TDM dos dois blocos. Para o modelo em que 
a placa mergulha em direção a África (BASEI, 2000) é 
necessária uma fonte mais nova, no lado da América do 
Sul, do que a encontrada no Microcontinente Encantadas, 
para poder explicar a assinatura isotópica presente no  
Batólito Pelotas.

Quando se analisa os dados de proveniência há o 
indicativo de três fontes no Complexo Metamórfico 
Porongos (HARTMANN et al., 2004; GRUBER et al., 2011; 
2016a; PERTILLE et al., 2015a; b; HÖFIG et al., 2018). 
Estas fontes são compatíveis com as idades presentes no 
embasamento paleoproterozoico (2,2 - 1,8 Ga); de uma 
fonte no final do paleoproterozoico e mesoproterozoica 
(1,7 - 1,3 Ga), que é a encontrada no embasamento do 
Terreno São Gabriel e do Batólito Torquato Severo; e 
uma fonte neoproterozoica (800 a 570 Ma) proveniente 
do Arco de São Gabriel e/ou dos batólitos Pelotas e 
Torquato Severo. Como não há uma estratigrafia bem 

Figura 6.34 - Esquema simplificado de formação do Batólito Torquato Severo a partir de delaminação de crosta. 
Figura adaptada de Zhang et al. (2017).



| 111 |

| Escudo Sul-Rio-Grandense |

definida para o Complexo Metamórfico Porongos, fica 
difícil saber se há um rejuvenescimento da bacia e qual 
é a idade mínima de deposição.

A idade máxima de deposição do Complexo Meta-
mórfico Porongos, até o momento, é de ca. 780 Ma, 
dado por um vulcanismo ácido com características conti-
nentais (PORCHER et al., 1999; CHEMALE JÚNIOR, 2000; 
GOLLMANN et al., 2008; SAALMANN et al., 2006, 2011; 
KOHLRAUSCH, 2013, GRUBER et al., 2016a; PERTILLE et 
al., 2017, BATTISTI et al., 2018; TAKEHARA; LAUX, 2019) 
que ocorre intercalado com os sedimentos. As idades 
modelo de Hf destas vulcânicas estão entre 1,6 e 2,1 Ga 
(PERTILLE et al., 2017) e εHf(800Ma) entre -10 e -15, para 
as idades modelo próximos a 1,6 Ga. As idades modelo 
Sm-Nd TDM variam entre 1,5 e 1,7 Ga (GOLLMANN et 
al., 2008). Todos estes dados de idades modelo indicam 
a participação de uma fonte jovem na geração destas 
rochas, considerando-as como colisionais com um emba-
samento paleoproterozoico, com idades modelo Sm-Nd 
TDM variando de 2,47 a 3,14 (CHEMALE JÚNIOR, 2000).

Neste mesmo intervalo de idade, ca. 800 Ma, Martil 
et al. (2017) descrevem um arco continental da região 
de Encruzilhada do Sul, com idades modelo Sm-Nd TDM 
entre 1,7 e 2,2 Ga e os autores indicam que as rochas 
deste arco foram geradas por uma fonte matélica, com 
assinatura EMII e contaminada com uma fonte crustal, 
semelhante à encontrada nos embasamentos paleopro-
terozoicos. Eventos desta idade e características também 
ocorrem no Uruguai (e.g. LENZ et al., 2011; 2013) e Santa 
Carina (e.g. DE TONI et al., 2020).

Outro evento, aproximadamente nesta mesma idade, 
marca o Complexo Metamórfico Porongos, a colocação 
das rochas máfica-ultramáficas do Complexo Capané, 
cujos basaltos apresentam idades entre 793 ± 0,9 e 757 
± 2,1 Ma, e idades modelo de Hf TDM entre 0,74 e 0,91 
e ɛHf variando +10,7 a +15 (ARENA; HARTMANN; LANA, 
2018). Idades modelo Sm-Nd TDM, para estes basaltos, 
variam entre 0,9 e 1,4 Ga (GOLLMANN et al., 2008). 
Estas características colocam estas rochas como muitos 
semelhantes, isotopicamente, às vulcânicas da Formação 
Mudador, mas com idades de cristalização contemporâ-
neas com as do Arco de São Gabriel.

Três eventos de formação de rochas com caracte-
rísticas mantélicas são colocadas no Terreno Tijucas e 
podem ajudar a caracterizar qual a assinatura isotópica 
do manto está presente neste terreno. Estas rochas são 
o Anortosito Capivarita; o Sienito Piquiri e os basaltos da 
Formação Rodeio Velho, de ambiente de rifte continental.

O Anortosito Capivarita possui uma idade de 1573 
± 21 Ma, idades modelo de Hf TDM entre 1,81 e 2,03 
Ga (CHEMALE JÚNIOR et al., 2011) e idades modelo 
de Sm-Nd TDM de 2,0 Ga (BABINSKI et al., 1997). O 
Sienito Piquiri possui idade variando de 609 ± 2 Ma 
até 584 ± 2 Ma (PHILIPP et al., 2002; CHEMALE et al.; 

2011; BITENCOURT et al., 2015); com idades modelo 
de Sm-Nd TDM de 1,75 (BABINSKI et al., 1997). Os 
basaltos da Formação Rodeio Velho mostram idades 
ao redor de 540 Ma: 547 ± 6,3 Ma (U - Pb em zircão) 
(ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012), 
535 ± 1 Ma (Ar-Ar step heating) (ALMEIDA, 2005), 
com idades modelo de Sm-Nd TDM entre 1,6-1,9 Ga  
(CHEMALE JÚNIOR, 2000).

Todos estes dados isotópicos de rochas ígneas pre-
sentes no Terreno Tijucas, com idades de cristalização 
mais novos que 2,0 Ga, indicam a participação de uma 
fonte jovem, necessária para explicar os TDMs menores 
que 2,0, alguns próximos a 1,5, que não podem ser o 
resultado da fusão da crosta paleoproterozoica, presente 
na área. As alternativas para explicar estas assinaturas 
encontradas nas rochas ígneas presentes no Terreno Tiju-
cas, com idades menores que 2,0 Ga, são a participação 
de uma crosta oceânica em subducção da África para a 
América do Sul, modelo de Chemale Júnior, Hartmann 
e Silva (1995a; b), entre outros; ou a presença de uma 
crosta oceânica sob a bacia onde se depositou o Com-
plexo Metamórfico Porongos.

A primeira possibilidade não explica a assinatura do 
Anortosito Capivarita, pois ele é formado em 1,5 Ga e a 
subducção da placa oceânica, vinda da África, começou 
a ocorrer, no máximo, quando da formação dos arcos de 
ca. 800 - 750 Ma (e.g. PORCHER et al., 1999; LENZ et al., 
2011; 2013; MARTIL et al., 2017; DE TONI et al., 2020). 
Além disto, esta subducção não explicaria a assinatura 
dos basaltos da formação Rodeio Velho e nem dos basal-
tos do Complexo Capané, pois eles estão muito distantes 
da zona de subducção.

A outra opção seria que os blocos paleoproterozoicos 
tenham se formado por fragmentação e formação de 
um oceano, num modelo semelhante ao Ciclo de Wilson 
atual. Neste modelo, novamente teríamos um problema, 
pois, se esta for a solução, qual evento causou esta frag-
mentação? O que originou o Arco de São Gabriel? Ou 
o que deu origem aos basaltos presentes na Formação 
Mudador e no Complexo Metamórfico Batovi?

A melhor resposta está na análise dos dados iso-
tópicos dos eventos mantélicos: Anortosito Capivarita, 
Sienito Piquiri; basaltos da Formação Rodeio, além dos 
basaltos do Complexo Capané. Estas rochas apresentam 
idades modelo de Sm-Nd TDM entre 1,6 - 2,0 Ga, que são 
mais compatíveis com o evento que gerou os basaltos da 
Formação Mudador e do Complexo Metamórfico Batovi, 
que é o mesmo que está no embasamento do Terreno 
São Gabriel e do Batólito Torquato Severo.

Finalizando a evolução pré-cambriana do Escudo 
Sul-Rio-Grandense ocorre a estabilização dos blocos 
presentes. Como estamos em ciclo de colisão, para a 
formação do supercontinente Gonduana, a tendência é 
o fechamento dos oceanos criados e a geração de uma 
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cadeia de montanhas. Na parte oeste do escudo isto 
se dá pela formação do magmatismo Hilário e Acam-
pamento Velho, em três pulsos: um com idades acima 
de 600 Ma, o segundo com idades próximas a 600 e o 
último com idades abaixo de 585 Ma. Esse magmatismo 
usa os caminhos disponíveis, como limite de blocos tec-
tônicos e as separações dos segmentos do Arco de São 
Gabriel (Figura 6.35). No primeiro momento há o fecha-
mento do Terreno São Gabriel com o Batólito Torquato 
Severo e deste com o Terreno Taquarembó. Posterior-
mente há o fechamento com o Terreno Tijucas. Na parte 
distal e/ou final de cada pulso ocorre a formação de  
magmatismo alcalino.

Com os dados atuais não é possível saber se há coli-
são, ou onde, na geração deste magmatismo no final do 
pré-cambriano no oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense. 
No entanto, os dados geoquímicos e isotópicos são com-
patíveis com esta possibilidade, cuja evolução encontra-
-se bem descrita com uma origem deste magmatismo 
por fontes mantélicas do tipo EM1, ou o envolvimento de 
manto litosférico enriquecido (tipo EM1) e modificado em 
eventos pretéritos (paleoproterozoicos), ou pela interação 
manto-crosta por subducção (NARDI; LIMA,1985; 2000; 
NARDI; BONIN, 1991; GASTAL; LAFON, 1998; WILDNER 
et al., 1999; CHEMALE JÚNIOR, 2000; LIZ et al., 2009; 
MATTÉ et al., 2021).

Figura 6.35 - Esquema geral com a formação magmatismo final do pré-cambriano do oeste do Escudo Sul-Rio-
Grandense. A) Figura mostrando a direção predominante, aproximada, de fechamento do sistema;  

B) Caminho dos três pulsos magmáticos do final do pré-cambriano do oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense.

A

B
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7. GEOLOGIA ECONÔMICA

tectônicos. Estudar a evolução tectônica pode permitir 
não apenas a classificação dos tipos de depósito, mas 
também restringir a área de ocorrência de potenciais 
depósitos minerais (HUSTON et al., 2016). Nesse contexto, 
existem hoje grande interesse e expectativa na aplicação 
dos conceitos de Sistemas Tectono-metalogenéticos em 
modelos exploratórios, que possam resultar em casos 
de sucesso na exploração mineral a custos mais baixos.

O conceito de sistemas tectono-metalogenéticos 
foi originalmente introduzido por Wyborn, Heinrich 
e Jaques (1994) e Knox-Robinson e Wyborn (1997), e 
visa apresentar um quadro conceitual que considere os 
diferentes processos geológicos, em diferentes escalas, 
que controlam a formação e preservação dos depósitos 
minerais (Figura 7.1). Esse conceito difere daquele de 

7.1. INTRODUÇÃO

Historicamente, os depósitos minerais são ampla-
mente classificados por suas características locais, como 
o aspecto do minério, a alteração hidrotermal, a rocha 
encaixante e as características temporais relativas. Este 
método tem-se mostrado insuficiente, pois não per-
mite uma previsão de novos depósitos e ocorrências, 
principalmente em função das crescentes dificuldades 
enfrentadas na exploração mineral.

Um aspecto que tem ganhado força nas últimas 
duas décadas é a relação entre tectônica de placas e 
eventos mineralizantes. A utilização da configuração 
tectônica para classificação dos tipos de depósitos não 
considera totalmente a influência dos sucessivos ciclos 

Figura 7.1 - Conceito de Sistema Mineral e sua relação com as escalas temporal e espacial. Processos geodinâmicos concentram 
commodities em uma região fonte na escala regional e de distrito. Falhas e unidades estratigráficas permeáveis canalizam fluidos aos 
ambientes deposicionais onde gradientes químicos, físicos e termais causam deposição do minério. Muitos desses processos deixam 

pistas ou evidências, como alteração hidrotermal, que podem ser usados para localizar depósitos minerais (HUSTON et al., 2016).
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modelo genético, por não se ater apenas aos proces-
sos em escala de depósito, mas em múltiplas escalas, 
desde a continental (Figura 7.1), condicionados pelos 
processos tectônicos que resultam na formação de uma 
província geológica/geotectônica e em sua evolução  
(BETTENCOURT; JULIANI; MONTEIRO, 2016). O depósito 
mineral representa, neste contexto, uma expressão local 
do amplo sistema tectono-metalogenético que operou 
em diferentes escalas, focalizando fluxos de energia e 
massa (JAQUES; JAIRETH; WALSHE, 2002; FRASER et al., 
2007; McCUAIG; BERESFORD; HRONSKY, 2010).

A análise de sistemas minerais envolve a compreen-
são dos principais processos de controle para a formação 
e preservação de depósitos de minério e a tradução des-
ses processos em indicadores que podem ser mapeados 

em uma região (CHAMPION; HUSTON, 2016; OCCHIPINTI 
et al., 2020; McCUAIG; HRONSKY, 2014). Vários mapas 
de indicadores podem ser combinados em modelos 
de prospectividade computacional (JOLY et al., 2015; 
OCCHIPINTI et al., 2020; PORWAL et al., 2015; LINDSAY et 
al., 2016). Os elementos críticos necessários para formar 
e preservar um depósito mineral podem ser resumi-
dos como características geológicas e seus indicadores 
mapeáveis correspondentes usados como entradas em 
modelos de prospectividade empíricos ou conceituais 
(OCCHIPINTI et al., 2020; Figura 7.2).

No Projeto Escudo Sul-Rio-Grandense busca-se a 
identificação de elementos críticos para a especializa-
ção metalogenética da parte oeste do Escudo Sul-Rio- 
Grandense (ESRG) a partir de mapeamentos geológicos 

Figura 7.2 - Esquema com os fatores críticos e seus elementos mapeáveis em sistemas minerais  
(OCCHIPINTI et al., 2020).
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pré-existentes, dados geoquímicos e geofísicos nas 
mais diferentes escalas, de maneira a reconstituir a his-
tória tectônica do ESRG e consequentemente buscar 
identificar processos diretos e indiretos relacionados 
a gênese dos principais depósitos minerais de metais 
base e preciosos conhecidos atualmente, tais como 
(KNOX-ROBINSON; WYBORN, 1997; THÉBAUD et al.,  
2014) (Figura 7.3):

1. Fontes de fluidos e ligantes;
2. Fontes de metais;
3. Trajetória de migração dos fluidos e arquitetura 
dos canais de circulação dos fluidos;
4. Gradientes termais, fonte de energia para trans-
porte dos fluidos e metais;
5. Fonte de energia para o transporte de fluidos e 
metais;
6. Mecanismo estrutural de controle do fluxo de 
fluidos ao sítio deposicional;
7. Causas físicas e/ou químicas da precipitação do 
minério;
8. Condições para preservação da concentração 
metalífera.
O projeto não tem a premissa de abordar sistematica-

mente os processos acima, mas busca apontar com base 
na bibliografia e nos trabalhos realizados, o máximo de 
características que poderão auxiliar na construção dos 
sistemas minerais presentes no ESRG e, possivelmente, 
melhorar os modelos de depósitos já conhecidos.

7.1.1. Recursos Minerais - Generalidades

Atualmente as mineralizações mais importantes do 
ESRG são sulfetos de metais base (Cu, Pb, Zn) associados 
ou não com metais preciosos (Au e Ag).

Os trabalhos de Ribeiro (1978a, b), Teixeira e Gon-
zalez (1988); Badi e Gonzalez (1988); Santos, Maciel e 
Zir Filho (1998), Hartmann et al., 1999b; Ramgrab et 
al. (2000), Dardenne e Schobbenhaus (2000), Biondi 
(2003) e Camozzato, Klein e Iglesias (2014) constituem 
as principais sínteses de informações disponíveis sobre 
mineralizações no ESRG. Muitas outras fontes, com refe-
rências gerais ou detalhamento de depósitos específicos, 
estão disponíveis na bibliografia e poderão ser citados ao  
longo do texto.

Com base nestas fontes são apresentados dados 
descritivos e genéticos, quando possível, das principais 
mineralizações do ESRG.

Todo o espectro de depósitos minerais é classificado 
em: sistemas sedimentares, hidrotermais e ortomagmá-
ticos (e.g. HAGEMANN; LISITSIN; HUSTON, 2016). Esse é 
um esquema de classificação fundamentado em descri-
ções genéricas dos depósitos com o foco em processos 
tectônico-metalogenéticos em grandes escalas.

Considerando a compartimentação tectônica de Che-
male Júnior (2000) e a proposta desta integração (Capítulo 
06), os motores das mineralizações estão ligados a pro-
cessos associados à Orogênese Brasiliana (900-535 Ma).  

Figura 7.3 - Modelo conceitual de Sistema Mineral e seus atributos críticos (Fonte: KNOX-ROBINSON; WYBORN, 1997).
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Mais especificamente, três eventos são os propulsores 
das mineralizações do ESRG. O primeiro seria o processo 
de formação do Arco de São Gabriel, o segundo é a 
formação do Batólito Torquato Severo e o terceiro é a 
aglutinação dos terrenos que formam o ESRG, com a 
geração de rochas granitoides e vulcânicas.

Segundo Huston et al. (2016), são três os tipos de 
sistemas tectono-metalogenéticos: associados a margens 
convergentes, divergentes, além do ambiente intra-
placa. Outro importante fator associado à gênese de 
depósitos minerais detectável nesta escala, é o fato 
de que depósitos minerais estarem geograficamente 
próximo a limites paleocrustais, que podem ter sido 
limite de placas no passado geológico (e.g. BEGG et al., 
2009; GROVES et al., 2010).

Neste sentido, em um primeiro momento, optamos 
por dividir as principais mineralizações metálicas do ESRG 
com base em seu contexto tectônico. A grande maioria 
das principais minas e ocorrências ocorrem em três 
ambientes. As sequências metavulcano-sedimentares 
do Arco de São Gabriel, os granitos e vulcânicas com 
assinatura geoquímica cálcico-alcalina a shoshonítica e 
os sedimentos da Bacia do Camaquã.

O primeiro ambiente está ligado aos processos de 
formação do Arco de São Gabriel, Cinturão Vacacaí, mas 
especialmente nas sequências intra-arco. O segundo e o 
terceiro ambientes estão intimamente ligados, gerados: 
a) ao processo de aglutinação do Arco de São Gabriel 
como os blocos circunvizinhos, os terrenos Taquarembó, 
Tijucas e Batólito Torquato Severo; b) pela sequência 
vulcano-sedimentar gerada durante esta aglutinação, a 
Bacia do Camaquã.

Posteriormente, para subdivisão, optamos por utilizar 
as características facilmente reconhecidas, tais como 
rocha hospedeira, estruturação regional e assembleia 
mineralógica da mineralização, sem evidencias diretas 
do conjunto ser formador de um sistema tectono-me-
talogenético. Dentro deste contexto, são abordadas as 
seguintes associações de recursos minerais:

7.2. MINERALIZAÇÕES ASSOCIADAS  
AOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DO  
CINTURÃO VACACAÍ

A porção oeste do ESRG é formada predominante-
mente pelo Terreno São Gabriel, uma área de acresção 
crustal juvenil neoproterozoica na qual são reconhecidos 
três grandes agrupamentos petrotectônicas, todos com 
significativa imbricação estrutural e dispostos como faixas 
de direção preferencial NE-SW: 1) granito-gnaisses do 
Complexo Cambaí (890 a 690 Ma); 2) (meta) vulcano-se-
dimentares do Cinturão Vacacaí (760 a 720 Ma) (Pontas 
do Salso, Bossoroca, Arroio Marmeleiro e Passo Feio); 3) 
complexos ofiolíticos (Cerro Mantiqueira, Palma, Arroio 

Lageadinho, Passo do Ivo e Cambaizinho) (e.g. PHILIPP; 
PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016; PHILIPP; PIMENTEL; 
BASEI, 2018).

As áreas da Bossoroca, Palma e Passo Feio constituem 
os principais alvos exploratórios para Au e sulfetos de 
metais base no contexto do Arco de São Gabriel, tanto 
pela quantidade de ocorrências quanto pelo histórico 
de mineração.

Na área conhecida como Bossoroca, existem duas 
minas paralisadas, as minas Bossoroca (ativa entre 
1981- 1987) e Cerrito do Ouro (ativa entre 1986-1989). 
Além destas, o Au foi motivo de alguma exploração nos 
seguintes depósitos: Viúva Guerra Duval, Guardinha 
e Lavrinha (KAUL; RHEINHEIMER, 1974; PORCHER et 
al., 1995; RAMGRAB et al. 2000; TONIOLO; KIRCHNER, 
2000b; HARTMANN et al., 2009b; CAMOZZATO, KLEIN; 
IGLESIAS, 2014).

A área Palma precisa de um esclarecimento, pois esta 
área compreende duas sequências de rochas distintas do 
Arco de São Gabriel, uma máfica-ultramáfica (ofiolitos, 
e.g. ARENA; HARTMANN; LANA, 2017) e uma vulcano- 
sedimentar, no entanto, devido á escala, elas não são 
separadas. Nesta área são conhecidos indícios de ouro, 
cobre e molibdênio, em ocorrências como: Cerro do 
Ouro, Cerro Branco, Cerro Verde, Cerro Alegre, Lavrinha 
e Bom Retiro, além de outros de menor importância 
como Sanga Seca e Portugal (VILLWOCK e JOST, 1967; 
KAUL; RHEINHEIMER, 1974; HARTMANN et al., 1999; 
TONIOLO; KIRCHNER, 2001; LAUX, 2017; CAMOZZATO; 
KLEIN; IGLESIAS, 2014).

No Complexo Passo Feio, na área que contorna o 
Complexo Granítico Caçapava do Sul (562 ± 8 Ma; REMUS 
et al., 2000a), hospedam-se diversas ocorrências cuprí-
feras, entre as quais destacam-se as ocorrências Passo 
dos Burros, Picada dos Tocos, Bom Fim, Coronel Linhares, 
Cioccari, Elinor Spode, Faxinal, Arroio da Divisa, Santa 
Bárbara, Primavera e Andrade (ou Andradas) (KAUL; 
RHEINHEIMER, 1974; HARTMANN et al., 1999; TONIOLO; 
KIRCHNER, 2000a; CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 2014).

7.2.1. Diferenciação Crustal

O Arco São Gabriel foi formado a partir de uma crosta 
oceânica única, onde sua assinatura inicial deveria ser 
semelhante àquela presente nas rochas mais velhas, 
como às do segmento Passinho, composto por dioritos, 
tonalitos e trondhjemitos com assinatura adaquítica 
(LAUX et al., 2013; LAUX, 2017; SIVIERO et al., 2021). 
Em dado momento, o Arco passou a evoluir em três 
segmentos separadamente (Capítulo 06). O segmento 
mais antigo, chamado de Passinho (a Sul do Arco), possui 
idades ao redor de 850 Ma (LEITE et al., 1998; BONGIOLO 
et al., 2010; PHILIPP et al., 2014; 2016; SIVIERO et al., 
2021). O segmento Palma é o que fica entre os segmentos 
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Passinho e Vila Nova, e possui idade ao redor de 720 Ma, 
o segmento Vila Nova (a Norte do Arco) apresenta as 
idades mais novas, evoluído até 690 Ma (SAALMANN et 
al., 2011; HARTMANN et al., 2011; 2021; CERVA-ALVES 
et al., 2020). Evidência de herança de um embasamento 
é encontrada apenas como zircões em sedimentos das 
bacias marginais do arco (CERVA-ALVES et al., 2020; 
REMUS et al., 2000a; LOPES et al., 2015), ou em tonalitos 
mais primitivos (Philipp et al., 2014; PHILIPP; PIMENTEL; 
CHEMALE JÚNIOR, 2016). Estes dados indicam que estas 
rochas possuem fonte única, sem a participação de outra 
fonte em sua geração (para uma melhor discussão, olhar 
o Capítulo 06).

7.2.2. Processos Geodinâmicos e Tectônicos

O Arco de São Gabriel é uma sequência de arcos de 
ilha e pode ser dividido em três segmentos, dispostos de 
sul para norte em: Passinho, com as rochas mais antigas; 
Palma com as rochas de idades intermediárias; e Vila 
Nova, que apresenta as rochas mais novas e evoluídas. 
No segmento Passinho as idades diminuem de sul para 
norte; no segmento Vila Nova há uma diminuição de 
idades de oeste para leste; no segmento Palma não há 
uma diferenciação significativa das idades. Como já foi 
dito no capítulo anterior, as rochas presentes no Arco 
São Gabriel não apresentam assinatura isotópica que 
indique a participação de uma fonte externa ao arco na 
geração de suas rochas.

7.2.3. Fontes (metais, fluidos  
ligantes e enxofre)

Com o amplo histórico de mineração esporádica, 
além do grande número de ocorrências ligadas as regiões 
da Palma e da Bossoroca, e em parte do Complexo Passo 
Feio, estudos sistemáticos direcionados a metalogênese 
destas mineralizações são raros.

Na região da Bossoroca, Koppe (1990) caracteri-
zou a composição dos fluidos mineralizantes a partir de 
inclusões fluidas, representada por um sistema H2O-CO2 
com baixa salinidade (~ 1%), densidade média de 0,82 
g/cm³, temperatura média de deposição de ouro de 
247°C e pressão litostática entre 500 e 1300 bar. Valores 
isotópicos de δ13C e δ18O sugerem que as soluções hidro-
termais atuantes no processo de mineralização sejam de 
origem metamórfica. Ramos (2018) analisou inclusões 
fluidas primárias em um veio de quartzo do depósito 
Cerrito do Ouro pertencente ao sistema H2O-CO2, com 
salinidade relativamente baixa (6,67% NaCl), formadas 
em um intervalo de temperatura média de 306,6°C, 
também indicando um fluido originado por processos 
metamórficos. Dias (2018) sugere que a precipitação de 
ouro não parece ser devido à perda da capacidade do 

tampão H2CO3, mas em função de uma intensa carbona-
tação difusa. Este autor descreve ainda, que o cenário 
mais plausível para a precipitação do ouro parece ser a 
segregação e mistura do fluido mineralizante em estru-
turas de segunda e terceira ordem, causando uma ins-
tabilidade química e consequente precipitação do ouro.

Remus et al. (1999) apresentam análises isotópicas de 
Pb em galenas indicando uma origem epizonal orogênica 
para os fluidos mineralizantes da região da Bossoroca. 
Estes fluidos foram relacionados tanto ao metamor-
fismo quanto a soluções derivadas de granitos intrusivos. 
Ainda segundo estes autores, os fluidos provavelmente 
ascenderam através de estruturas regionais de zonas de 
cisalhamento e atingiram a posição transicional entre a 
fácies xisto verde e anfibolito na crosta superior. Estes 
autores sugerem que os metais podem ser derivados 
da própria sequência vulcano-sedimentar, com base em 
estudos de isótopos de C e O.

Já nas mineralizações do Complexo Passo Feio, 
entorno do Granito Caçapava do Sul, a partir de aná-
lises de isótopos de Pb em sulfetos e rochas da região 
(REMUS et al., 2000b) indicam que os sulfetos apresentam 
composição menos radiogênica, indicando uma assina-
tura compatível de mistura do granito com as rochas do 
Complexo Passo Feio. Estes autores, no entanto, usando 
isótopos de enxofre, sugerem uma fonte a partir dos 
fluidos magmáticos.

7.2.4. Estrutural

O Terreno São Gabriel, como um todo, é marcado 
por três eventos de deformação (HARTMANN et al., 
2000; SAALMANN; REMUS; HARTMANN, 2006b; PHILIPP; 
PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016). O primeiro evento 
é caracterizado por uma deformação dúctil com dobra-
mento das estruturas como estratificação nas sequencias 
vulcano-sedimentares e bandamento nos complexos 
Palma e Cambaizinho. Este evento é encerrado por um 
dobramento oriundo de um empurrão de direção SE. 
A segunda deformação afetou as rochas do Complexo 
Cambai e do granito Sanga do Jobim e equivalentes, pos-
teriormente, a deformação é caracterizada por cisalha-
mento lateral direito ao longo de zonas de cisalhamento 
orientadas SW-NE. A última fase é caracterizada por um 
empurrão gerando estruturas dúcteis-rúpteis de direção 
SE, reativando zonas de cisalhamento mais antigas e 
deformação restrita às zonas de falha.

As mineralizações na área da Palma seguem em geral 
a orientação NE-SW. No Cerro da Cruz, onde o conjunto de 
corpos de sílica granular friável apresenta a maior quanti-
dade de vênulas de calcedônia da região, os níveis de sílica 
têm direção média N45°E. A área Santa Lúcia, extensão para 
SW do Cerro da Cruz, é constituída por corpos de sílica friá-
vel de direção N65°E, brechados, com sericita nas bordas.  
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No Cerro Branco a mineralização aurífera está hospedada 
em veios de quartzo encaixados em zonas de cisalha-
mento N20°-30°E (CAMOZZATO; LAUX; SANTOS, 2017b).

Na Mina Bossoroca a estruturação de 1a ordem, com 
direção NE-SW e mergulho para SE, é a principal condi-
cionante da mineralização. Esta é cortada por diques de 
riolito e diabásio que, conjuntamente, são deslocados por 
falhas NW. No Cerrito do Ouro a zona mineralizada tem 
orientação NW encaixada em fraturas de alto ângulo, 
discordantes da foliação. A ocorrência Guardinha apre-
senta-se na forma de stockwork delimitado por falha de 
direção NE-SW (PINTO, 1997). Dias (2018) descreve que 
o ouro relacionado à Mina Guardinha é depositado em 
estruturas secundárias, a maioria delas falhas sinistrais, 
bem desenvolvidas, onde pequenos corpos graníticos 
cortam a sequência vulcano-sedimentar.

Na Mina Andradas as mineralizações cupríferas são 
estruturalmente controladas por estruturas NE-SW, com 
um mergulho marcante para SW (KOLLING et al., 1986). 
Rocha et al. (2013) observam que as mineralizações estão 
limitadas aos cruzamentos de estruturas, em contexto 
de deformação dúctil-rúptil.

7.2.5. Modelo de depósito  
(alteração hidrotermal, assembleia 
mineralógica e modelo)

Região da Mina Bossoroca - O Complexo Bossoroca é 
caracterizado como uma sequência vulcano-sedimentar, 
com ca. 735 Ma (e.g. MACHADO; KOPPE; HARTMANN, 
1990) metamorfizado em fácies xisto-verde a anfibolito 
(WILDNER, 1990), que hospeda vários pequenos depó-
sitos tipo lode de ouro (DIAS, 2018).

Koppe (1990) caracteriza a mineralização na Mina 
da Bossoroca como hidrotermal epigenética, associada 
a veios extensionais ligados a zonas de cisalhamento. 
Segundo Remus et al. (1999) e Dias (2018), o depósito 
pode ser classificado como um tipo orogênico epizo-
nal, sendo a própria sequência a provável fonte dos 
metais (REMUS et al., 1999). A mineralização aproveita 
estruturas secundárias, contatos litológicos e corpos  
intrusivos (DIAS, 2018).

A mineralização ocorre em veios de quartzo fratu-
rados, stockworks e veios tipo lode, em estruturas com 
direção NE (KOPPE, 1990; DIAS, 2018). A alteração das 
rochas adjacentes aos veios é de pouca extensão e inten-
sidade limitadas. Sericitização é intensa, mas restrita, 
enquanto a carbonatação é mais penetrativa (KOPPE, 
1990; DIAS, 2018).

Segundo Koppe (1990), a mineralização de ouro é 
constituída, essencialmente por três estágios. Na fase 
inicial, a mineralização desenvolve-se nas rochas encai-
xantes compondo parte da estrutura da pirita. Na fase 
intermediária a mineralização é composta por veios de 

quartzo com Au na forma de partículas livres. A fase 
final o minério é concentrado e com teores maiores 
de prata, na forma de electrum, e associado com telu-
retos. Junto com o ouro ainda por ocorrer esfalerita, 
galena e arsenopirita (CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 
2014). A mineralogia associada aos sulfetos encontrada 
nos veios de quartzo se resume a quartzo, calcita, 
micas brancas, pirita, pirrotita, hematita, magnetita 
e subordinadamente calcopirita. Os principais mine-
rais da ganga são carbonato, clorita, sericita e turma-
lina (KOPPE, 1990). Na Mina Cerrito do Ouro, o ouro 
é raramente visível, se associa com pirita e calcopirita  
(PORCHER et al., 1995).

Área da Palma - São conhecidos indícios de ouro 
explorados de forma artesanal no Cerro do Ouro, Cerro 
Branco, Cerro Verde, Cerro Alegre, Lavrinha e Bom Retiro. 
Correspondem a diversos corpos de sílica friável, ora 
interpretados como depósitos químicos (chert), ora como 
unidades quartzíticas, onde o ouro ocorre em zonas bre-
chadas, com venulações de calcedônia e anomalias de Ba. 
Análises em sedimentos de corrente e em solo indicam 
anomalias de ouro, cobre, chumbo, zinco e molibdênio 
(e.g. SZUBERT et al., 1977, 1978).

O ouro ocorre livre ou como inclusões nos sulfetos 
disseminados em rochas metavulcânicas básicas. Asso-
cia se, também, com intrusivas dioríticas ao longo de 
zonas de cisalhamento, como depósitos do tipo skarn. 
Segundo Santos e Maciel (2007a, b), existe relação entre 
as ocorrências de ouro próximas aos corpos de sílica 
friável e o desenvolvimento de skarns em metabasaltos 
e mármores. Para estes autores, os skarns resultaram, 
provavelmente, de fluidos que ascenderam pelas fratu-
ras de natureza dúctil-rúptil, de direção NE e mergulhos 
para NW, que atingem as litologias mais reativas em 
zonas próximas a fontes de calor, como as resultantes 
dos granitoides intrusivos.

O depósito Bom Retiro localizado a cerca de 2 km 
para NNE da Vila da Palma, constitui uma área mine-
ralizada a Cu-Au-Mo com cavas que remontam as pri-
meiras décadas dos anos 1900. Camargo (1945) cita a 
ocorrência de molibdenita na localidade da Sanga Bom 
Retiro, nas proximidades do Cerro do Ouro. Além de 
molibdenita, ocorrem: calcopirita, bornita, pirita, ouro, 
cobre nativo e fluorita em veios de quartzo. Lima (2017) 
caracteriza o depósito Bom Retiro como um exoescarnito 
cálcico, e onde há maior concentração de Cu, ocorre um 
processo hidrotermal retrógrado, possivelmente com  
alteração potássica.

Em um relatório interno da empresa IAMGOLD 
(2006), consideraram a possibilidade dos afloramen-
tos de sílica friável se tratarem de corpos de sílica do 
tipo steam-heated, os quais representariam o topo 
de um sistema de mineralização de ouro epiter-
mal de baixa ou intermediária sulfetação (LS ou IS).  
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Este sistema epitermal estaria encaixado em um com-
plexo máfico-ultramáfico com um nítido controle estru-
tural NE e com dimensões de aproximadamente 20 km 
de extensão. A presença de minerais alteração como: 
flogopita, magnetita, actinolita e epidoto em vários 
pontos ao longo do trend dos corpos de sílica granular 
e suas encaixantes sugerem uma paragênese de alte-
ração de maior temperatura que aquela esperada para 
o ambiente de formação dos steam-heated. Isso leva a 
refletir sobre o modelo de mineralização proposto ou 
pelo menos numa possível sobreposição de eventos de 
alteração hidrotermal de diferentes temperaturas. Jeffrey 
W. Hedenquist, geólogo especializado em mineralizações 
do tipo epitermal foi contratado pela empresa IamGold, 
onde reportou que os afloramentos de sílica granular do 
Bloco Palma são similares a outros presentes em alguns 
depósitos epitermais de alta sulfetação.

Duas sondagens executadas pela Companhia Brasi-
leira do Cobre (CBC) no Cerro Branco resultaram até 15,57 
ppm Au em rocha granítica milonitizada com venulações 
de quartzo. Os levantamentos geológicos de detalhe 
da área e as campanhas de sondagem realizadas, per-
mitiram a caracterização de um corpo metadiorítico 
subcircular, com cerca de 1,5 km de diâmetro e bordas 
milonitizadas limitadas por falhas, com evidências de 
alteração hidrotermal representada por epidotização,  
carbonatação e sulfetação.

Na área também ocorrem diques de lamprófiros 
espessartíticos (LOPES et al., 2003), com forte alteração 
hidrotermal, onde a mineralogia primária é substituída, 
parcialmente ou integralmente, por actinolita, clorita, 
carbonato, mica branca, clinozoizita, esfeno, quartzo, 
leucoxeno e albita (ZENI, 2015).

Área do Complexo Passo Feio - Os depósitos minerais 
hospedados em rochas metavulcano-sedimentares do 
Complexo Passo Feio formam uma auréola de peque-
nos depósitos minerais em torno do corpo granítico de 
Caçapava do Sul. As ocorrências são principalmente de 
sulfetos e óxidos de Cu, Cu nativo e galena, das quais 
se destacam as minas Primavera e Andradas descritas 
por Ribeiro (1978a). Camozzato, Klein e Iglesias (2014) 
apontam que a Mina Primavera possui mineralizações 
de Cu, encontradas em minerais de calcocita, crisocola 
e malaquita disseminadas em metavulcânicas brechadas 
e em fraturas, localmente formando bolsões com teores 
de até 4% de Cu (RIBEIRO, 1978a).

A Mina Andrade, separada em duas ocorrências 
principais, Norte e Sul, possui assembleia mineral carac-
terizada por calcosita, calcopirita, cuprita, bornita, Cu 
nativo, malaquita e carbonato, disseminados ao longo 
de falha de direção N-S, que cortam clorita xistos. Des-
crições de furos de sondagens no depósito Sul apon-
taram a presença de vênulas sulfetadas, com ou sem 
quartzo e carbonato, discordantes a xistosidade principal 
e temporalmente posteriores às assembleias minerais 

do metamorfismo regional (REMUS et al., 2000a). Já 
Rocha et al. (2013) observam processos de albitização, 
carbonatação, cloritização e silicificação pervasiva e 
venular. Brechas cimentadas por calcita, clorita e quartzo 
com enriquecimento de sulfetos de Cu e Fe (± hematita) 
são encontrados em alguns níveis. Zonas com alteração 
potássica ocorrem de maneira subordinada.

Processos de alteração similares são também obser-
vados em outros setores do Complexo Passo Feio, onde 
intercrescimentos de agregados venulares de calcopiri-
ta+pirita e stockworks de carbonato+barita±quartzo pre-
dominam nas zonas mineralizadas (ROCHA et al., 2013).

Gazzoni (2010) descreve escarnitos de Cu-Fe-Mo-Au 
na região de Coronel Linhares, na parte leste do com-
plexo. A mineralização ocorre na forma de filões e corpos 
alongados, ou na forma de corpos. O mineral de cobre 
presente é calcopirita, que se associa com as paragêne-
ses de baixa temperatura, indicativo de fluidos tardios. 
Reis (2016) descreve cloritização e albitização através de 
processos de infiltração de fluidos, com formação das 
cloritas entre 280° e 300°.

7.3. MINERALIZAÇÕES LIGADAS AOS PROCESSOS 
DE AGLUTINAÇÃO DOS TERRENOS TAQUAREMBÓ, 
SÃO GABRIEL, TIJUCAS E BATÓLITO TORQUATO 
SEVERO - MINERALIZAÇÕES DE OURO E METAIS 
BASE EM ROCHAS ÍGNEAS

O magmatismo do oeste da ESRG do final do Bra-
siliano é marcado por uma considerável diversidade 
composicional formada por associações magmáticas que 
evoluem de cálcico-alcalinas a shoshoníticas e finalmente 
para alcalinas saturadas em sílica (e.g. NARDI; LIMA, 
2000). Neste contexto, tem-se os granitoides shoshoní-
ticos e alcalinos, além das formações vulcânicas como 
a Formação Hilário (afinidade shoshonítica) e Formação 
Acampamento Velho (afinidade alcalina). Ambos os gru-
pos de rochas com natureza geoquímica contrastante 
representam o magmatismo do final do Neoproterozoico 
na porção oeste do escudo (Figura 7.4).

As principais mineralizações do final do Neopro-
terozoico no oeste do ESRG podem ser separadas em 
três grupos: mineralizações hospedadas em granitoides; 
mineralizações hospedadas em rochas vulcanogênicas; e 
mineralizações hospedadas em sequencias vulcano-se-
dimentares da Bacia do Camaquã. Estas mineralizações 
compreendem mais de duas dezenas de áreas mineiras, 
com inúmeras cavas, trincheiras, poços e galerias inativas 
de dimensões diversas.

7.3.1. Diferenciação Crustal

O magmatismo intrusivo do oeste da ESRG tem sua 
geração associada a aglutinação, fechamento e formação 
do supercontinente Pangeia. Essas rochas vulcânicas e 
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plutônicas podem ser agrupadas de acordo com sua 
natureza geoquímica, ou seja: em cálcico-alcalina a 
shoshoníticas e alcalinas (super) saturadas de sílica. Dados 
geocronológicos e geoquímicos obtidos para ambas as 

associações mostraram que esses dois eventos mag-
máticos são separados por um intervalo de tempo de 
cerca de 10-40 Ma (e.g. GASTAL; LAFON, 1998). Estas 
rochas podem ser separadas em dois intervalos de idades: 

Figura 7.4 - Recorte do mapa geológico mostrando a localização das principais manifestações do magmatismo do 
final do Neoproterozoico no oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense. A geologia é a mesma do mapa geológico.
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próximas a 600 Ma - 599 Ma para monzogranitos da 
região de Aceguá (CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 2018), 
588, 590 Ma para a Suíte Cerro Preto (CAMOZZATO et 
al., 2016a, CAMOZZATO; LOPES; PHILIPP, 2017a), 595 
Ma (LAUX; CAMOZZATO; SANDER, 2014), 598 Ma (este 
trabalho); 598 Ma para a Suíte Vauthier (LAUX, 2017), 600 
Ma para a Suíte Intrusiva Lavras do Sul - fácies shosho-
nítica (GASTAL et al., 2006) e 587 Ma em monzonitos 
(LIZ et al., 2009), 586 Ma para o Monzogranito Santo 
Antônio (GASTAL et al., 2005), 584 Ma para o Grano-
diorito Santa Rita (ARENA; HARTMANN; LANA, 2017) e 
abaixo de 585 Ma - Granito Jaguari - 565 Ma (GASTAL 
et al., 2005), Granito São Sepé - 539 Ma (GASTAL et 
al., 2005), Mozogranito Rincão dos Coqueiros - 558 Ma 
(REMUS et al., 1999); Granito Saibro – 567 Ma (GASTAL 
et al., 2005), Suíte Intrusiva Lavras do Sul – 585 Ma fácies 
alcalina (GASTAL et al., 2006), Granito Caçapava do Sul -  
562 Ma (REMUS et al., 2000a), Granito Ramada - 578 
Ma (WERLE et al., 2020) e o granito Cerro da Cria com 
612 Ma (WERLE et al., 2020), que mostra uma idade 
discrepante em relação aos outros, considerando a sua 
composição química, semelhante aos outros granitos 
alcalinos. Nestes corpos com idades mais jovens também 
merecem a atenção as idades dos granitos Caçapava do 
Sul e Rincão dos Coqueiros, que possuem idades mais 
novas que os demais granitoides com assinatura cálci-
co-alcalina a shoshonítica. Dados geocronológicos do 
vulcanismo fornecem idades ao redor de 590 Ma para um 
lamprófiro e vulcanismo da Formação Hilário (ALMEIDA; 
CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012; JANIKIAN et al., 
2008); entre 550 e 575 Ma para as rochas da Formação 
Acampamento Velho (REMUS et al., 1999; CHEMALE 
JÚNIOR, 2000; JANIKIAN et al., 2008; 2012; ALMEIDA; 
CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012); com as idades ao 
redor de 550 Ma na região do Platô da Ramada (Sommer 
et al., 2005; ALMEIDA; CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 
2012) e 547 para a Formação Rodeio Velho (ALMEIDA; 
CHEMALE JÚNIOR; MACHADO, 2012).

Idades modelo Sm-Nd TDM variam de 1,2 a 1,8 Ga 
(CHEMALE JÚNIOR, 2000; JANIKIAN et al., 2012) para 
o vulcanismo Hilário; a Formação Acampamento Velho 
apresenta idades modelo Sm-Nd TDM variam entre 1,3 
e 1,9 Ga (CHEMALE JÚNIOR, 2000; ALMEIDA; CHEMALE 
JÚNIOR; MACHADO, 2012; JANIKIAN et al., 2012). Os 
granitos apresentam idades modelo Sm-Nd TDM variam 
entre 1,33 e 1,61 Ga na Suíte Intrusiva Lavras do Sul 
(BABINSKI et al., 1996; GASTAL; LAFON, 1998; GASTAL 
et al., 2005); 1,7 Ga no Monzogranito Santo Antônio  
(CHEMALE JÚNIOR, 2000); 3,1 Ga no Monzogranito Rincão 
do Coqueiros (CHEMALE JÚNIOR, 2000); 2,12 Ga na Suíte 
Santo Afonso e 2,04 Ga na Suíte Cerro Preto (GASTAL; 
LAFON, 1998); 2,40 Ga no Granito São Sepé (CHEMALE 
JÚNIOR, 2000); 2,09 Ga no Granito Jaguari (CHEMALE 
JÚNIOR, 2000) e entre 2,24 e 2,33 Ga no Granito Caçapava 

do Sul (BABINSKI et al., 1996, JANIKIAN et al., 2012). Ida-
des modelo Hf TDM variam de 2,4 - 3,4 Ga no Granodiorito 
Santa Rita (ARENA; HARTMANN; LANA, 2017); entre 1,7 
e 2,2 Ga no Granito Cerro da Cria e entre 2,1 e 2,6 Ga 
no Granito Ramada (WERLE et al., 2020).

A partir dos dados isotópicos e geoquímicos, muitos 
autores admitem uma origem deste magmatismo por 
fontes mantélicas do tipo EM1, ou o envolvimento de 
manto litosférico enriquecido (tipo EM1) e modificado 
em eventos pretéritos (paleoproterozoicos), ou pela 
interação manto-crosta por subducção (NARDI; LIMA, 
1985; 2000 NARDI; BONIN, 1991; GASTAL; LAFON, 1998; 
WILDNER; NARDI; LIMA, 1999; LIZ et al., 2009; MATTÉ et 
al., 2021). De maneira geral os dados isotópicos mostram 
a mistura dos blocos que participam na gênese de cada 
geração de magmatismo, como exemplo dos granitos da 
borda leste deste sistema, que mostram uma assinatura 
isotópica paleoproterozoica, ou da Suíte Intrusiva Lavras 
do Sul com uma assinatura próxima a do Arco São Gabriel.

7.3.2. Processos Geodinâmicos e Tectônicos

Os estágios finais do ciclo orogênico Brasiliano-Pan 
Africano estão ligados a uma atividade tectônica com-
pressional e extensional com geração de importantes 
episódios plutono-vulcânicos e responsável pela evolução 
da Bacia do Camaquã (ca. 690 a 540 Ma; WILDNER et al., 
2002; SAALMANN; REMUS; HARTMANN, 2006b).

Como mostrado no capítulo anterior a gênese des-
tes magmas envolveu a participação de três segmentos 
da crosta antiga (Paleoproterozoico, Mesoproterozoico 
e Neoproterozoico) com a geração do Batólito Tor-
quato Severo por delaminação da crosta paleoprote-
rozoica. Posteriormente, ocorreu a colisão do batólito 
com o Terreno São Gabriel e deste com os terrenos  
adjacentes (Figura 7.5).

7.3.3. Fontes (metais, fluidos  
ligantes e enxofre)

A convecção de fluidos gerados por intrusões na 
crosta terrestre é o principal mecanismo de formação de 
sistemas hidrotermais. Os estudos sobre fluidos ligantes, 
fontes dos metais e enxofre serão particularizados de 
acordo com a associação de rochas hospedeiras.

Estudos sobre fluidos relacionados as mineralizações 
hospedadas em granitoides e rochas vulcanogênicas - Os 
estudos sobre fluidos relacionados as mineralizações 
hospedadas em granitoides e rochas vulcanogênicas são 
restritos a Suíte Intrusiva Lavras do Sul (SILS) e a Mina 
do Seival. A interação rocha-fluido nas zonas de contato 
entre as rochas graníticas e vulcanogênicas alteradas 
(Formação Hilário) produzem importante alteração rica 
em clorita associada com calcopirita, pirita e calcita 
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(BONGIOLO et al., 2008). Bongiolo (2006) demonstra 
que na SILS os paleocondutos de fluxo ativo de fluidos 
com alta razão fluido/rocha (F/R) são materializados por 
veios e brechas de quartzo, e que ocorrem em diferentes 
estágios durante o resfriamento. Bongiolo (2006) des-
creve a presença de veios de quartzo com texturas mais 
estáveis (drusas) a oeste da SILS, enquanto que na parte 
leste ocorrem texturas de desequilíbrio superpostas, 
típicas de ambientes epitermais (Figura 7.6). Bandamen-
tos coloformes, crustiformes e zonações, apoiam estas 
observações, que indicam níveis crustais mais rasos e que 
interagiram com um maior volume de fluidos meteóricos 
na borda leste do SILS.

Dados de isótopos estáveis de granitoides da SILS, 
pouco alterados e com alteração propilítica são similares, 
o que confirma que este estágio de alteração se desen-
volveu sob influência de fluidos magmáticos sob baixa 
relação fluido/rocha a uma temperatura relativamente 
alta (148-271°C) e salinidade (29-41 wt % NaCl equiv.) o 
qual foi sobreposto por uma alteração de baixa tempe-
ratura (80-271°C) e salinidade (1-21 wt % NaCl equiv.). A 
alteração fílica tem como origem um fluido predominan-
temente magmático. A alteração argílica intermediaria 

por sua vez é caracterizada por um fluido predominante-
mente de baixa temperatura (58-195°C), baixa salinidade 
(3-10 wt % NaCl equiv.) como água meteórica com δ18O 
negativo (BONGIOLO et al. 2011).

Nas rochas vulcânicas da Formação Hilário, tanto 
a alteração argílica, quanto a alteração propilítica tem 
origem em fluidos meteóricos com δ18O extrema- 
mente negativo.

Em relatório interno, a empresa Amarillo (2010) des-
creve três diferentes estágios para evolução do fluido e 
geração da mineralização no Bloco do Butiá. No primeiro 
estágio, o fluido alcalino, subsaturado de sílica, contendo 
ouro, migrou ao longo das vias de fluido secundárias, 
incluindo microcanais intercristalinos, onde a pressão 
parcial do fluido era suficientemente baixa e a alcalini-
dade ainda era alta o suficiente, nas fases iniciais, para 
gerar uma mineralização de Au a uma temperatura 250°C.  
No segundo, o fluido evolui para uma solução saturada 
em sílica e mais neutra, possibilitando a cristalização de 
outros minerais de alteração em uma longa e complexa 
sequência paragenética (sericita - zircão- fengita – clorita –  
quartzo – albita - pirita – rutilo - titanomagnetita), não 
mineralizadas, com temperaturas mais baixas (200°C).  

Figura 7.5 - Imagem de composição radiométrica ternária K-eTh-eU mostrando o esquema geral com a formação 
do magmatismo no final do pré-cambriano do oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense. A) A figura mostra a direção 
predominante, aproximada, de fechamento do sistema; B) Caminho dos três pulsos magmáticos do final do pré-

cambriano do oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense.

B

A
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Isso explicaria por que estes minerais de alteração estão 
espacialmente presentes onde ocorre a mineralização 
de ouro, mas não mostram nenhuma correlação direta 
com ele. É descrito ainda uma terceira geração, onde a 
interação com a rocha encaixante deixa o fluido mais 
ácido, saturado em sílica, permitindo que o ouro entre 
novamente em solubilidade e venha a reprecipitar 
nos veios de quartzo, em meio a brechas hidrotermais  
como overprint.

Fontana et al. (2017) descreve para Mina Seival um 
ambiente geoquímico de transição, marcado por varia-
ções de pH e ocorrência de covelitte-calcocita-bornita-
-calcopirita, que permite a sugestão de uma dispersão 
dinâmica da circulação pós-magmática a tardia de metais 
em fluidos hidrotermais em fraturas. Os primeiros flui-
dos magmáticos (δ18O, +5 ‰) foram progressivamente 
sobrepostos por fluidos meteóricos tardios migrando 
através de fraturas nos halos de alteração (δ18O calcita 

Figura 7.6 - Figura A- Quartzo bandado (layer cake) encontrado na 
porção NE da SILS sugere condições de desequilíbrio e interação 
com fluidos meteóricos. Figura B- Quartzo drusa encontrado na 

porção NW da SILS sugere presença de espaço sob baixa pressão 
em um ambiente com eventos hidrotermais intermitentes 
em condições de metaestabilidade. Ambas as texturas de 

crescimento primário são características de ambiente epitermal.

A

B

e veios de quartzo, 0 a -12 ‰). A assinatura isotópica 
mista de fluidos atmosféricos e fluidos magmáticos ori-
ginados por escape de gases (δ13C Cal-vesícula) indica um 
sistema epitermal raso com recarga meteórica, onde o 
enriquecimento metálico está relacionado a um processo 
de albitização na fase pós-magmática.

Um modelo de depósito do tipo Cu-Mo pórfiro foi 
sugerido para a região a partir dos minerais de alteração 
observados. Questões referentes, neste caso, à identifica-
ção da rocha fonte do minério não foram ainda bem esta-
belecidas. Além disso, as relações temporais e espaciais, 
as condições físico-químicas (dinâmica) do sistema e as 
características dos estágios de alteração hidrotermal em 
escala regional nunca foram suficientemente estudadas 
e entendidas, o que se reflete na variação da intensidade 
da exploração da região (BONGIOLO, 2006).

Diversos autores têm ressaltado o papel da mis-
tura magmática e de magmas geradores de lamprófi-
ros, especialmente aqueles com afinidade alcalina, na 
formação de depósitos sulfetados (MÜLLER; GROVES, 
2109; HATTORI; KEITH, 2001; SEEDORFF et al., 2005; 
AUDÉTAT; PETTKE, 2006). Müller et al. (2012) indicam 
os magmas lamprofíricos como a principal fonte de Au 
e S, que atuaram no incremento de calor no gradiente 
geotermal e manutenção temporal do sistema hidroter-
mal rico nestes elementos.

Estudos sobre fluidos relacionados às mineralizações 
hospedadas em sequencias vulcano-sedimentares da 
Bacia do Camaquã - O ambiente magmático hidrotermal 
está intimamente ligado às rochas vulcano-sedimentares 
da Bacia do Camaquã.

Bettencourt (1976); Beckel, Arribas e Almeida (1991) 
e Remus et al. (1999b) mostram valores de δ34S entre 
2 a - 2 % para os sulfetos das Minas do Camaquã, indi-
cando que o enxofre é de origem magmática, enquanto 
os dados de δ34S de barita variam entre +10,3 e +14,0 
% (BETTENCOURT, 1976; BECKEL; ARRIBAS; ALMEIDA, 
1991), mostrando uma contribuição meteórica.

Remus et al. (2000b) e Takehara et al. (2010) apre-
sentam resultados de isótopos de chumbo. No primeiro 
trabalho há uma análise dos sedimentos da bacia onde 
encontram-se as mineralizações das Minas do Camaquã, 
as prováveis fontes e os sulfetos. Como resultado os 
autores indicam que o Pb, dos sulfetos, foi derivado de 
fontes crustais. Os autores do segundo trabalho indi-
cam que a fonte de Pb das mineralizações de cobre, é 
derivado da crosta juvenil neoproterozoica com mistura 
de um componente paleoproterozoico. Toniolo, Remus 
e Reischl (2010) apresentam idades modelo Sm-Nd do 
minério sulfetado, com valores TDM entre 1,78 a 2,27 
indicando uma fonte crustal antiga.

Lima (1998) determinou temperatura e compo-
sição dos fluidos no depósito Santa Maria através de 
microtermometria, obtendo valores entre 117 a 289°C 
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e uma salinidade de 2,3 a 17,7% (% em peso eq. NaCl) 
para formação de esfarelitas. As temperaturas foram 
semelhantes as obtidas em cloritas (286 a 315°). Con-
sequentemente, a precipitação de clorita foi associada 
com a deposição do minério ou com fluidos hidrotermais 
tardios. Essas determinações de temperatura foram 
complementadas por análises em quartzo (180 a 120 °C; 
salinidade: 1 a 19,2% em peso eq. NaCl), em barita (80 
°C; salinidade: 0,7 a 7% em peso eq. NaCl; LIMA, 1998; 
RONCHI et al., 2000)

Para Renac et al. (2014), através do estudo isotópico 
de S, O, H e C, associado à geotermometria da clorita e 
à reconstrução paragenética na mina Uruguai, sugerem 
que a deposição do minério se deu a partir de diversos 
pulsos de fluidos mineralizantes com enxofre de origem 
magmática. Estes diferentes pulsos foram associados 
ao enriquecimento de Cu e precipitação da bornita nos 
arenitos e em veios. As precipitações de Fe-Mg clo-
rita, barita e calcita foram relacionadas a temperaturas 
decrescentes variando de 310 a 80 °C e valores de δ18O-
H2O e δD-H2O calculados, que cobrem uma faixa de 
um fluido magmático (+9 ‰; barita e clorita) a fluidos 
hidrotermais meteóricos ( −3 a −12 ‰; quartzo e calcita). 
Estas mudanças de temperatura e isótopos foram inter-
pretadas como uma interação H2O – HS – SO4 / rocha 
combinada com resfriamento magmático, H2O, fluidos 
enriquecidos com S, com fluidos meteóricos pobres em 
S infiltrados em todo o sedimento.

7.3.4. Contexto estrutural relacionado às 
mineralizações hospedadas em granitoides e 
rochas vulcanogênicas

Lineamentos como Caçapava do Sul e Ibaré são as 
feições estruturais mais representativas regionalmente e 
importantes condicionantes estruturais do magmatismo 
do final do Neoproterozoico. No caso do Lineamento 
Ibaré, esta estrutura é relacionada à disposição de alguns 
corpos graníticos como: as suítes Vauthier, Cerro Preto, 
granito Saibro, Santa Rita.

Um exemplo clássico da importância destes linea-
mentos regionais é o controle principal da mineralização 
no Distrito Aurífero de Lavras do Sul. A ação de estruturas 
rúpteis ativadas durante regime sinistral da Zona de Falha 
Palma-Jacques, onde as zonas mineralizadas estariam 
concentradas, preferencialmente, nas proximidades ou 
na interseção de falhas WNW‑ESE com as NE‑SW e NNE‑ 
SSW, em associação aos últimos episódios magmáticos 
de composição lamprofírica (GASTAL et al., 2015).

Os estudos de exploração mineral na região de 
Lavras do Sul focaram nos lineamentos N40°E a E-W, 
que hospedam numerosos veios/brechas de quartzo 
associados a halos de alteração das rochas encaixantes, 
graníticas e/ou vulcânicas, contendo “sericita”, clorita, 

pirita, calcopirita e Au-Cu, minério associadas à intenso 
processo de cataclase e brechação (CARVALHO, 1932; 
TEIXEIRA; LEINZ, 1942; KAUL; RHEINHEIMER, 1974).

Já nas Minas de Seival, a circulação de fluidos hidro-
termais gerou anomalias de cobre relacionadas a dire-
ção N40–60°E/70–88°NW associadas a veios de calcita 
(LOPES et al., 2014; 2018; 2019; FONTANA et al. 2017; 
2019). As estruturas profundas de direção NW-SE e 
NE-SW foram relacionadas a filões vulcânicos, circula-
ção de fluidos e as mineralizações (LOPES et al., 2018; 
2019). Estas estruturas são resultantes, em grande parte, 
da reativação das zonas de cisalhamento regionais. As 
estruturas rúpteis são consideradas como um sistema de 
falhas transcorrentes, que em função de fortes eventos 
hidrotermais, que afetaram as rochas vulcânicas das 
Minas de Seival, geraram brecha hidráulica e minera-
lização associadas a esses lineamentos (FONTANA et 
al., 2017; 2019). Segundo Reischl (1978) e Lopes et al. 
(2014), as relações entre a litologia e a distribuição das 
alterações hidrotermais, nessas zonas de falha, sugerem 
um processo de recarga vertical.

Fernandes, Tommasi e Porcher (1992) e Philipp; 
Pimentel; Chemale Júnior (2016) também destacam o 
papel das zonas de cisalhamento que cruzam a Bacia do 
Camaquã, orientadas segundo NE-SW e que devem ter 
atuado na concentração das mineralizações da área, onde 
as estruturas de direção NW-SE e NE-SW seriam as prin-
cipais condicionantes no controle do fluxo hidrotermal, 
intrusão de diques e direcionamento das mineralizações.

Já no granito Caçapava, depósitos de sulfeto de Cu-Pb 
e Au, podem estar controlados por lineamentos N-S que 
hospedam o granito.

Contexto estrutural relacionado às mineralizações 
hospedadas em sequencias vulcano-sedimentares da 
Bacia do Camaquã - A Bacia do Camaquã é formada por 
unidades sedimentares e vulcano-sedimentares, sepa-
radas entre si por discordâncias angulares ou erosivas, 
distribuídas regionalmente. Para Paim, Chemale Júnior e 
Wildner (2014) sua evolução tectônica deu-se no final da 
orogenia Brasiliana, com a deposição dos Grupos Maricá 
e Bom Jardim, em bacias de retro-arco de antepaís e 
transcorrente do tipo strike-slip, respectivamente, e 
pós-orogênica dos Grupos Santa Bárbara e Guarita como 
riftes transtencionais, formando em três sub-bacias: 
Camaquã Ocidental, Central e Oriental. A bacia tem uma 
direção geral E-W e as sub-bacias ocorrem, preferen-
cialmente, com orientação NNE-SSW (FAMBRINI et al., 
2005) na forma de janelas estruturais (FAMBRINI, 2003).

A acumulações de cobre das minas Uruguai e São 
Luiz, e do depósito Santa Maria ocorrem em estruturas 
rúpteis, as quais são muitos comuns nas rochas sedi-
mentares da Bacia do Camaquã (e.g. SANTOS; ALMEIDA; 
FRAGOSO-CESAR, 2012). Bettencourt (1972) interpreta as 
estruturas de primeira ordem como um grande sistema 
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de falha transcorrente de direção NE com falhas normais 
NW associadas. Este autor relacionou tais estruturas com 
a mineralização do cobre. Posteriormente, Bettencourt 
e Damasceno (1974) relacionaram o minério de cobre a 
fraturas NW com cinemática sinistral e mergulho para 
SW e NE, interpretando, assim, que a mineralização se 
formou sob regime transtrativo.

Segundo Santos, Almeida e Fragoso-Cesar (2012), a 
análise separada das estruturas mineralizadas revelou 
que essas estruturas estão relacionadas a um evento 
compressional WNW, principalmente em estruturas 
paralelas ao eixo tensão principal (e.g. ALMEIDA, 2005; 
ALMEIDA et al., 2010). A mineralização do cobre é assim 
interpretada como relacionada ao evento tectônico de 
compressão WNW, com migração de fluidos minerali-
zantes em conjuntos de juntas e falhas que atualmente 
apresentam uma tendência WNW-ESE (devido à rotação 
sinistral), que possivelmente se comportaram como 
estruturas extensionais (SANTOS 2007, 2010), consistente 
com a fratura em T do sistema de conjugados de Riedel. 
Com base neste estudo, Santos, Almeida e Fragoso-Cesar 
(2012) sugere que a mineralização ocorreu após 530 
Ma, sendo, portanto, mais jovem que o Grupo Guaritas.

7.3.5. Modelo de depósito  
(alteração hidrotermal, assembleia 
mineralógica e modelo)

Mineralizações hospedadas em granitoides e rochas 
vulcanogênicas - A Bacia do Camaquã no Sul no ESRG 
possui idades Cambrianas até Ordovicianas, e hospeda 
importantes depósitos de Cu, Au, Pb, Zn e Ag associadas 
com alteração hidrotermal e relacionada a sistemas do 
tipo pórfiro-epitermal, sempre correlacionadas com 
intrusões ígneas e contato metamórfico em sequências 
vulcânicas. Dezenas de minas e prospectos são encontra-
das em rochas da Formação Hilário e em fácies shoshoní-
ticas de intrusões graníticas. Sempre em associação com 
intrusões graníticas alcalinas. Entre as mineralizações 
hospedadas em granitos, podemos destacar as ocorrên-
cias minerais conhecidas como Mina Barcelos e Bloco 
do Butiá. Já nas rochas vulcanogênicas destaca-se Mina 
Volta Grande e Mina Seival. Além das ocorrências desta-
cadas, cabe ressaltar as inúmeras ocorrências em formas 
de garimpos antigos, shafts e trincheiras que ocorrem 
principalmente na região de Lavras do Sul (Tabela 7.1).

Remus et al. (2000b) e Bongiolo (2006) relacionam 
as mineralizações da Suíte Intrusiva Lavras do Sul e as 
mineralizações periféricas na Formação Hilário, incluindo 
a Mina Seival, ao magmatismo granítico. Na Suíte Intrusiva 
Lavras do Sul (BONGIOLO et al., 2003; BONGIOLO, 2006; 
MEXIAS et al., 2007; 2009; MÜLLER et al., 2012; GASTAL 
et al., 2015, entre outros) descrevem os depósitos do 
distrito mineiro na forma de veios, brechas e stockworks 

de quartzo com direção preferencial N40°W a E-W e 
localmente NE, com mineralizações de Au–Cu (±Pb, Zn, 
Ag). Também ocorrem como disseminações nos halos 
hidrotermais nas encaixantes. Os principais minerais de 
alteração são sericita nos granitoides e clorita nas rochas 
vulcânicas. Os depósitos filonianos foram originados em 
vários estágios. Propilitização, que circunda as rochas 
alteradas e mais fortemente mineralizadas; epissieniti-
zação, vinculado principalmente à fácies pertita granito, 
onde se tem uma elevada porosidade e permeabilidade 
pela dissolução seletiva do quartzo primário, com circu-
lação de fluidos e intensa alteração fílica, com pirita e 
Au; e por fim os processos de cloritização, com formação 
de clorita ferrosa nas cavidades deixadas pela dissolução 
do quartzo na epissienitização; e alteração fílica, prin-
cipal processo de alteração associado à mineralização 
aurífera, com cristalização de fengita, ilita e sericita. O 
modelo genético dos depósitos minerais seria associado 
ao tipo pórfiro nos granitoides e epitermal na sequência 
vulcânica (BONGIOLO, 2006).

O modelo mais recente é descrito por Gastal et al. 
(2015) onde as rochas da Suíte Intrusiva Lavras do Sul 
seriam, em parte, produtos de câmara magmática epi-
zonal com atividade prolongada em sucessivas reativa-
ções e intensa atividade geotermal e hidrotermal, o que 
explicaria o amplo intervalo de idades encontrada nos 
granitos (604–586 Ma). Estes autores usam o trabalho 
de Richards (2009) como comparação com o de sistema 
Lavras. Para Richards (2009) depósitos do tipo Cu‑Au 
pórfiro e Au‑epitermal ocorrem em posições isoladas 
nos arcos continentais e em ambientes pós‑colisionais e 
seriam caracterizados por mineralizações cupríferas em 
associação com magmas intermediários e mineralizações 
auríferas a magmas máficos lamprofíricos tardios, o que é 
parcialmente observado na região de Lavras do Sul, com 
zonas demarcadas onde predominam mineralizações 
de Au versus Cu‑Pb, bem como paragêneses de minério 
distintas em rochas vulcanogênicas dos distritos de Lavras 
do Sul (Cu‑Au) e Seival (Cu).

Martins (2015) realizou um estudo de detalhe no 
prospecto conhecido como Mina Dourada, pertencente 
a fácies alcalina do Complexo Intrusivo Lavras do Sul, 
localizada a nordeste da cidade de Lavras do Sul. Segundo 
o autor, a Mina Dourada é marcada por alteração potás-
sica e por alteração argílica avançada. Com base nas 
assembleias minerais de alteração, Martins (2015) sugere 
um modelo tipo cobre pórfiro para esta mineralização.

O prospecto da Mina Cerro Rico hospedada na 
sequência vulcanogênica (Formação Hilário), localizada 
a leste da cidade de Lavras do Sul, foi estudado recente-
mente por Araújo (2016) que identificou três paragêneses 
minerais, sendo a primeira marcada por: pirita, clorita, 
quartzo, calcita, e actinolita e barita, equivalente a uma 
zona com alteração propilítica; a segunda marcada por: 
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MINA ENCAIXANTE CONTEXTO ALTERAÇÃO MINÉRIO TIPO TEORES DISPOSIÇÃO

OLARIA

Fácies 
Granodiorito e 
Monzogranito 
da Suíte 
Intrusiva 
Lavras do Sul 
monzogranitos

04 poços rasos; 
03 trincheiras. 
Ocorrência 
de brechas 
hidráulicas e veios.

Principal: quartzo, 
clorita, mica branca, 
pirita, epidoto 
e carbonatos; 
Subordinada: 
calcopirita, galena, 
molibdenita, 
esfalerita, bornita, 
arsenopirita e 
pirrotita.

Au

Filoniano-
(quartzo) 
N50W a E-W 
e N80E.

1 ppm Au

Veios com 200 m 
de comprimento 
e 60 cm de 
espessura média.

PITANGUEIRA 01 poço e 05 
trincheiras.

Filoniano-
(quartzo) 
N60W.

0,9 ppm 
Au

Veios com 200 m 
de comprimento 
e 50 cm de 
espessura média.

VIRGÍNIA

01 poço. Mine-
ralização com 
enriquecimento 
supergênico. Di-
ques associados.

Filoniano- 
(quartzo) 
E-W

0,8 ppm 
Au

Veio de compri-
mento desconhe-
cido e 30 cm de 
espessura.

SÃO JOSÉ

Trincheiras e dois 
poços. Ocorrência 
de brechas 
hidráulicas e 
contato por falha 
com rocha quartzo 
monzonítica 
subvulcânica. 
Antigo Engenho 
São João (Itaoca).

Filoniano-
(quartzo) 
N60W a E-W.

0,4 ppm 
Au

Veios 
descontínuos 
com 200 m de 
comprimento e 90 
cm de espessura 
média.

SANTO 
EXPEDITO

Um único 
poço. Contém 
a ocorrência 
disseminada 
Fazenda da 
Chácara em suas 
proximidades 
(epissienitos ?).

Filoniano-
(quartzo) 
N20W

0,3 ppm 
Au

Veio com 3,5 m de 
comprimento e 20 
cm de espessura.

TARUMAN
Cerca de nove 
trincheiras 
alongadas.

Filoniano- 
(quartzo) 
N60W

0,4 ppm 
Au

Veio com 500 
m de 
comprimento e 50 
cm deespessura.

MATO FEIO

Fácies 
Sienogranito 
da Suíte Lavras 
do Sul

Três poços 
profundos de 
difícil acesso 
e algumas 
trincheiras. O filão 
e um dique básico 
são encaixados em 
uma zona de falha 
de direção E-W. 
São observados 
os pilares de um 
antigo Engenho. 
Contato com 
as rochas 
vulcanogênicas da 
Formação Hilário

Principal: clorita, 
quartzo, mica branca, 
pirita, calcopirita, 
epidoto e calcita; 
Subordinada: 
galena, molibdenita, 
esfalerita, bornita, 
arsenopirita, pirrotita. 
Associada: veios de 
actinolita contendo 
pirita, quartzo, calcita, 
dolomita, titanita, 
alanita, turmalina, 
magnetita e fluorita.

Au

Filoniano-
(quartzo) 
N85E-70SE 
(E) que 
inflete para 
N75W-75SW 
(W)

1 ppm Au

Veio descontínuo 
com 290 m de 
comprimento e 20 
cm de espessura 
média.

GALVÃO

Fácies Pertita 
Granito da 
Suíte Lavras 
do Sul

Uma trincheira 
alagada, porém, 
em bom estado de 
conservação, além 
de escavações 
menores. 
Ocorrência de 
enclaves de rocha 
básica e zona de 
falha N40W.

Principal: clorita, 
quartzo, mica branca 
e pirita; Subordinada: 
galena e calcopirita.

Filoniano- 
(quartzo) 
N80W que 
inflete 
para E-W e 
disseminado.

1 ppm Au

Veios com 85 m 
de comprimento 
e 50 cm de 
espessura média

Tabela 7.1 -  Características das mineralizações do Distrito Mineral de Lavras do Sul e áreas próximas 
(Adptado de BONGIOLO, 2002).
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VALDO 
TEIXEIRA

Fácies Pertita 
Granito da 
Suíte Lavras 
do Sul

Antigas 
trincheiras, poços, 
e galerias em bom 
estado. Dissolução 
do quartzo nas 
zonas de alteração 
fílica. Zonas de 
falha N-S e N60W

Principal: clorita, 
quartzo, mica branca, 
pirita e calcopirita 
Subordinada: galena, 
arsenopirita e 
esfalerita.

Au

Filoniano- 
(quartzo) 
N70W e 
disseminado.

2 ppm Au

Veios 
descontínuos 
com 100 m de 
comprimento e 40 
cm de espessura 
média

ZECA SOUZA

Um poço profundo 
e algumas 
trincheiras em 
bom estado de 
conservação.

Clorita, quartzo, 
mica branca, pirita e 
epidoto.

Filoniano- 
(quartzo) 
N80W 
a E-W e 
disseminado

1,6 ppm 
Au

Veios com 75 m 
de comprimento 
e 90 cm de 
espessura média.

SARAIVA

Formação 
Hilário - Fácies 
Vulcanoclástica 
e Efusiva.

Cerca de uma 
centena de 
trincheiras e 
poços, além de 
nove galerias. 
Os tufos são 
acamados N0-
30E/0-45SE.

Quartzo, pirita, 
calcopirita, 
arsenopirita, 
especularita, 
calcocita, bornita, 
azurita, clorita, calcita, 
anfibólios e óxidos de 
manganês.

Au e Cu

Filoniano e 
stockworks 
de quartzo, 
pirita, 
carbonatos, 
calcopirita 
N60-80W e 
N80E.

4 ppm Au

Veios com 120 m 
de comprimento 
e 50 cm de 
espessura média.

VOLTA 
GRANDE

Formação 
Hilário - Fácies 
Vulcanoclástica 
e Efusiva.

Cerca de uma cen-
tena de trincheiras 
e poços, além 
de seis galerias. 
Ocorrência de 
cornubianitos. Pre-
sença de veios de 
actinolita nas ro-
chas vulcanogêni-
cas. Contato com 
granitoide do CILS. 
Enriquecimento 
supergênico. 

Quartzo, calcita, 
dolomita, pirita, 
calcopirita, 
epidoto, clorita, 
galena, actinolita, 
especularita, 
bornita, calcocita e 
arsenopirita.

Au, Cu e 
Ag.

Filoniano e 
stockworks 
de quartzo, 
calcita, 
dolomita, 
pirita e 
calcopirita 
N50-80W.

3,5 ppm 
Au

Veios com 20 m 
de comprimento 
e 20 cm de 
espessura média.

SEIVAL

Formação 
Hilário
Fácies 
Vulcanoclástica 
e Efusiva.

Poços, trincheiras 
e pequenos 
depósitos 
distribuídos 
em alvos 
denominados de 
Barita, Morcego, 
Meio, João Dahne, 
Meio, Cruzeta e 
Alcides.

Clorita, interestratifi-
cado clorita/esmecti-
ta, calcita, calcocita, 
bornita, calcopirita, 
covelita, barita, quart-
zo e hematita.

Cu e Ag
Filoniano, 
disseminado 
e stockworks

0,6 a 2,5% 
Cu

Filão de espessura 
de 2 m com 
“pockets”; cavas/ 
trincheiras entre 
20 a 40 m; minério 
disseminado ao 
longo dos planos 
de falha/ fratura 
com 30 m de 
extensão.

Anomalia 1- 
Vauthier Suíte Vauthier- 

Amostras de 
rocha, sedimento 
de corrente e 
concentrado de 
bateia.

Não identificado Au Não 
identificado

Não iden-
tificado

Bolsões e em 
vênulas de sulfeto 
quase maciços

Anomalia 2- 
Vauthier

Suíte Santo 
Afonso cortado 
por diques 
ácidos.

Trincheiras, 
amostras de 
rocha, sedimento 
de corrente e 
concentrado de 
bateia. 

Quartzo, sericita, 
óxido de Fe e 
disseminação de pirita 
fina e molibdenita. 
Brechação com Barita 
e fluorita. Presença de 
ouro livre.

Au, Pb e 
Mo,

Filões em 
zona de falha 
NE entre o 
Cerro das 
Tunas e 
Cerro das 
Caneleiras

Não iden-
tificado

Filões de quartzo 
leitoso e brechas 
silicosas.

Anomalia 3- 
Vauthier

Granitoides 
porfiríticos da 
Suíte Santo 
Afonso em 
contato com o 
Granito Saibro

Trincheiras, 
amostras de 
rocha, sedimento 
de corrente e 
concentrado de 
bateia. 

Quartzo, sericita, 
óxido de Fe, pirita fina 
a grossa, disseminada 
e/ou em bolsões

Filões em 
zona de falha 
de direção 
NE

Filões de quartzo 
leitoso, brecha 
silicosa, hidroter-
malitos e diques 
de dacito.

Tabela 7.1 - Características das mineralizações do Distrito Mineral de Lavras do Sul e áreas próximas  
(Adptado de BONGIOLO, 2002) (continuação).



| 128 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

MINA ENCAIXANTE CONTEXTO ALTERAÇÃO MINÉRIO TIPO TEORES DISPOSIÇÃO

Anomalia 4- 
Vauthier

Gnaisses 
quartzo-
feldspáticos, 
anfibolitos, 
granitoides e 
gnaisses

Amostras de 
rocha, sedimento 
de corrente e 
concentrado de 
bateia

Brechas e zonas 
carbonatadas 
com presença de 
carbonato de ferro. 
Filonetes de quartzo 
leitoso, muito 
piritosos e oxidados, 
com calcopirita e 
molibdenita. Presença 
de ouro livre.

Au, Cu e 
Mo.

Filões de 
quartzo 
leitoso NE. 
Dobra em 
metassedi-
mento com 
até 20m de 
largura por 
500m de 
comprimen-
to.

Au
Brechas silicosas e 
filões de quartzo 
leitoso

Tabela 7.1 - Características das mineralizações do Distrito Mineral de Lavras do Sul e áreas próximas  
(Adptado de BONGIOLO, 2002) (continuação).

arsenopirita, calcopirita, pirita, calcita, barita e adula-
ria, semelhante a zonas de alterações em depósitos do 
tipo epitermal de baixa sulfetação; e a terceira marcada 
por: esfarelita, pirita, calcopirita, pirofilita, semelhante a 
assembleias minerais de alteração presentes em depó-
sitos do tipo epitermal de alta sulfetação.

A região da Mina do Seival é constituída por diversos 
prospectos na forma de poços, trincheiras e pequenos 
depósitos. As encaixantes das mineralizações são rochas 
vulcânicas da Formação Hilário do Grupo Bom Jardim, 
formadas entre 600 e 580 Ma (ALMEIDA; CHEMALE 
JÚNIOR; MACHADO, 2012; JANIKIAN et al., 2012).

A mineralização representada por calcopirita, bornita, 
calcocita e covelita apresenta-se controlada por fraturas, 
brechas e falhas nos tufos e brechas andesíticas, na forma 
de bolsões maciços ou disseminados e mais raramente 
preenchendo fraturas e formando stockworks (Figura 
7.7A) (FONTANA et al., 2017; LOPES et al., 2014; REISCHL, 
1978). Calcocita e covelita predominam, sendo a bor-
nita e a calcopirita raras. Eventos hidrotermais tardios 
são representados por finas disseminações ou vênulas 
ramificadas numa ganga de barita, calcita e calcedônia 
(Figura 7.7A). A presença de calcedônia geralmente indica 
temperaturas entre 120 e 200°C, baixas profundidades e 
cristalização tardia em relação à mineralização. A pirita 
ocorre esporadicamente e a malaquita ocorre como 
oxidação superficial. A bornita apresenta-se inclusa na 
calcocita e vice-versa. A covelita aparece inclusa como 
cristais esqueléticos, substituindo às vezes, completa-
mente a calcocita. Isoladamente ocorrem energita e prata 
nativa associada à calcocita. Por alteração supergênica 
os sulfetos alterados são constituídos pela malaquita, 
azurita e crisocola (REISCHL, 1978) (Figura 7.7B).

Lopes (2018) interpreta, com base na mineralogia e 
em dados de química mineral, que a Mg-biotita foi produ-
zida por magmas ricos em voláteis. A formação de titanita 
representaria uma formação tardia. A albitização (<350°C) 
foi associada com precipitação de pirita e calcopirita. 
Esta alteração de alta temperatura está relacionada com 

fluidos magmáticos tardios, como indicado pela geoquí-
mica de ETR de plagioclásios primários e secundários. A 
cloritização (312 a 120°C), interestratificados de clorita/
esmectita e esmectita foram associadas com a formação 
de bornita-calcocita e barita. A química de minerais de 
alteração hidrotermal, como esmectita, interestratificado 
clorita/esmectita, Fe-clinocloro e Mg-chamosita refletem 
a metaestabilidade dos minerais magmáticos devido a 
entrada de água meteórica e diminuição de temperatura. 
O autor indica a associação de albita e clorita com pirita 
e calcopirita como um guia prospectivo para as mine-
ralizações de cobre, e os interestratificados de clorita/
esmectita podem indicar o enriquecimento em cobre.

Fontana et al. (2017, 2019) através de estudo de 
isótopos estáveis, ilustram a evolução de fluidos mag-
máticos iniciais até meteóricos tardios, com misturas 
com fonte atmosférica e produto de desgaseificação de 
lavas andesíticas. Estas observações suportam o modelo 
do sistema epitermal com enriquecimento tardio de Cu 
relacionando a precipitação de calcita e fluidos ricos 
em H2S e SO4.

De forma geral, o modelo epitermal é amplamente 
aceito para o sistema de mineralizações do Complexo 
Intrusivo Lavras do Sul e nas mineralizações periféricas 
da Formação Hilário, incluindo a Mina Seival. Texturas 
drusiformes em veios de quartzo e texturas de desequilí-
brio são comuns em ambientes epitermais (bandamentos 
coloformes, crustiformes, zonações, entre outras). As 
texturas apresentadas nas figuras 7.7C; D; E, apoiam 
estas observações de níveis crustais mais rasos e que 
interagiram com um maior volume de fluidos meteóricos.

A Suíte Vauthier, de composição dacítica à riodacítica, 
possui inúmeras feições de alterações hidrotermais como 
veios, stockworks, brechas hidrotermais tipo vuggy sílica, 
sulfetação, potassificação, carbonatação e cloritização 
(LAUX, 2017). A empresa CBC identificou, em mapea-
mentos de detalhe, áreas anômalas para Cu, Au, Pb e 
Zn, como a anomalia Santo Antônio, Anomalia Cerro 
das Tunas, Anomalia Saibro e a Anomalia Três Estradas.  
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A anomalia Santo Antônio, é referida como o topo 
de uma câmara magmática, com misturas de gra-
nulitos e dacitos, intensamente sulfetada (IGLESIAS, 
2000). Esta anomalia coincide com uma estrutura cir-
cular e é caracterizada como um plug-in magmático  
(CUSTÓDIO et al., 2019).

Com base em análises petrográficas em amostras 
de furos de sondagem da região do Vauthier, Kersting, 
(2008) observa a existência de alteração hidrotermal 
do tipo propilítica. Essa alteração ocorre de forma per-
vasiva marcada por intensa carbonatação, seguida de 
cloritização e sulfetação. Tardiamente ocorrem vênulas 
com carbonatos, clorita e sulfetos, cortando a matriz 
das rochas. Custódio (2020), através de análise micro-
gráfica, descreve uma alteração propílitica evidenciada 
por processos hidrotermais como epidotização, serici-
tização, carbonatação e rara cloritização com assem-
bleia metálica de pirita, calcopirita, galena, esfalerita,  
molibdenita e magnetita.

De acordo com Laux et al. (2009) os padrões de 
alterações e texturas observadas em campo indicam 
uma alta potencialidade para ocorrência de depósitos 
metálicos e sugere um modelo de mineralização do tipo 
Cu pórfiro epitermal ou um continuum entre esses dois 
tipos. Em análises de química mineral Custódio et al. 
(2019) reafirmam está hipótese e indicam similaridades 
nos padrões médios das piritas com os depósitos do 
tipo Pórfiro.

A intrusão da Suíte Intrusiva São Sepé desenvolveu 
auréola de metamorfismo termal de baixo a médio grau 
em rochas da sequência Vacacaí (e.g. MATTOS et al., 
2004). Os cornubianitos são afetados por evento hidro-
termal atribuído à evolução do granito (PORCHER et al., 
1995), o qual foi responsável pela geração de greisens 
associados a filões auríferos, também ocorrentes em 
prospectos inativos no sudoeste do plúton. Entretanto, 
a gênese da mineralização aurífera é atribuída à remo-
bilização hidrotermal das encaixantes metavulcano-se-
dimentares, portadoras de jazidas de ouro de médio 
porte (REMUS et al., 1999). Através de sondagem foi 
verificado que a mineralização aurífera ocorre tanto 
nos veios de quartzo (Au livre), quanto nas bordas de 
alteração da rocha metamórfica encaixante, com inter-
valos mineralizados que podem chegar a até 10 m de 
espessura. Esta alteração é do tipo fílica concentrada em 
zonas filonianas composta por quartzo + fengita ± pirita, 
localmente aurífera. A remobilização, concentração e a 
precipitação do ouro estão diretamente relacionadas a 
um sistema hidrotermal convectivo do granito São Sepé 
com as encaixantes (MATTOS et al., 2004).

No alvo Juliana a sudoeste do Granito São Sepé, son-
dagem efetuada pela Mining Ventures Brasil caracteri-
zou que a mineralização de Au está inclusa nos grãos 
de pirita, que por sua vez está disseminada em zonas 
de venulação (sheeted veins, stockworks) hospedadas 
na rocha intrusiva na sequência vulcano-sedimentar.  

A B

C D E

Figura 7.7 - Amostras de rocha da área mineralizada da Mina do Seival. A) Intercalação de veios de calcedônia, por vezes 
calcita e barita, com veios mineralizados principalmente a calcocita sugerindo a formação de um stockwork. B) Amostra 

com calcocita e covelita alteradas para malaquita e azurita. C) Brecha com calcedônia, sulfetos e textura boxwok. D) 
Feições que sugerem textura colomórfica marcadas por bandas rítmicas descontínuas de sílica microcristalina, calcocita, 
calcita e barita. E) Brecha hidrotermal com vênulas com textura crustiforme marcada por bandas de sílica microcristalina 

(porção superior) e textura coloforme marcada pela alternância de bandas de calcedônia no formato botrioidal.
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A mineralização aurífera ocorre em zonas com forte alte-
ração hidrotermal marcada por silicificação e presença 
de clorita/biotita, epidoto e sericita, além da sulfetação 
mais intensa (ROCHA et al., 2013). Na mesma área foram 
encontrados indícios de estanho, identificadas por meio 
de levantamento geoquímico em sedimentos de corrente, 
realizado pelo SGB-CPRM na década de 1980. Posterior-
mente, em trabalhos de maior detalhe foi possível deter-
minar que a área é a fonte de um halo de dispersão com 
elementos como Sn, Au, Mo, As (PORCHER et al., 1995).

Mineralizações hospedadas em sequencias vulca-
no-sedimentares da Bacia do Camaquã - As sequencias 
vulcano-sedimentares da Bacia do Camaquã hospedam 
cerca de 40 ocorrências de minerais metálicos, sendo a 
maioria relacionadas a Cu, Pb e Zn. Dentre as principais 
estão minas polimetálicas (Cu+Pb+Zn+Ag+Au) do Cama-
quã, formadas por duas minas paralisadas e um depósito: 
Mina do Uruguai (céu aberto e subterrânea) e Mina 
São Luiz (subterrânea), e o Depósito Santa Maria. Neste 
contexto de mineralizações hospedadas em sedimentos 
da Bacia do Camaquã, devem ser citadas ainda as mine-
ralizações Cerro dos Martins, Salsinho, Cerro da Angélica 
e Cerro das Ovelhas (SANTOS; CHABAN, 1978, BADI; 
KOLLING, 1978, CHABAN et al., 1978, RIBEIRO, 1978b, 
ALTAMIRANO, 1981, TONIOLO et al., 2004; entre outros).

As mineralizações das minas Uruguai e São Luiz ocor-
rem predominantemente nos arenitos e conglomerados 
do Grupo Santa Bárbara. No depósito de Santa Maria a 
mineralização ocorre nas frações mais grossas dos ritmi-
tos do mesmo grupo (e.g. LINDEMBERG, 2014).

Analisando de uma forma conjunta as mineraliza-
ções hospedadas em sedimentos da Bacia do Camaquã, 
observam-se características comuns como:

• Mineralização Cu, Pb e Zn com presença de Ag 
e Au;
• Estruturação associadas a um sistema de fraturas 
de cisalhamento e de tração de segunda ordem, com 
direção (NW-SE), subsidiárias a falhas regionais de 
cisalhamento de primeira ordem com direção (NE-
SW) (BETTENCOURT; DAMASCENO, 1974);
• Geologia local formada por rochas metassedimen-
tares e vulcanismo andesítico e riolítico da Bacia do 
Camaquã;
• Paragênese mineral com presença de calcosina, 
bornita, calcopirita, pirita, galena e esfalerita;
• Padrão de alteração como cloritização;
• Morfologia filoneana com disseminações e zonas 
de brecha.
Tais características, junto com os dados apresentados 

no decorrer do capítulo, nos permitem considerar um 
ambiente magmático hidrotermal para esse conjunto de 
ocorrências minerais. Neste contexto é possível inserir 
ainda as ocorrências Colônia Santa Barbara, Bom Jardim 
e Viúva Palmira.

Considerando as Minas São Luiz e Uruguai, o depósito 
Santa Maria e a ocorrência Cerro dos Martins apresen-
tam, até o momento estudos mais aprimorados, busca-
mos estabelecer um melhor entendimento do modelo 
destas mineralizações visando estabelecer processos 
que possam identificar o sistema mineral condizente 
com os processos geodinâmicos envolvidos na gênese 
destas mineralizações.

As primeiras discussões sobre a gênese das minera-
lizações nas Minas do Camaquã são descritas por Leinz 
e Almeida (1941), Costa Filho (1944) e Bettencourt 
(1972). Todos creditaram a gênese do minério sulfe-
tado filoneano a uma origem hidrotermal magmática. 
Tal afirmação era justificada pela presença de minério 
preenchendo fraturas e formando filões de até um 
metro de espessura, os quais produziram alterações nas 
rochas encaixantes, tais como silicificação e argilização, 
além de disseminações. No final da década de setenta, 
a descoberta de sulfetos disseminados concordantes 
nos sedimentos das minas Uruguai e São Luiz, e em 
outros locais como Cerro dos Martins, Salsinho, Cerro 
da Angélica e Cerro das Ovelhas, levam diversos auto-
res a propor um modelo sedimentar. Esta proposta 
foi reforçada pela descoberta de mineralizações de 
Pb-Zn-Cu em arenitos do depósito Santa Maria ao final 
da década de 90.

O controle essencialmente estrutural do minério, pre-
sença de filões em forma de pipes e formando “rosários” 
portadores de sulfetos, além da presença de molibdenita 
e zonas com teores de ouro economicamente impor-
tantes, levaram a proposição de um modelo epitermal 
para as mineralizações cupro-auríferas das Minas do 
Camaquã. Dados indicando baixas temperaturas e baixa 
salinidade dos fluidos reforçaram a nova proposição 
(LIMA et al., 1995; LIMA; ALMEIDA, 1996; LIMA; ALMEIDA; 
COLLAO, 1997; LAUX et al., 1998; REMUS et al., 1998;  
RENAC et al., 2014).

Bettencourt (1976); Beckel, Arribas e Almeida (1991) 
e Remus et al. (2000b) demonstram que o enxofre dos 
sulfetos da Mina do Camaquã (pirita, calcopirita e bor-
nita) e do depósito Santa Maria (esfalerita e galena) são 
de origem magmática, levando Remus et al. (2000b) a 
proporem um modelo magmático distal para as minera-
lizações. Laux et al. (2005) e Renac et al. (2014) propõem 
um modelo epitermal de baixa sulfetação para a Mina 
do Camaquã. Estes autores apresentam um modelo de 
evolução isotópica dos fluidos hidrotermais com mis-
turas de água magmática e meteórica. O modelo epi-
termal proposto apoia-se na observação do controle 
estrutural da mineralização, stockwork discordante ao 
acamamento da rocha, temperaturas <300°C e baixa  
salinidade dos fluidos.

Segundo Pereira (2018), dados petrográficos, geo-
químicos e isotópicos do depósito Santa Maria permitem 
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classificá-lo como epitermal de sulfetação intermediária 
(HEDENQUIST; ARRIBAS; GONZALEZ-URIEN, 2000). Fei-
ções indicativas de boiling em uma zona mineralizada, 
identificam uma associação mineralógica com estado de 
sulfetação dominantemente intermediário, padrões de 
alterações hidrotermais tipicamente epitermais, razão Ag/
Au elevada (> 100), assim como identificação do mineral 
raro betekhtinite, dão suporte a classificação. Ainda 
segundo Pereira (2018), tais características indicam a 
possibilidade de existência de um depósito porfirítico em 
maiores profundidades na região das Minas do Camaquã 
ou em suas proximidades. Para este autor, os diferentes 
graus de interação dos fluidos mineralizantes com as 
rochas encaixantes do minério, ocasionam leve variação 
no estado de sulfetação nas associações mineralógicas 
observadas nas minas São Luiz e Uruguai. A salinidade 
baixa a moderada (2,3 a 17,7%), os valores da δ34S (-2,6 a 
+1,1‰) e a identificação de rodocrosita nesse depósito 
(LIMA, 1998; REMUS et al., 2000b; Remus, Hartmann e 
Toniolo, 2011) também dão suporte a tais conclusões.

A discussão sobre o modelo de mineralização é de 
grande importância pois pode indicar diferentes ambien-
tes tectônicos. Segundo Pereira (2018) as mineraliza-
ções das Minas do Camaquã (depósito Santa Maria e 
minas São Luiz e Uruguai) teriam sido formadas em 
um ambiente tectônico extencional tipo rift. Segundo 
John (1999; 2000) e John et al. (2001), associa-se ao 
submodelo de sulfetação intermediaria, um ambiente 
convergente de subducção e o end member baixa 
sulfetação associado a um ambiente extensional de  
rift continental.

Independente do modelo genético do depósito, a 
determinação do motor térmico responsável pela gera-
ção das mineralizações encaixadas nos sedimentos da 
Bacia do Camaquã deve observar algumas premissas. 
Conforme citado anteriormente, a mineralização das 
minas São Luiz e Uruguai estão hospedadas nos sedi-
mentos do Grupo Santa Bárbara, mais precisamente 
no conglomerado Superior, topo da Formação Rincão 
dos Mouras (TEIXEIRA; GONZALEZ, 1988). O depósito 
Santa Maria está hospedado nas formações Seival 
(Arenito Inferior), principalmente, e Rincão dos Mouras 
(Conglomerado Inferior), de forma subordinada (RIOS, 
2012). Bicca et al. (2013) e Oliveira et al. (2014) obtive-
ram idades máximas de deposição para o Grupo Santa 
Bárbara de 566 ± 7 Ma e 568 ± 6 Ma, respectivamente, 
pelo método U-Pb (LA-ICP-MS e SHRIMP) em zircões 
detríticos das unidades basais da região das Minas do 
Camaquã e do Vale de Santa Bárbara. Oliveira et al. (2014) 
sugerem que a deposição do Grupo Guaritas ocorreu 
entre 547 ± 6 Ma e 474 ± 9 Ma. É de consenso que o 
Grupo Guaritas não é afetado pelas mineralizações, o que 
define que a mineralização apresenta uma idade entre  
566 a 547 Ma.

• Neste intervalo de aproximadamente 20 Ma anos 
são poucos os eventos magmáticos conhecidos no 
ESRG:
• Acampamento Velho - 553±10 Ma, 563±6 Ma, 
574±7 Ma (U-Pb);
• Monzogranito Rincão dos Coqueiros - 559±7 Ma 
(U-Pb);
• Formação Rodeio - 547±6 Ma (U-Pb);
• Granito Caçapava do Sul - 558 ± 3 Ma (U-Pb);
• Granito São Sepé - 542±6 Ma (U-Pb);
• Granito Jaguari - 537±10 Ma (Rb-Sr).
Estas unidades litológicas são semelhantes no que 

diz respeito a fonte mantélica com idade ca. 2.0 Ga, 
contaminação crustal, afinidade geoquímica de cálcico- 
alcalina a alcalina e representam o magmatismo no final 
do Neoproterozoico.

7.4. SÍNTESE DAS IDEIAS E DISCUSSÕES

A ampla maioria das ocorrências de Cu, Au, Ag, Pb, Zn 
e Mo que ocorrem dispersas no oeste do ESRG parecem 
estar ligadas a um mesmo sistema mineralizador.

A exceção poderia estar nas ocorrências ligadas 
ao Cinturão Vacacaí que tem sua gênese associada a 
evolução do Arco de São Gabriel. Entretanto, mesmo 
nestas mineralizações deve ser considerado o efeito 
do magmatismo cálcico-alcalino a alcalino (Figura 7.8). 
Na área da Palma, Villwock e Jost (1967) descrevem 
ocorrências de Cu, Au e Mo em “migmatitos na borda 
do Granito Jaguari”. Mesmo no modelo de ouro orogê-
nico defendido por Remus et al. (1999) e Kope (1990) 
na Bossoroca a presença de metais base e soluções de 
alta salinidade sugere incompatibilidades em função do 
modelo, conforme discutido por Dias (2018). A oeste de 
Vila Nova do Sul, Hoerlle et al. (2019) descreve veios 
simetricamente zonados da borda para o centro com 
fluorita e sericita, muscovita, adularia e albita (em menor 
quantidade quartzo, calcita e óxido de ferro). Galena, 
esfarelita, calcopirita, pirita e cassiterita são encontradas 
disseminadas em bolsões. Esta associação mineralógica 
típica de depósitos epitermais de baixa sulfetação, está 
hospedada em lentes de margas calcíticas em meio às 
rochas do Complexo Cambaí, adjacentes a rochas da 
Formação Acampamento Velho. A interação entre o 
magmatismo cálcico-alcalino a alcalino e as litologias 
do Cinturão Vacacaí é mais uma vez exemplificada nas 
ocorrências Estuque e Juliana na borda do Granito São 
Sepé como descrito em Mattos (1997).

Já no âmbito da Bacia do Camaquã, as discussões 
ficam restritas às fontes da mineralização. Na da região 
de Lavras do Sul, diversos autores atribuem a origem das 
mineralizações a sistema do tipo cobre-pórfiro (NARDI; 
LIMA, 1985; 2000; MEXIAS et al., 1994; HARTMANN et 
al., 1999b; REMUS et al., 2000a; b; BONGIOLO, 2006; 
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GASTAL et al., 2015, entre outros). Entretanto, Bongiolo 
(2006) descreve que os veios de quartzo das rochas 
vulcanogênicas são empobrecidos em δ18O em relação 
aos dos granitoides, sugerindo fluidos/eventos de origem 
distinta para cristalização destes veios. Conforme descrito 
anteriormente, Müller et al. (2012) indicam os magmas 
lamprofíricos como a principal fonte de Au e S para as 
mineralizações de Lavras do Sul.

Nas Minas do Camaquã, a discussão sobre o modelo 
de mineralização de sulfetação intermediaria ou de baixa 
sulfetação deve ser observada em função da diferente 
potencialidade minerária que cada modelo oferece.

Por fim, os últimos aspectos de um sistema mine-
ral, que são menos comumente considerados, são os 
processos pós-deposicionais, que podem ter efeitos 
importantes na preservação e na viabilidade econômica 
dos depósitos minerais (HUSTON et al., 2016). Certos 
tipos de sistemas minerais, como Cu pórfiro ou depósitos 
epitermais de Au-Ag, que se formam no sistema mineral 
pórfiro-epitermal vinculado, têm uma probabilidade 
menor de preservação, pois se formam em ambientes 
geológicos elevados topograficamente que são facil-
mente erodidos (GROVES et al., 2005). Esses depósitos 
são, principalmente, Cenozoicos, com exemplos mais 
antigos muito menos abundantes (SEEDORF et al., 2005).

Segundo Porcher e Lopes (2000), o ESRG é cortado 
por zonas de falhas transcorrentes de idade Protero-
zoica e nível crustal intermediário, que apresentam 
evidências de diversas reativações durante o Fane-
rozoico e controlou a deposição de sedimentos da 
Bacia do Paraná. Esta última atividade também pode 
sugerir processos de acomodação de blocos e reati-
vação de falhas. Segundo Machado (2005), sistemas 
de falhas normais ligadas a evolução do Arco de Rio 
Grande podem alcançar rejeitos de até 800 m. Esta 
atividade tectônica é fator fundamental para preser-
vação e ou acesso a depósitos minerais. Falhas nor-
mais com rejeito na escala de centenas de metros pode 
ser responsável pela eliminação de depósitos minerais 
com epitermais de baixa sulfetação, assim como expor  
depósitos tipo pórfiro.

A identificação e caracterização dos sistemas mine-
rais responsáveis pelas mineralizações do ESRG necessita 
de estudos sistemáticos e abrangentes. Estudos que 
envolvam melhor caracterização das fontes mantéli-
cas, da geodinâmica envolvida na formação do ESRG e 
principalmente dos fluidos atuantes nas mineralizações 
de forma a melhorar os modelos metalogenéticos e 
consequentemente formular um modelo de sistema 
mineral consistente.

Figura 7.8 - Imagem de composição radiométrica ternária K-eTh-eU mostrando o esquema geral com a formação do magmatismo 
no final do pré-cambriano na parte oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, aproveitando limites crustais e descontinuidades, com os 

possíveis caminhos para fluidos mineralizantes. Os números 1, 2, 3 representam os três pulsos magmáticos.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta é uma integração onde foram compiladas infor-
mações de mais de uma dezena de trabalhos de autores 
variados. Por este motivo consideramos mais adequado 
nos referirmos a considerações finais do que a conclu-
sões. Procurou-se usar o máximo de referências possí-
veis dentro do prazo estabelecido para a finalização do 
trabalho. Esta revisão não se estendeu para o Uruguai 
e Santa Catarina, que fazem parte da mesma província 
tectônica, a parte sul da Província Mantiqueira, por dois 
motivos: a revisão levaria muito tempo e, de maneira 
geral, não mudaria o contexto tectônico usado neste 
trabalho, pois um fator importante no contexto tectô-
nico formador das mineralizações do oeste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense está o Arco de São Gabriel e ele só 
ocorre no Rio Grande do Sul.

O objetivo principal do trabalho, além de integrar 
a geologia da região em uma escala adequada, foi con-
tribuir no entendimento das mineralizações de metais 
base e preciosos que ocorrem de maneira sistemática 
e de conhecimento geral, na região oeste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense. Para esta compreensão foram rea-
lizados dois trabalhos: estabelecer os blocos tectônicos 
que fazem parte da evolução da parte oeste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense e com isso, melhorar o domínio do 
contexto tectônico destas mineralizações, em vista da 
não existência de um modelo preditivo comum, sendo 
cada ocorrência tratada de maneira individual ou em um 
conjunto com características similares.

Tendo como base os trabalhos de mapeamento do 
SGB-CPRM nas folhas Lagoa da Meia Lua, Hulha Negra, 
Igrejinha, Bagé, Aceguá e Curral de Pedras (LAUX, et al., 
2012; CAMOZZATO; LOPES, 2012; LAVINA et al., 2014; 
CAMOZZATO; KLEIN; IGLESIAS, 2014; KLEIN; IGLESIAS; 
CAMOZZATO, 2014; IGLESIAS; KLEIN; CAMOZZATO, 
2014), o mapeamento aerogeofísico de 2010 (CPRM, 
2010), dados de U-Pb em zircão pelo método SHRIMP e 
a compilação de trabalhos da literatura, estabeleceu-se 
uma nova configuração para a parte oeste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense.

A configuração dos terrenos pode ser encontrada no 
Encarte Tectônico, cuja estruturação pode ser resumida 
em: A presença do Terreno Taquarembó ficou muito res-
trita, semelhante ao sugerido pela geofísica, como as 
propostas por Costa (1997), Travassos (2014); Hartmann, 
Lopes e Savian (2016); Santos et al. (2019). O Terreno 
São Gabriel também teve a sua dimensão diminuída, 
ficando restrito às rochas geradas entre 890-690 Ma, 

com características de arco magmático, com assinatura 
isotópica, idades modelo, Sm-Nd TDM entre 1,2 e ,9 Ga. 
Na parte sul, entre Dom Pedrito e Pinheiro Machado, 
colocou-se o Batólito Torquato Severo, com uma origem, 
sugerida, por delaminação de uma crosta do final do 
Paleoproterozoico e início do Mesoproterozoico, e com 
idades semelhantes ao do Batólito Pelotas. O Terreno 
Tijucas teve as maiores modificações, ele foi colocado 
como de idade do Paleo-Mesoproterozoico, com idades 
entre 1,7 e 1,4 Ga, assinatura isotópica entre 1,9 e 1,4 Ga, 
idades modelo Sm-Nd TDM, formando o embasamento 
dos Terrenos São Gabriel e Torquato Tavares e do próprio 
Complexo Metamórfico Porongos. O magmatismo pós-
tectônicos foi colocado como resultado do fechamento do 
supercontinente Pangeia, evoluindo da colisão do Batólito 
Torquato Severo com o Terreno de São Gabriel e poste-
riormente do Terreno São Gabriel com os blocos vizinhos. 
Isto foi esquematizado na figura 6.23, que mostra, que a 
variação das idades dos granitos e vulcânicas, e de maneira 
geral o da composição, vão aumentando de sul para norte 
e se tornando mais alcalinos e/ou shoshoníticos. Este mag-
matismo aproveita descontinuidades e limites tectônicos 
e com a interação com os blocos adjacentes, explicaria as 
assinaturas isotópicas encontradas na bibliografia, onde 
colocam a origem deste magmatismo como sendo gerado 
por fontes mantélicas do tipo EM1, ou o envolvimento de 
manto litosférico enriquecido (tipo EM1) e modificado em 
eventos pretéritos (paleoproterozoicos), ou pela intera-
ção manto-crosta por subducção (NARDI; LIMA, 2000; 
NARDI; BONIN, 1991; GASTAL; LAFON, 1998; WILDNER; 
NARDI; LIMA, 1999; CHEMALE JÚNIOR, 2000; LIZ et al.,  
2009; MATTÉ et al., 2021).

As mineralizações de metais base e preciosos foram 
divididas em três ambientes e/ou encaixantes: as rochas 
vulcano-sedimentares do Arco de São Gabriel, o mag-
matismo cálcio-alcalino a shoshonítico e as rochas sedi-
mentares da Bacia do Camaquã.

Independentemente da ocorrência ou depósito, todos 
os trabalhos que apresentam uma caracterização gené-
tica das mineralizações, apontam um ambiente ligado a 
granitos: pórfiro, epitermal de baixa ou média sulfetação. 
Com exceção de molibdênio e cassiterita, que ocorrem 
de maneira restrita, principalmente o segundo, minerais 
de Au, Cu, Pb e Zn são citados em todas as ocorrências, 
independentemente do bem mineral ou de interesse 
que foi explotado. Nas Minas do Camaquã onde ocorre 
o maior número de trabalhos, a assinatura do enxofre é 
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magmática com a interação de água meteórica no final 
do sistema (BETTENCOURT, 1976; BECKEL; ARRIBAS; 
ALMEIDA, 1991; REMUS et al., 1999). Takehara et al. 
(2010) indicam como a fonte de Pb das mineralizações 
de cobre, é derivado da crosta juvenil neoproterozoica 
com mistura de um componente paleoproterozoico, 
esta assinatura também foi encontrada por Toniolo, 
Remus e Reischl (2010), que apresentam idades modelo 
Sm-Nd do minério sulfetado, com valores TDM entre 1,78 
a 2,27, que mostram a participação de uma fonte antiga. 
Resultado inéditos de análises de Re-Os em molibdeni-
tas também mostram este comportamento (Toniolo, 
comunicação oral).

Analisando os dados apresentados algumas con-
siderações podem ser feitas sobre os controles das 
mineralizações:

 - Todas as mineralizações apresentam um compo-
nente e/ou as direcionam para mineralizações asso-
ciadas, genericamente, a granitos;
 - todas as ocorrências apresentam uma ligação 

com limites tectônicos e/ou descontinuidades, nas 
limitações do Arco de são Gabriel e/ou do Batólito 
Torquato Severo;
 - com exceção das mineralizações nas sequencias 

vulcano-sedimentares do Arco de São Gabriel, todas 
mostram uma ligação com o magmatismo cálcico- 
alcalino a shoshonítico;
 - todas as mineralizações apresentam mineralogia 

de Au, Cu, Pb e Zn, com ou sem molibdenita e cas-
siterita restrita;
 - toda a mineralogia de alteração é de baixa ou no 

máximo de média temperatura, com muitas carac-
terísticas de depósitos epitermais.
A quase totalidade das mineralizações de metais 

base pode ser explicada pela presença do magmatismo 

do final do Neoproterozoico do oeste do Escudo Sul-
-Rio-Grandense, com fluidos e calor usando os mes-
mos caminhos do magmatismo, com mostrado da 
figura 7.9, ou seja, os limites do Terreno São Gabriel 
e do Batólito Torquato Severo. O motor deve ser as 
fases finais alcalinas e/ou shoshoníticas, devido a limi-
tação de idade presente nas Minas do Camaquã, ca. 
570 Ma de um granitoide intrusivo na sequência sedi-
mentar (TAKEHARA et al., 2019) e ca. 545 Ma em zircão  
detrítico (BICCA et al., 2013).

Os terrenos São Gabriel e Tijucas devem ter papel 
fundamental na fonte de metais. O Terreno São Gabriel 
é uma continuação do Arco de Goiás, onde são encon-
tradas várias minas de Cu (e.g. OLIVEIRA; QUEIROZ; 
PIMENTEL, 2000); a assinatura paleoproterozoica, indi-
cada em dados isotópicos, também coloca uma impor-
tante participação no embasamento dos Terrenos São 
Gabriel, Tijucas e Batólito Torquato Severo como fonte 
de metais. Fontes paleoproterozoicas são importantes 
nos depósitos sedimentares de Pb e Zn australianos 
(e.g. OLIEROOK et al., 2021) e mesmo no Brasil esta 
participação paleoproterozoica é marcada, como em 
Vazante (IYER et al., 1984; 1995; IYER; HOEFS; KROUSE, 
1992; MISI et al., 2007). Também devemos lembrar 
a presença de ouro do lado sul do Batólito Torquato 
Severo, no Uruguai (e.g. QUADROS, 1995).

O grau de preservação do Arco São Gabriel, o que 
explicaria a grande quantidade de ocorrências de depó-
sitos minerais, com características epitermais, também 
pode ser um aliado na presença de acumulações signi-
ficativas de metais a serem descobertas.

Todas estas justificativas são importantes para que 
a parte oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense esteja nos 
planos de pesquisa de qualquer empresa que se interesse 
por depósitos minerais de metais base e preciosos.
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.
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