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APRESENTAÇÃO

v

O empreendimento Áreas de Relevante Interesse Mineral – ARIM, desenvol-
vido pela Diretoria de Geologia e Recursos Minerais – DGM, da CPRM - Serviço 
Gelógico do Brasil, é parte da Ação Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, fi-
nanciada pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. E tem como metas 
técnicas: (i) dotar o Serviço Geológico do Brasil – CPRM de um documento-síntese 
útil na planificação do conjunto de suas atividades direcionadas aos recursos mi-
nerais; (ii) apresentar aos órgãos de governo envolvidos na formulação, imple-
mentação e gestão da política mineral brasileira um termo de referência, de fácil 
atualização, para orientação de decisões e ações apropriadas; (iii) prover os seg-
mentos da comunidade usuária (administradores regionais e municipais, produto-
res, entidades de pesquisa, pesquisadores etc.) de um instrumento com interface 
amigável contendo informações básicas para o estudo e aproveitamento dos re-
cursos minerais brasileiros, normalmente encontradas dispersas e fracionadas. Os 
dados levantados neste empreendimento consistem em apresentar as caracterís-
ticas das mineralizações presentes, com informações que podem subsidiar novos 
investimentos em pesquisa mineral, com possibilidade de geração de novas opor-
tunidades de emprego e renda.

Os resultados obtidos neste empreendimento têm mostrado importante 
avanço, tanto na cartografia geológica quanto no estudo da potencialidade mi-
neral e do conhecimento territorial em amplas áreas do território nacional. O re-
finamento da cartografia, na escala adotada, fornece aos potenciais usuários uma 
ferramenta básica indispensável aos futuros trabalhos de exploração mineral ou 
aqueles relacionados à gestão ambiental e à avaliação de potencialidades hídricas, 
dentre outros.

Neste contexto, foi desenvolvido, na Superintendência Regional de Porto 
Alegre, o Projeto Integração Geológica-Geofísica e Recursos Minerais do Batólito 
Pelotas e Terreno Tijucas, que abrange uma área de cerca de 60.000 km2, localiza-
da na porção centro leste do estado do Rio Grande do Sul, englobando 20 folhas 
na escala 1:100.000.

As principais atividades deste projeto foram a cartografia geológica segundo 
a escala 1:500.000, com a utilização de técnicas atualizadas de geoprocessamento 
e integração geológico-geofísica. O projeto teve como foco principal o estudo dos 
processos de mineralizações dos depósitos de estanho, tungstênio e chumbo, que 
foram explotados anteriormente; bem como, descrições das ocorrências de ouro, 
cromo entre outros.

Os dados levantados foram integrados neste Informe Mineral e em ambiente 
de Sistema de Informações Geográficas, bases de dados e mapas temáticos, vin-
culados ao banco de dados corporativo da CPRM, o GeoSGB, e disponíveis para 
download no portal www.cprm.gov.br.
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RESUMO

vi

O Projeto Batólito Pelotas – Terreno Tijucas abrange uma área de 60.000 km2 com 
20 folhas cartográficas na escala 1:100.000, as quais foram, integradas em um mapa 
geológico-geofísico em escala 1:750.00. O projeto está no domínio do Escudo Sul-
Rio-Grandense, representado por associação de arco magmático (Batólito Pelotas) e 
por associações de embasamento retrabalhado e sequências supracrustais (Terreno 
Tijucas). Este Relatório consiste na integração regional de dados litológicos, estrutu-
rais, geoquímicos, geofísicos e de ocorrências minerais, junto com os dados de campo 
e de laboratório, com o objetivo de caracterizar as mineralizações metálicas presen-
tes na área em termos de sua hierarquização, controles e indicação de áreas poten-
ciais. O entendimento da CPRM é que o aumento de atratividade para a indústria 
mineral no Estado depende de um melhor conhecimento geológico e geotectônico 
da área estudada, pois este refletirá no aprimoramento dos estudos de potencialida-
de mineral. A ausência de minas em operação de bens metálicos, embora existente 
no passado, torna esta região do estado um greenfield. Seções regionais permitiram 
melhorar a cartografia geológica de forma pontual, auxiliando no entendimento ge-
ológico. Os resultados obtidos dos dados litoquímicos e petrográficos mostram que, 
para um melhor entendimento geotectônico e de algumas áreas específicas, é neces-
sário que seja realizada um mapeamento sistemático. Neste projeto foi estabelecido 
que a separação entre o Batólito e o Terreno Tijucas se dá pela Anomalia Magnética 
de Porto Alegre. Nesta definição, o Bloco Encruzilhada faz parte do Terreno Tijucas. O 
Batólito Pelotas foi separado em cinco suítes: Viamão, Pinheiro Machado, Cordilheira, 
Cerro Grande e Dom Feliciano. Foi que o Terreno Jaguarão encontra-se separado 
das demais cinco suítes do Batólito de Pelotas, na parte sudeste do Escudo Sul-Rio-
Grandense. A assinatura isotópica das amostras disponíveis do Batólito mostra dois 
padrões de valores de TDM, um ao redor de 2,0 Ga e outro de 1,7 Ga, que suge-
rem uma assinatura de mistura de fontes para estas rochas, uma placa oceânica com 
uma provável fonte juvenil (1,1 Ga) e outra arqueana (≈3,0 Ga) oupaleoporterozóica 
com proporções diversas. As mineralizações exploradas no Batólito Pelotas e Terreno 
Tijucas apresentam uma relação com rochas vulcânicas com formação de depósitos 
epitermais em uma frequência maior que o apontado até agora para a região. Estes 
dados também indicam que o Batólito Pelotas, principalmente na parte norte do 
mesmo, corresponde a porção mais superior de um arco magmático dada pela pre-
sença de grande quantidade de rochas vulcânicas e de granitos de epizona.

ABSTRACT

The Batolito Pelotas - Tijucas Terrain Project is an integrated geological-
geophysical map at scale 1:750.00, comprising 20 cartographic sheets at the scale 
1:100,000, which covers an area of 60,000 km2. The project is located in the Sul-
Riograndense Shield, represented by association of magmatic arc (Batolito Pelotas) 
and by associations of the reworked basement and supracrustal sequences (Tijucas 
Terrain). This report consists of regional integration of lithological, structural, 
geochemical, geophysical and mineral occurrence data, together with field and 
laboratory data. The aim of this study is to characterize the metallic mineralization 
and its controls. The absence of mines in operation of metallic assets, although 
existing in the past, points to greenfield area. However, a better geological and 
geotectonic knowledge of the studied area can increase the attractiveness for 
the mineral industry, since this study could improve the understanding of mineral 
potentiality. Many regional sections have been done that improved the geological 
mapping and its understanding. The obtained results from the lithochemical and 
petrographic data show that in some specific areas is necessary a systematic 
mapping for a better geotectonic understanding. In this project, it was established 
that the separation between the Batolito Pelotas and the Tijucas Terrain is limited 
by the  Porto Alegre Magnetic Anomaly. Following definition the Encruzilhada 
Block is part of  the Tijucas Terrain. The Batolito Pelotas comprises  five suites: 
Viamão, Pinheiro Machado, Cordillera, Cerro Grande and Dom Feliciano. It was also 
adopted the separation of the Jaguarão Block, In the southeastern part of the Sul-
Riograndense Shield occurs the Jaguarão Terrane as separated unit. The isotopic 
signature of the available Batolito Pelotas samples shows two patterns of TDM 
values, one around 2.0 Ga and another of 1.7 Ga, indicating a signature of mixed 
sources for these rocks, an oceanic plate with a probable source juvenile (1.1 Ga) 
and another Arquean (≈3,0 Ga) or Paleoporterozoic. The mineralizations explored 
in the Batolito Pelotas and Tijucas Terrain have a relationship with volcanic rocks, 
indicating that epithermal deposits may be present in a more common way than the 
one pointed so far for the region. These data also indicate that northern part of the 
Batolito Pelotas corresponds to an upper portion of continental magmatic arc by the 
presence of great amount of volcanic rocks and of epizonal granites.

vii
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ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE MINERAL 
BATÓLITO PELOTAS - TERRENO TIJUCAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

1. INTRODUÇÃO

O projeto Batólito Pelotas – Terreno Tijucas faz 
parte de um novo estágio de desenvolvimento da ge-
ologia no Brasil, com levantamento de informações 
geológicas multidisciplinares relevantes na área de 
recursos minerais, denominado de Área de Relevante 
Interesse Mineral – ARIM. No estado do Rio Grande 
do Sul, esse estudo do potencial metalogenético foi 
desenvolvido na sua porção centro-sudeste, com in-
tuito de fomentar o setor mineral.

A ARIM Batólito Pelotas – Terreno Tijucas com-
preende 20 folhas cartográficas na escala 1:100.000, 
abrangendo uma área de 60.000 km2 (Figura 1). A 
área de estudo pode ser acessada a partir de Porto 
Alegre, por duas vias principais, BR-290 e BR-116, as 
quais têm diversas vias secundárias (Figura 2).

Na década de 1990, a área de estudo foi ob-
jeto de trabalho do Programa Levantamento 
Geológicos Básicos do Brasil, com mapeamento em 
escala de 1:250.000. Foram mapeadas as folhas de 
Cachoeira do Sul (PORCHER; LOPES, 2000), Pedro 
Osório (RAMGRAB; WILDNER, 2000) e Porto Alegre 
(RAMGRAB, et al., 1997); onde foram realizados es-
tudos metalogenéticos e previsionais sistemáticos 

(CAMOZZATO, 1987; RAMGRAB; WILDNER, 2000; 
SILVA; RAMGRAB, 1986). Este levantamento da 
CPRM foi acompanhado por trabalhos de prospec-
ção e pesquisa mineral em áreas mineralizadas 
(SZUBERT, et al., 1976; CORREA, 1986; GRAZIA, 1997; 
entre outros). Ainda, ressalta-se aqueles trabalhos 
realizados pela academia nas áreas mineralizadas, 
como nos depósitos de estanho (FRANCO, 1944; 
LEINZ; PINAGEL, 1945; TESSARI; PICADA, 1966; entre 
outros). 

O projeto está no domínio do Escudo Sul-rio-
grandense (ESRG), formado por processos de ge-
ração e deformação da crosta continental durante 
dois ciclos orogênicos principais, o Transamazônico 
(2,26 – 2,00 Ga) e o Brasiliano (900 – 535 Ma) (por 
ex.: HARTMANN, et al., 2007). A área de estudo 
engloba dois terrenos tectônicos formados duran-
te o Neoproterozoico, a leste do ESRG, represen-
tados por associação de arco magmático (Batólito 
Pelotas) e por associações do embasamento re-
trabalhado, rochas graníticas brasilianas e se-
quências supracrustais (Terreno Tijucas) (JOST; 
BITENCOURT, 1980; FERNANDES, et al., 1995; 
CHEMALE JUNIOR., 2000; HARTMANN, et al., 2007).  

Figura 1 -  Mapa de localização da área do projeto no estado do Rio Grande do Sul. A parte hachurada em laranja 
compreende a área do presente projeto.
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Figura 2 - Mapa de localização da área de estudo com as principais vias de acesso e estradas vicinais.

Do ponto de vista geológico e metalogenético, a área 
já teve exploração econômica de bens minerais, to-
das minas de pequeno porte, atualmente fechadas. 
Dentre essas explorações, podemos destacar mi-
neralizações de: estanho, tungstênio e chumbo no 
Batólito Pelotas. Enquanto que no Terreno Tijucas 
houve minas de estanho e tungstênio, além de di-
versos estudos sobre as ocorrências de cobre; bem 
como, sobre os indícios e/ou ocorrências de ferro, 
chumbo, zinco, entre outros.

O estado do Rio Grande do Sul é conhecido pe-
los depósitos de carvão mineral distribuídos em di-
versos municípios, conforme pode ser visto na Figura 
I.3. Os dados de processos para pesquisa de recursos 

minerais do DNPM para o estado, nos dois últimos 
anos (Figura 3 e Figura 4). A variação observada nas 
áreas requeridas entre maio de 2015 e janeiro de 
2017, indicam interesse de empresas na área de es-
tudo (Figura 4), cujos projetos poderão vir a apresen-
tar viabilidade econômica.

Este Informe Mineral consiste na integração re-
gional de dados litológicos, estruturais, geoquímicos, 
geofísicos e de ocorrências minerais, que junto com 
dados de campo e de laboratório, resultou nos pro-
dutos cartográficos em anexo, tais como: (i) Mapa 
geológico em escala 1:500.000; (ii) Mapa de recur-
sos minerais e associações tectônicas em escala 
1:500.000; e (iii) Mapa de detalhe da Mina Campinas. 

O projeto visou o levantamento biblio-
gráfico dos dados geológicos, geofísicos, 
geoquímicos e geocronológicos, procurando esta-
belecer uma base integrada, juntamente com as 
informações de campo obtidas nesse projeto. Estas 
informações permitiram identificar as principais li-
tologias, estruturas, feições e processos geológicos 
envolvidos na gênese das jazidas e bens minerais 
conhecidos no Batólito Pelotas – Terreno Tijucas.  
E também foram visitados os depósitos exis-
tentes com intuito de conhecer as suas caracte-
rísticas e elaborar um estudo metalogenético.  
O enfoque metalogenético será de caracterizar es-
sas mineralizações conhecidas, descrevendo as 
tipologias, controles regionais (magmáticos, es-
tratigráficos, sedimentológicos, metamórficos, 

tectônicos, entre outros); e os processos e períodos 
mineralizantes, quando possíveis.

O entendimento da CPRM é que o aumento de 
atratividade para a indústria mineral no Estado de-
pende de um melhor conhecimento geológico e ge-
otectônico da área estudada, pois este refletirá no 
aprimoramento dos estudos de potencialidade mi-
neral do Estado. A ausência de minas em operação 
de bens metálicos, embora existente no passado, 
torna esta região do estado um greenfield. Os dados 
obtidos permitem estabelecer um quadro geológico/
metalogenético atualizado para a área envolvendo o 
Batólito Pelotas e o Terreno Tijucas. E poderá servir 
de base para fomentar trabalhos futuros em recur-
sos minerais para esta região.

Figura 3 - Distribuição das áreas de pesquisa com processo no DNPM para a área de estudo (BRASIL, 2017). Sugestão: 
colocar o limite da área estudada no presente projeto.
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Figura 4 - Prospectos de recursos minerais metálicos disponíveis na base do DNPM de Mai/2015 e Jan/2017 (BRASIL, 
2017), os quais estão distribuídos na área de estudo do projeto.

2. CONTEXTO E 
TECTÔNICA REGIONAL

O projeto está inserido ao sul da Província 
Mantiqueira (Figura 5), localizado na região geoló-
gica/geográfica conhecida como Escudo Sul-Rio-
Grandense (ESRG). 

O escudo compreende a porção centro-sul do 
Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordena-
das aproximadas de 30°00’ e 32°30’ S e de 51°30’ e 
54°45’ W (Figura 6). 

Figura 5 - Mapa Geológico da Província Mantiqueira Meridional (modif. de (SILVA et al., 2005).
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Figura 6 - Mapa dos domínios geotectônicos do Rio Grande do Sul, modificado de (WILDNER et al., 2008). As linhas 
tracejadas indicam as estruturas regionais limítrofes das unidades tectono-estratigráficas.

A área de estudo abrange a porção leste do es-
cudo, relacionada ao Terreno Tijucas e ao Batólito 
Pelotas. 

O ESRG situa-se no sudoeste do Gondwana e 
compreende associações de rochas geradas duran-
te o Paleoproterozoico ao Eo-Paleozoico, formado 
por processos de amalgamação entre os crátons do 
Rio de La Plata, Kalahari e possivelmente o Cráton 
do Congo durante o Neoproterozoico (FERNANDES, 
et al., 1992; BASEI, et al., 2000; CHEMALE JÚNIOR, 
2000; HARTMANN, et al., 2007; PHILIPP, et al., 2016). 

Devido a essa complexa evolução, o ESRG pos-
sui diversos modelos envolvendo essa colagem 
orogênica, que diferem quanto à sequência de 
eventos tectônicos, número, natureza e idade dos 
terrenos acrescidos e polaridade das subducções.  

Essas associações de rochas estão recobertas pe-
las rochas sedimentares da Bacia do Paraná e pelos 
sedimentos quaternários encontrados ao longo das 
principais drenagens.  

Por meio da análise dos dados aeromagneto-
métricos, pode-se diferenciar no ESRG o domínio 
de lineamentos de direção preferencial NE-SW. As 
estrututras NW-SE ocorrem como estruturas secun-
dárias (Figura 7). Algumas das anomalias magnéti-
cas estendem-se em profundidade (COSTA, 1997), 
as quais limitam os terrenos principais do ESRG e 
são interpretadas como prováveis zonas de suturas 
(RIBEIRO, 1980) (Figura 8), conforme pode ser vista 
na Figura 9 (COSTA, 1997). 

A seguir serão apresentados os principais com-
partimentos tectônicos que compõem o ESRG. 

Figura 7 - Mapa da primeira derivada do Escudo Sul-Riograndense, com os principais lineamentos.

Figura 8 - Principais estruturas geofísicas e tectônicas regionais do ESRG (COSTA, 1997).
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Figura 9 - Mapa da primeira derivada, com as pricipais estruturas e divisões dos terrenos do ESRG.

2.1. TERRENO TAQUAREMBÓ

O Terreno Taquarembó consiste de um comple-
xo granulítico paleoproterozoico cortado por rochas 
graníticas e recobertas por rochas vulcano-sedimen-
tares durante o Brasiliano (SOLIANI JÚNIOR, 1986). 
Este terreno está ao sudoeste do Terreno São 
Gabriel é composto por rochas granito-gnaissicas 
e vulcanosedimentares neoproterozoicas. O limite 
destes terrenos é dado pelo Lineamento Ibaré de di-
reção NW-SE (Figura 6 e Figura 8), interpretado com 
uma estrutura geofísica profunda (COSTA, 1997). 
As rochas da Bacia do Paraná recobrem o Terreno 
Taquarembó ao sul e a oeste.

As rochas granulíticas são englobadas no 
Complexo Granulítico Santa Maria Chico (CGSMC) 
e é considerado um fragmento retrabalhado do 
Cráton Rio de La Plata, com características de arco 
de ilhas (HARTMANN, 1998). Este complexo é cons-
tituído predominantemente de silimanita gnaisses, 
mármores e gnaisses calcissilicáticos, com granulitos 
félsicos e máficos, associados a corpos máfico-ultra-
máficos de idade paleoproterozoica (HARTMANN 
et al., 2007). As rochas apresentam condições de 
metamorfismo de alto grau, com processo de retro-
metamorfismo de fácies anfibolito. As idades U-Pb 
SHRIMP de zircões indicam ter sido gerados entre 2,4 
a 2,2 Ga (HARTMANN, 1998; SANTOS, et al., 2003; 
SAALMANN et al.,2007; HARTMANN et al., 2007).

As rochas granulíticas do Terreno Taquarembó 
foram intrudidas por granitos cálcico-alcalinos (620 
- 590 Ma) até granitos alcalinos (≈ 580- 560 Ma) e 
associadas a rochas vulcânicas tardi a pós-orogê-
nicas do Ciclo Brasiliano (GASTAL, 1999; CHEMALE 
JÚNIOR, 2000; WILDNER; NARDI, 2002). Essas rochas 
ígneas são recobertas por sequências sedimentar 
que representam a fase final (foreland) do evento 
colisional.

2.2. TERRENO SÃO GABRIEL

O Terreno São Gabriel é formado por rochas 
plutônicas de afinidade cálcico-alcalina, baixo K, as-
sociadas a rochas vulcânicas máficas e sedimenta-
res metamorfizadas (HARTMANN et al., 2007). Este 
terreno está limitado pelo Lineamento Ibaré ao sul 
e pelo sistema de falhas (NE-SW a N-S) paralelo à 
anomalia magnetométrica superficial de Caçapava 
do Sul ao leste (COSTA, 1997) (Figura 8). Ao norte 
e oeste, é recoberto por rochas da Bacia do Paraná 
(Figura 6).

O Terreno São Gabriel pode ser subdividi-
do em cinco grandes unidades petrotectônicas: 
(i) rochas metamórficas e granito-gnáissicas do 
Complexo Cambaí (890 a 690 Ma); (ii) sequências 

vulcanossedimentares do Cinturão Metamórfico 
Vacacaí (760 a 700 Ma); (iii) Complexo Ofiolítico 
Cerro Mantiqueiras; (iv) magmatismo sin- a tardi-
-colisional (720 a 640 Ma) e; (v) magmatismo pós-
-colisional (600 a 540 Ma) (SAALMANN et al., 2006; 
PHILLIP et al., 2002).Os dados geoquímicos indicam 
possível existência de suítes relacionadas a arco 
de ilhas oceânicos e arco mais evoluídos formados 
em ambiente de subducção (BABINSKI et al., 1996; 
SAALMANN, et al., 2007).

A Bacia do Camaquã está vinculada aos estágios 
finais da orogenia Brasiliana no Estado do Rio Grande 
do Sul, formada pela superimposição de diversas ba-
cias independentes entre 630 e 510 Ma (PAIM et al., 
2014). Essas sub-bacias evoluíram de bacias tardi- 
(retro-arco de antepaís Maricá e Transcorrentes Bom 
Jardim Leste e Oeste) até pós-orogênicas (riftes Santa 
Bárbara Oeste e Leste e Rifte Guaritas). Excetuando 
o ciclo de sedimentação basal, os demais ciclos tec-
tono-sedimentares estão associados a presença de 
vulcanismo na base das sucessões sedimentares; 
iniciando com magmas toleíticos a cálcico-alcalinos 
alto-K a shoshoníticos (Bom Jardim). A fase interme-
diária evolui para um vulcanismo bimodal de afini-
dade alcalina sódica, denominado de Acampamento 
Velho. A fase final (Rodeio Velho) é culminada com 
magmas mantélicos básicos de afinidade alcalina, 
extraídos da base da crosta recém-formada. A sedi-
mentação clástica que se intercalou e sucedeu cada 
um destes grandes episódios vulcânicos se deposi-
tou em ambiente dominantemente marinho na base 
(Maricá), evoluindo por lacustre profundo associa-
dos com leques de borda (Bom Jardim), passando 
para lacustre raso com deltas e leques localizados 
(Santa Bárbara), e culminando com fácies lacustres 
rasas, aluviais e eólicas (Guaritas).

2.3. TERRENO TIJUCAS

O Terreno Tijucas ou Faixa de Dobramento 
Tijucas de Jost e Bitencourt (1980) ocupa a por-
ção central do ESRG e se limita a oeste com o 
Terreno São Gabriel, pelo Batólito Pelotas a les-
te (Figura 6). O Terreno Tijucas abrange parte do 
Domínio Magnético Central definido por (COSTA, 
1997), limitado a oeste pela anomalia de Caçapava 
do Sul e a leste pela Anomalia Magnética de 
Porto Alegre e a parte central e sul da Zona de 
Cisalhamento Dorsal do Canguçu (ZCDC) (Figura 8).  
Esse terreno estende-se de Santa Catarina 
ao Uruguai em uma faixa alongada segun-
do N20°-45°E-S20°-45°W, recebendo as deno-
minações de Grupo Brusque (Santa Catarina) 
e Grupo Lavalleja (Uruguai) (Figura 1) (JOST; 
BITENCOURT, 1980; CHEMALE JÚNIOR et al., 1995).  
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No Rio Grande do Sul, o Terreno Tijucas tem a 
orientação N20°-30°E com largura variando de 
15 a 30 km e comprimento de 170 km, indo do 
Arroio Capané (norte) até a região de Candiota (sul)  
(Figura 6).

O Terreno Tijucas representa um arco mag-
mático arrasado e é constituído das seguintes uni-
dades geológicas: (i) rochas granito-gnáissicas e 
anfibolíticas paleoproterozoicas correspondendo 
aos complexos Encantadas e Arroio dos Ratos, além 
do Anortosito Capivarita do mesoproterozoico; (ii) 
rochas supracrustais metamorfisadas com idade en-
tre 773-783 Ma englobadas nos complexos Porongos 
e Várzea do Capivarita (CHEMALE JÚNIOR., 2000; 
GRUBER et al., 2016; PERTILLE et al., 2017); (iii) gra-
nitos aluminosos sin-colisionais da Suíte Cordilheira; 
(iv) unidades da Bacia do Camaquã presentes nas 
sub-bacias Piquiri-Boici e Guaritas (esta última não 
pertencente a área do projeto), representadas por 
rochas sedimentares siliciclásticas, formadas em am-
biente rúptil-dúctil (620-540 Ma) (PAIM et al., 2014; 
SAYEG, 1993; CARAVACA, 1998); e (v) rochas graníti-
cas geradas entre 605 e 580 Ma das suítes Piquirí e 
Encruzilhada do Sul (BABINSKI et al., 1996; PHILIPP, 
et al., 2016). 

Para alguns autores, o Bloco Encruzilhada 
situado entre o Sistema de Falhas Passo 
do Marinheiro e a Anomalia Magnética de 
Porto Alegre, pertenceria ao Batólito Pelotas.  
Essa definição não será aplicada neste relatório de-
vido a semelhanças de idades e litológicas entre as 
unidades Encantadas/Arroio dos Ratos e Porongos/
Vázea do Capivarita, que são unidades de embasa-
mento e não encontram correspondência no Batólito 
Pelotas.

O Complexo Encantadas é reconhecido como 
parte do embasamento Paleoproterozoico, en-
globa as unidades do Gnaisse Encantadas (JOST; 
BITENCOURT, 1980) e granitoides milonitizados 
de composição monzogranítica e sienogranítica 
(PORCHER; FERNANDES, 1990). O Gnaisse Encantadas 
varia de composição tonalítica, trondhjemíticas e 
dioríticas com presença subordinada de hornblen-
ditos, normalmente polideformados (CHEMALE 
JÚNIOR, 2000). Esses gnaisses ocorrem no Domo de 
Santana, com presença de lentes de anfibolito in-
terpretadas diques máficos deformados (PORCHER; 
FERNANDES, 1990). Os granitoides milonitizados, por 
sua vez, formam corpos individualizáveis e também 
ocorrem como lentes dentro do Gnaisse Encantadas 
(PORCHER; FERNANDES, 1990). As idades de U-Pb 
em zircão (SHRIMP) para o Gnaisse Encantadas são 
de 2.263 ± 18 Ma e 2.363 ± 6 Ma, com metamorfis-
mo de 2.045 ± 10 e 2.021 ± 11 Ma (HARTMANN et al., 
2007). O Complexo Arroio dos Ratos é caracterizado 
como restos de embasamento Paleoproterozoico, 

foi definido como uma suíte TTG formado por rochas 
plutônicas metamorfisadas em condições de fácies 
anfibolito superior, com afinidade cálcico-alcalina, 
alto-K (FERNANDES et al., 1990; SILVA, et al., 2002; 
KOESTER et al., 2008; 2012). 

O Anortosito Capivarita ocorre na forma de dois 
corpos separados pelas rochas da Suíte Encruzilhada 
do Sul e do Complexo Várzea do Capivarita (CHEMALE 
JÚNIOR., 2000). Apresenta metamorfizado em condi-
ções de fácies anfibolito superior a granulito e pode 
representar um complexo ígneo intraplaca (PHILIPP 
et al., 2016), com idades magmáticas U-Pb em zircão 
de 1.573 ± 21 Ma e metamórficas de 606 ± 6 Ma, ida-
des magmáticas U-Pb em titanita de 1.530 ± 33 Ma e 
metamórficas de 651 ± 9 Ma e 601 ± 5 Ma (CHEMALE 
JÚNIOR, et al., 2011).

O Complexo Porongos (CP) está representado 
por uma sequência vulcano-sedimentar, metamorfi-
sada progressivamente de fácies xisto-verde a anfi-
bolito e retro-metamorfisada em condições de fácies 
xisto verde (JOST; BITENCOURT, 1980; PORCHER; 
FERNANDES, 1990). Os principais litotipos são xistos 
pelíticos (clorita-muscovita a granada-biotita xis-
tos), quartzitos e quartzo-milonitos, xistos carbono-
sos, xistos grafitosos, quartzitos e mármores, além 
de rochas metavulcânicas ácidas a intermediárias e 
granitoides milonitizados (JOST; BITENCOURT, 1980; 
REMUS et al., 1987; PORCHER; FERNANDES, 1990; 
MARQUES, 1996; WILDNER et al., 1996). 

Dados recentes têm indicado que as rochas 
presentes na Antiforme Capané, ou pelo menos em 
parte, não pertencem as Complexo Porongos. Idades 
de proveniência indicam uma fonte jovem, ao re-
dor de 560 Ma para estas rochas (PERTILLE et al., 
2016; SILVEIRA, 2016). Localmente são reconhecidas 
rochas básicas de caráter geoquímico transicional 
de toleíto para cálcico-alcalino (MARQUES, 1996). 
Associado a esse conjunto de rochas ocorrem lentes 
de metachert, grafita xisto, xistos pelíticos, mármo-
res e rochas ultramáficas (JOST; BITENCOURT, 1980).

O Complexo Várzea do Capivarita é uma sequ-
ência de plataforma composta por metapelitos, már-
mores e rochas calcissilicatadas metamorfizados em 
condições de fácies anfibolito superior e granulito 
(FRANTZ et al., 1984; FERNANDES et al., 1990; LIMA 
et al., 1998; SILVA et al., 2002; GROSS et al., 2006; 
KOESTER et al., 2008; 2012).

A Suíte Cordilheira apresenta composição sieno-
granítica a granodiorítica, com textura equigranular, 
caracterizada por leucogranitos com muscovita e 
granito a duas micas, contendo turmalina e grana-
da como acessórios. Possui idade ao redor de 625 
Ma, no entanto há idades mais novas, de até 605 
Ma (FRANTZ; JOST, 1983; PICADA; PINTO, 1966; 
FERNANDES et al., 1990; KOESTER et al., 1997; 
FRANTZ et al., 2003; PHILIPP et al., 2016).

A Suíte Piquiri é representada pelos sienitos 
Piquiri e Arroio do Silva, e possui composição do-
minante sienítica, mesocrática a leucocrática, com 
afinidade shoshonítica, caráter metaluminoso rela-
cionado a um magmatismo pós-colisional saturado 
em sílica (VIEIRA JÚNIOR et al., 1989; STABEL et al., 
2001), com idade entre 605 e 598 Ma (BITENCOURT 
et al., 2015).

A Suíte Encruzilhada do Sul (FRAGOSO CESAR 
et al., 1986; VASQUEZ, 1997) caracterizado como 
um magmatismo granítico pós-tectônico (FRAGOSO 
CESAR, 1991; FERNANDES, et al., 1995), representa-
da por magmatismo de composição monzogranítica 
porfirítica a sienogranítica, sem deformação, com 
afinidade alcalina metaluminosa (VASQUEZ, 1997). 
Está formada por um arranjo complexo de granitos 
de composição e texturas variadas e foram divididas 
em três fácies principais: grosseira, média e porfirói-
de (TESSARI; PICADA, 1966). Apresentam idades de 
ca. 590 Ma (CHEMALE JÚNIOR; BABINSKI, 1995), evi-
denciando seu posicionamento tardi a pós-tectônico. 

2.4. BATÓLITO PELOTAS

O Batólito Pelotas (BP) é limitado a oeste pela 
zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal de 
Canguçu e, a leste, encoberto pelas rochas sedimen-
tares e sedimentos da Planície Costeira e se estende 
de Santa Catarina ao Uruguai segundo orientação 
NE-SW (Figura 5). Possui cerca de 400 km de exten-
são no Rio Grande do Sul e de 70 a 110 km de largura 
(PHILIPP; MACHADO, 2001), e ocupa uma área apro-
ximada de 37.000 km2 (Figura 6).

O Batólito Pelotas corresponde a um complexo 
granítico cuja colocação se processou a diferentes 
níveis crustais e em distintos estágios de evolução 
de deformação, englobando grandes fragmentos e 
xenólitos de rochas gnáissicas, de formas e dimen-
sões variadas, englobados nos Gnaisses Piratini com 
idade ao redor de ca. 780 Ma (TAMBARA, 2016). O 
BP é caracterizado pela predominância de rochas 
graníticas, com idades entre 630 e 550 Ma. São iden-
tificadas suítes graníticas geradas durante extenso 
retrabalhamento crustal neoproterozoico de rochas 
do embasamento paleoproterozoico (HARTMANN, 
et al., 1999; CHEMALE JÚNIOR., 2000; PHILIPP; 
MACHADO, 2005; PHILIPP, et al., 2007) e não há um 
consenso sobre a participação de uma crosta juvenil 
na sua formação. Este conjunto de rochas foi inter-
pretado por (FRAGOSO CESAR, et al., 1986) como 
parte de um batólito composto, multiintrusivo e po-
lifásico, relacionado ao Ciclo Brasiliano, ao qual de-
nominaram formalmente de Batólito Pelotas. No BP 
também ocorrem intrusões de rochas básicas a in-
termediárias, que incluem o Gabro Passo da Fabiana 
(FRAGOSO-CESAR, 1991; BARBOSA, 2017) e o Diorito 

Capim Branco (WILDNER; RAMGRAB, 1994); rochas 
peralcalinas, como o Granito Bela Vista (PHILIPP et 
al., 1991, 2016; PHILIPP, 1998) e rochas vulcânicas e 
sub-vulcânicas ácidas, que ocorrem como pequenos 
platôs, como no Cerro Chato (557 Ma), ou como en-
xame de diques, como os riolitos Aspereza (550 Ma) 
e Ana Dias (582 Ma) (FRAGOSO CESAR et al., 1986; 
OLIVEIRA, et al., 2015; PHILIPP et al., 2016).

Para Philipp e Machado (2001) o Batólito Pelotas 
está constituído por associações de rochas graníticas 
que foram subdivididos em seis suítes graníticas: 
Suíte Intrusiva Pinheiro Machado, Suíte Intrusiva 
Erval, Suíte Intrusiva Viamão, Suíte Granítica Dom 
Feliciano, Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul e Suíte 
Granítica Cordilheira.

Neste relatório algumas modificações foram fei-
tas quanto a esta divisão e o resumo pode ser visto 
na Figura 10. A Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul 
e a Suíte Granítica Cordilheira foram colocadas no 
Bloco Encruzilhada, do Terreno Tijucas, usando o li-
mite estabelecido por (COSTA, 1997) para o Batólito 
de Pelotas. Outras duas modificações foram: (i) o 
acréscimo da Suíte Cerro Grande, nome retirado do 
antigo fácies Cerro Grande da Suíte Dom Feliciano 
de (WILDNER et al., 2008), por apresentar caracterís-
ticas geoquímicas cálcico-alcalinas e se assemelhar 
mais com a antiga Suíte Viamão de Philipp e Machado 
(2001); (2005), enquanto que a Suíte Dom Feliciano é 
composta por rochas com assinatura alcalina, além 
de, aparentemente, as duas suítes não serem crono-
correlatas; e (ii) a retirada da Suíte Intrusiva Erval, 
visto que a maioria das rochas com esta definição 
ou fazem parte da Suíte Pinheiro Machado, ou fazem 
parte do Terreno Jaguarão.

O Batólito de Pelotas está dividido em quatro suí-
tes neste relatório, que apresentam as mesmas carac-
terísticas geoquímicas e tectônicas apresentadas por 
Philipp e Machado (2001); (2005). Bem como, com al-
guns acréscimos, a partir da literatura, da cartografia 
e de novos dados geocronológicos, que permitiram 
uma melhor subdivisão e entendimento das unidades.  
A divisão das quatro suítes pertencentes ao BP foi 
feita conforme descrito abaixo:
• Suíte Viamão - Esta suíte apresenta um contex-

to diferente do indicado por Philipp e Machado 
(2001); (2005), com idade ao redor de 630 Ma.  
O nome utilizado para este grupo de rochas foi 
mantido, pois o Granito Viamão, que deu nome a 
esta suíte, faz parte deste contexto. Localiza-se no 
contato com o Terreno Tijucas pela Zona de Cisa-
lhamento da Dorsal de Canguçu (ZCDC) e a Anoma-
lia Magnética de Porto Alegre, com a Suíte Pinheiro 
Machado por uma anomalia geofísica (gravimé-
trica e magnética, ver capítulo de geofísica) e é 
intrudido pela Suíte Dom Feliciano. Há o predomí-
nio de termos monzograníticos a granodioríticos, 
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Figura 10 - Associações petrotectônicas simplificada do Batólito Pelotas e do Terreno Tijucas.

caracterizando uma suíte cálcico-alcalina de mé-
dio a alto-K, localmente shoshonítica, da fase sin-
-colisional, bastante deformado na ZCDC até com 
pouca ou sem deformação afastando-se da zona 
de cisalhamento. Philipp et al. (2016) indicam uma 
idade de 630 ± 6 Ma para o Granito Viamão e 627 
± 16 Ma para o Granito Barão do Triunfo a partir de 
análises de zircão por LA-ICP-MS;

• Suíte Pinheiro Machado - Apresenta composição 
diorítica, tonalítica, granodiorítica e monzograní-
tica com termos quartzo-dioríticos subordinados 
(CHEMALE JÚNIOR., 2000; PHILIPP et al., 2016). É 
caracterizada com uma suíte cálcico-alcalina de 
médio a alto-K, da fase sin-colisional com idade ao 
redor de 625 Ma e xenólitos de ca. 780 Ma (SILVA 
et al., 1999; TAMBARA, 2016), com característi-
cas isotópicas de ambiente geotectônico de arco 
magmático continental (PHILIPP; MACHADO, 2001; 
2005), e herança paleoproterozoica. É a principal 

unidade do Batólito Pelotas, formando dois seg-
mentos separados pela Suíte Cerro Grande.

• Suíte Cerro Grande - ocorre intrusivo na Suíte Pi-
nheiro Machado onde separa esta suíte em dois 
segmentos. Há um predomínio de termos mon-
zograníticos com granodioríticos subordinados, 
enclaves nas bordas dos corpos são comuns. Pos-
suem idade ao redor de ca. 590 Ma, caracterizada 
com uma suíte cálcico-alcalina de médio a alto-K, 
da fase tardi a pós-colisional. O Granito Arroio 
Moinho é um típico granito desta Suíte com 595 ± 
1 Ma (BABINSKI et al., 1997).

• Suíte Granítica Dom Feliciano (SGDF) (ao redor 
de 580 Ma), denominado de Suíte Dom Felicia-
no neste relatório; tem o predomínio dos termos 
sienogranitos, com feldspato alcalino-granitos 
e quartzo-sienitos como termos subordinados.  
Apresentam assinatura geoquímica de rochas alca-
linas com características pós-tectônicas. Essa suíte 

representa a última fase de atividade granítica no 
BP inclui intrusões epizonais, que podem estar re-
lacionados a granitos do tipo-A ou a associações 
pós-colisionais.

2.5. TERRENO JAGUARÃO

Atualmente, alguns trabalhos da CPRM e aca-
dêmicos apontam para existência de limites crustais 
associadas às zonas de cisalhamento Ayrosa Galvão 
e Arroio Grande na porção Sul do BP (IGLESIAS et al., 
2014; RAMOS; KOESTER, 2015). Este novo domínio é 
corroborado por recentes trabalhos de campo e na 

interpretação de novos dados de gravimetria, apre-
sentando diferença nessa assinatura geofísica em 
relação aos demais domínios do setor. As principais 
unidades geológicas mapeadas são paragnaisses, 
mica-xistos granadíferos com turmalina, metarritmi-
tos areno-pelíticos, granada-muscovita leucograni-
toides, rochas máficas, ultramáficas e sedimentares 
metamorfizadas e granitos de composição mon-
zogranítica a sienogranítica, além de granitoides 
deformados de composição monzogranítica e grano-
diorítica (septos de embasamento ou pedaços mais 
antigos do arco).



24 25

Área de Relevante Interesse Mineral Batólito Pelotas - Terreno TijucasInforme de Recursos Minerais

3. INTERPRETAÇÃO 
GEOFÍSICA

A área do projeto ARIM Batólito Pelotas-Terreno 
Tijucas está coberta pelo aerolevantamento geofísi-
co do Projeto Escudo do Rio Grande do Sul de 2010 
(CPRM, 2010). Este levantamento aerogeofísico ob-
teve dados gamaespectrométricos e magnetomé-
tricos de alta resolução, com direção das linhas de 
voo norte-sul e espaçamento de 500 m e altitude de  
100 m. Os dados gravimétricos utilizados para 
a área de estudo são os levantamentos ter-
restres: (i) dados contidos no Banco Nacional 
de Dados Gravimétricos (BNDG); e (ii) ad-
quiridos pelo presente projeto (Figura 11).  
As estações de medidas existentes no BNDG foram 
realizadas em perfis ao longo de rodovias e de estra-
das secundárias com espaçamento entre estações de 
2,5 km a 5 km. Com exceção de estações na região da 

bacia do Camaquã e nas proximidades das minas do 
Camaquã, que possuem um maior adensamento de 
estações medidas (Figura 11). Neste projeto foram 
executados pontos de medidas a cada 2 km ao longo 
de perfis que cobrissem a área de estudo de forma 
homogênea, totalizando 858 estações de medidas.  
As bases gravimétricas foram situadas nas cidades de 
Arroio Grande, Herval, Canguçu, Encruzilhada do Sul 
e Santana da Boa Vista. A cobertura homogênea dos 
pontos de medidas permitiu uma melhor delineação 
dos corpos presentes, quando comparados com os 
dados anteriores.

A interpretação dos dados aerogeofísi-
cos de magnetometria e gamaespectrome-
tria e da gravimetria terrestre foi por meio 
de análise qualitativa de feições geofísicas.  

Figura 11 - Mapa de estações gravimétricas: Em preto existentes no Banco Nacional de Dados Gravimétricos (BNDG) e 
em rosa estações medidas pela equipe de geofísica do projeto Batólito Pelotas-Terreno Tijucas.

Vale ressaltar que as assinaturas geofísicas são res-
postas aos contrastes encontrados entre as diferen-
tes litologias, que devem ser considerados durante o 
processo de interpretação. A interpretação foi feita a 
partir dos contrastes laterais de propriedades físicas 
de minerais (susceptibilidade magnética, emissão 
de radiação gama – elementos eTh, eU e K, e densi-
dade) existentes nas litologias dos terrenos estuda-
dos. E também, foram realizadas inversões do vetor 
de magnetização e inversão gravimétrica dos dados 
magnetométrico e gravimétrico, com geração de 
corpos (isovolumes) obtidos pelos contrastes mag-
néticos e gravimétricos das rochas. Esse processa-
mento permitiu observar variações na distribuição 
das rochas em profundidade de acordo com seu 
comportamento magnético e/ou gravimétrico. Essa 
informação permitiu a correlação dos dados em pro-
fundidade com as informações geológicas superfi-
ciais, que auxiliaram no entendimento do contexto 
geotectônico da área de estudo. Além disso, foram 
feitos recortes geofísicos de áreas menores para re-
alçar as informações geofísicas com maior detalhe.

3.1. AEROMAGNETOMETRIA

Os dados obtidos pelos aerolevantamentos 
magnéticos permitiram gerar mapas com informa-
ções dos contrastes magnéticos obtidos por diferen-
tes processamentos (Figura 12 e Figura 13). O mapa 
do campo magnético anômalo representa a ano-
malia magnética do campo total reduzido do IGRF 
(International Geomagnetic Reference Field) gera-
da por corpos magnetizados (Figura 12A). E o mapa 
da derivada vertical do campo magnético anômalo 
caracteriza-se por realçar as estruturas magnéticas 
(falhas/fraturas) (Figura 12B). O mapa de Gradiente 
Total (GT) do campo magnético anômalo é um pro-
cessamento que torna as anomalias magnéticas bipo-
lares em monopolares, delimitando melhor o limite 
dos corpos magnéticos, o que pode facilitar a sua 
interpretação (Figura 13A). A Figura 13B apresenta 
os lineamentos e corpos magnéticos interpretados a 
partir dos dados aeromagnéticos processados.

A partir da interpretação foi possível identifi-
car anomalias diferenciadas em dipolos ou corpos 
magnéticos, além de feições correlacionáveis ao 
arcabouço estrutural da área, com identificação de 
três gerações de estruturas lineares (Figura 13B). As 
feições lineares de primeira e segunda ordem apre-
sentam direção preferencial NE-SW, sendo que as 
feições de primeira ordem representam lineamentos 
regionais que recortam a área de estudo em blocos 
alongados de direção NE-SW. Essas feições magnéti-
cas quando interpoladas em profundidade indicam 
que são estruturas profundas (Figura 14). Enquanto 
que os lineamentos com a predominância da direção 

NW-SE são relacionados à presença de diques máfi-
cos, bem marcados pelo mapa da primeira derivada 
vertical (Figura 12B), estão concentrados na porção 
centro-nordeste da área (Figura 13B). Conforme po-
derá ser observado no item Inversão do Vetor de 
Magnetização, são pouco profundos. Diversas possí-
veis anomalias dipolares menores são assinaladas de 
forma dispersa na porção sudeste da área de estudo 
(corpos laranja na Figura 13B), são provavelmente 
corpos de gabro e/ou diorito Passo da Fabiana. Os 
altos anômalos estão associados às estruturas e po-
dem ser relacionados aos diques máficos, como os 
que ocorrem nas proximidades da cidade de Pinheiro 
Machado. E, também, podem ser associados aos en-
claves máficos presentes nas rochas graníticas da 
Suíte Pinheiro Machado (Figura 13B). De forma ge-
ral, o embasamento, representado pelo Complexo 
Encantadas na porção oeste do Terreno Tijucas 
(Figura 12A), apresenta uma magnetização baixa, 
que contrasta com o sienito Piquiri, com dipolo mag-
nético e alto anômalo bem marcado (Figura 13B). 

A presença de uma grande densidade de estru-
turas de fontes rasas dificulta a identificação das 
grandes estruturas magnéticas. No entanto, a identi-
ficação e demarcação das grandes estruturas foram 
facilmente feitas com o processamento do campo 
magnético anômalo numa continuação para cima, 
como podem observa-se nas Figura 14A (a 2.000 m) 
e Figura 14B (a 7.000 m). Esse procedimento visou 
suavizar a influência das fontes magnéticas mais ra-
sas, e consequentemente, evidenciaram as estrutu-
ras mais profundas.  

O resultado da primeira derivada vertical desta 
continuação para cima de 2.000 m resultou no traça-
do dos principais lineamentos magnéticos de primei-
ra ordem (Figura 14). Essas estruturas segmentam 
a porção oriental do Escudo Sul-Riograndense em 
blocos alongados de direção NE-SW, que já foram 
descritas por Picada (1971) como lineamentos prin-
cipais. Ribeiro (1980), por sua vez, propõe que esses 
lineamentos, de direção preferencial N20°-30°E/
S20°-30°W e N50°-85°E-S50°-85°W asseriam parte 
do  Sistema de Geossuturas do Escudo do Rio Grande 
do Sul. Picada (1971) classificou em quatro sistemas 
de falhamentos principais, conforme suas direções: 
(i) Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu (N40°E-
S40°W); (ii) Sistema de Falhas Passo do Marinheiro 
(N-S); Sistema de Falha Acotéia-Piquiri (N30°E-S30°E); 
e (iv) Sistema de Falhas (N70°W-S70°E). Dentre esses, 
apenas o Sistema de Falhas Passo do Marinheiro não 
é bem definido pela magnetometria, ainda que este 
possa ser visualizado pelas imagens de gamaespec-
trometria, devido ao contraste litológico bem marca-
do entre as rochas graníticas da Suíte Encruzilhada e 
as rochas metavulcânicas do Complexo Metamórfico 
Porongos.



Figura 12 - Mapas aeromagnetométricos: (A) Mapa do campo magnético total reduzido do IGRF; (B) Mapa da primeira derivada vertical (1Dz). A legenda dos mapas localização da área em 
todos os mapas estão no mapa (B).

Figura 13 -  Mapas aeromagnetométricos: (A) Mapa de Gradiente Total (GT) e (B) Mapa de interpretação magnetométrica, cujos lineamentos foram classificados em: diques (tracejado 
vermelho), lineamentos de primeira ordem (linhas pretas) e de segunda ordem (linhas cinza); bem como apresentam corpos com assinatura magnética diferenciada, bem como as anomalias 

dipolares (laranja) e altos anômalos (vermelho). A legenda dos mapas localização da área em todos os mapas estão no mapa (B).
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Figura 14 - Mapas aeromagnetométricos: (A) Mapa do campo magnético total reduzido do IGRF; (B) Mapa da primeira derivada vertical (1Dz). A legenda dos mapas localização da área em 
todos os mapas estão no mapa (B).

3.2. AEROGAMAESPECTROMETRIA

O uso dos dados gamaespectrométricos ou ra-
diométricos permite separar relativamente bem o 
Terreno Tijucas do Bloco Encruzilhada e do Batólito 
Pelotas (Figura 15), devido as diferenças apresenta-
das pelas associações litológicas que compõem esses 
terrenos. A leste do Terreno Tijucas, predominam ro-
chas graníticas de composições variadas, desde as-
sinaturas mais primitivas a altamente diferenciadas, 
o que possibilita a separação em unidades distintas.

Na Figura 15 e Figura 16 são mostrados os ma-
pas individuais da contagem total e de cada um dos 
elementos radiométricos medidos (K, eTh e eU). As 
variações nas assinaturas gamaespectrométricas 
permitem observar variações que correspondem às 
as associações de rochas ou tipos litológicos e solos.

A gamaespectrometria costuma ser vista como 
um guia para localizar rochas com radioatividades 
acima do background, como os granitoides e as ro-
chas alcalinas. As representações da variação lateral 
dos três elementos são mostradas nos mapas ter-
nários de pseudo-cor RGB e CMY (Figura 17). Onde 
é atribuído para cada radio elemento as seguintes 
cores: Vermelho (R-red) para rochas ricas em potás-
sio, verde (G-green) para rochas ricas em tório e azul 
(B-blue) para rochas ricas em urânio (Figura 17A). 
E no mapa de composição ternária CMY (C-cyan, 
M-magenta e Y-yellow) tem, respectivamente, as 
mesmas correlações de elementos usadas no RGB 
(Figura 17B). Assim, onde os corpos têm elevados te-
ores de todos os radioelementos apresentam tonali-
dade branca e aqueles com baixos teores mostram 
tonalidade preta no RGB e apresentam tonalidades 
opostas quando usado o mapa de composição ter-
nária CMY. 

No entanto, áreas com a mesma combinação de 
cores, não indicam necessariamente o mesmo tipo 
de rocha, isso porque a resposta gamaespectromé-
trica é superficial, pode sofrer interferências exter-
nas. Os domínios radiométricos podem representar 
variações litológicas, pedológicas, corpos hidrográ-
ficos superficiais ou ocupação antrópica. Por outro 
lado estas variações permitem obter informações 
não visíveis pelos métodos de mapeamentos nor-
mais, conforme podem ser observados nos mapas 
de correlações entre os valores de K, eTh e eU (Figura 
15 e Figura 16). 

No Terreno Tijucas, o contraste litológico 
apresenta boa correlação com as assinaturas ga-
maespectrométricas (Figura 17). Na sua porção 
oeste, ocorrem os metagranitóides de composição 
monzograníticas a localmente sienograníticas per-
tencentes ao Complexo Encantadas, com tonalida-
des avermelhadas na composição RGB, refletindo 

sua composição quartzo feldspática (Figura 17A).  
Enquanto que as litologias relacionadas ao Complexo 
Metamórfico Porongos, apresenta tonalidades va-
riando de verde a azuis escuros, relacionadas ao 
predomínio de unidades metassedimentares e meta-
vulcânicas, respectivamente (Figura 17B). As unida-
des sedimentares da Bacia do Camaquã, por sua vez, 
apresentam tonalidades arroxeadas representando 
baixos valores de RGB, sendo que nessas áreas há o 
predomínio de sedimentação clástica com intercala-
ção de arenitos e siltitos. 

As unidades litotectônicas que compõem o 
Bloco Encruzilhada e Batólito Pelotas são essen-
cialmente rochas graníticas. No entanto, é possível 
observar as diferenças nas suas assinaturas gamaes-
pectrométricas. O Sienito Piquiri, as rochas graníticas 
do Bloco Encruzilhada e os da porção norte do ba-
tólito apresentam assinatura gamaespectrométrica 
alta (tons esbranquiçados), apresentam altos teores 
de K, eTh e eU, que podem ser correlacionados às fa-
ses mais diferenciadas, como os granitos alcalinos da 
Suíte Encruzilhada e os sienogranitos da Suíte Dom 
Feliciano. 

O uso das razões de mapas dos radioelementos 
permite inferir processos de lixiviação dos elementos 
de maior mobilidade, K e U, em relação ao Th, menos 
móvel. O potássio, que tem a maior mobilidade quí-
mica dentre esses elementos, está sempre associado 
à fase líquida, portanto facilmente lixiviado. Assim, 
na Figura 18 apresenta dois mapas com as razões: (i) 
Parâmetro F ou Fator F - a razão entre os elementos 
K + eU em razão do eTh (Figura 18A); e (ii) Razão Th/K 
(Figura 18B).

O mapa de parâmetro F (Figura 18A) é mais 
indicado para pequenas áreas ou uma unidade li-
tológica específica, pois essa razão marca bem a 
mobilidade dos elementos K e U, e pode ser usa-
do para mapear zonas de alteração. A mobilida-
de desses elementos, principalmente o K (Figura 
18B), pode ser utilizada para mapear zonas e alte-
rações hidrotermais e servir de guia prospectivo 
na identificação de alvos mineralizados. Em mapas 
regionais há muitos fatores que podem mascarar 
essa assinatura e as variações obtidas podem não 
ter significado geológico algum; assim, as inter-
pretações devem ser feitas com cuidado, pois tem 
que ser corroboradas com a cartografia geológica.  
Na Figura 18, os mapas mostram que as estruturas 
regionais que cortam a área de estudo podem ter 
induzidos modificações químicas nas rochas, pois há 
variações do sinal analítico ao longo desses grandes 
lineamentos. No entanto, não é possível relacionar 
essa assinatura com as informações geológicas, isto 
porque a razão Th/K pode ser intrínseca aos dife-
rentes tipos de rochas, relacionadas a cada unidade 
litotectônica.



Figura 15 - Mapas aerogamaespectrométricos: (A) Mapa da contagem total (cps); (B) Mapa de distribuição do potássio (%). A legenda dos mapas e a localização da área em todos os mapas 
estão representadas no mapa (Figura 15B).

Figura 16 - Mapas aerogamaespectrométricos: (A) Mapa de distribuição do equivalente tório (ppm) e (B) Mapa de distribuição do equivalente urânio (ppm) A legenda dos mapas e a 
localização da área em todos os mapas estão representadas no mapa (B).



Figura 17 - Mapas aerogamaespectrométricos de composição ternária: (A) Mapa RGB; (B) Mapa CMY. 
Figura 18 - Mapas do fator F e razões aerogamaespectrométricas: (A) Mapa de distribuição do fator F; e (B) Mapa de distribuição da razão tório/potássio. A legenda dos mapas está no mapa 

(A) e a localização da área no mapa (B).
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Os domínios gamaespectrométricos (Figura 19) 
foram delimitados com base nas concentraçãoes re-
lativas dos elementos K, eTh e eU, que apresentam 
uma certa correlação com algumas unidades lito-
lógicas, quando comparadas com os mapas das as-
sociações litotectônicas (Figura 16). Isso indica que, 
apesar do sinal estar associado a resposta superficial 
(30-40 cm de profundidade), há uma relação direta 
entre esses domínios e a geologia local. A utilização 
da imagem ternária RGB para diferenciar os domínios 
geofísicos definem um padrão de cores com valores: 
baixos (RGB=0), médios (RGB=128) e altos (RGB=255) 
de cada rádio elemento. A Figura 19 é a representa-
ção da combinação de 3 (RGB) com atribuição de co-
res equivalentes que permitiu individualizar corpos 
com assinaturas diferentes, o que facilitou a integra-
ção com a geologia.

A mesma assinatura aerogeofísica pode ser re-
lacionada com tipologias de rochas distintas, assim 
devem ser usados outros recursos para a integração 
das informações geológicas e geofísicas. Como por 
exemplo, as assinaturas dos litotipos que correspon-
dem à Suíte Dom Feliciano são mais altas na porção 
norte que na porção sul, essa tem maior proporção 
de potássio (tons avermelhados). Além disso, o que 

se observa é que na porção sul, o padrão de linea-
mentos é anastomosado, e na porção norte são me-
nores e com direções variadas, indicando um padrão 
de lineamentos em condições dúcteis e rúpteis, res-
pectivamente. Essa diferença pode estar relacionada 
com o posicionamento crustal diferente dessas regi-
ões ou pode ser que as rochas da porção sul sejam 
mais alteradas pelos processos de reativações des-
ses lineamentos. 

No entanto, em ambas porções, as rochas da 
Suíte Dom Feliciano apresentam a mesma afinidade 
química e essas assinaturas diferenciadas merecem 
melhor investigação. Outra questão, é a distribuição 
das unidades graníticas da Suíte Viamão que ocorre 
basicamente na porção norte, enquanto aquelas da 
Suíte Cerro Grande na porção sul. Ainda que estas 
suítes apresentem assinaturas gamaespectrométri-
cas similares, elas podem ser separadas em unida-
des diferentes devido às diferenças litoquímicas. Isso 
mostra que a geofísica permite identificar algumas 
assinaturas relacionadas com a proporção de K, Th e 
U das rochas, mas que a correlação com a geologia, 
precisa de cartografia mais acurada, bem como au-
xílio de outras ferramentas para que exista um real 
integração geológico-geofísico.

Figura 19 - Mapa de interpretação dos domínios gamaespectrométricos dos aerolevantamentos da região do ARIM 
Batólito Pelotas-Terreno Tijucas. O mapa exibe os domínios identificados para a região, classificando os domínios com 
base na concentração de K, eTh e eU. [Simbologia: 111 = RGB (R – baixo, G – baixo e B – baixo); 1 = baixo; 2 = médio;  

3 = alto].

3.3. GRAVIMETRIA

A leituras de gravimetria foram adquiridas com 
o gravimetro CG-5-S Autograv da  SCINTREX. O equi-
pamento é baseado em um microprocessador que 
possui uma faixa de medição de mais de 8.000 mGal 
e resolução de leitura da ordem de 0,001 mGal. 
Essas características permite o uso do Autograv para 
investigações de campo em escalas regionais ou es-
cala geodésica. O levantamento gravimétrico foi rea-
lizado em circuitos fechados, cujos pontos de partida 
e chegada diários corresponderam às estações gravi-
métricas base ou de primeira ordem.

O levantamento planialtimétrico foi realizado 
concomitantemente à coleta dos dados gravimé-
tricos. Para a obtenção destes dados, foi utilizado 
um par de GPS geodésico, modelo Topcon Hiper 
SR e o mesmo gravímetro CG-5-S. Nessa ativida-
de, foi adotado o método DGPS (Differential Global 
Positioning System), em que: (i) um GPS foi mantido 
fixo em uma base com altitude elipsoidal precisa 
e previamente conhecida em referências de nível 
do IBGE ou por processamento por ponto preciso 
(PPP) no site do IBGE; e (ii) o outro receptor foi po-
sicionado juntamente com a estação gravimétrica.  
As medidas com o GPS itinerante tiveram tempo de 
leitura de aproximadamente 15 minutos por estação 
para estabilização do equipamento de forma a obter 
maior precisão na altitude, fator importante para as 
correções do método. Os dados altimétricos foram 
processados por meio do software MAGNET. O pro-
cessamento das estações itinerantes foi conduzido 
com as informações das estações base processadas 
pelo PPP (coordenadas e altitude geométricas) usan-
do o datum SIRGAS 2000. Para o cálculo da elevação 
geoidal de cada estação itinerante, foi utilizado o sof-
tware 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 tratamento do banco de dados gravimé-
tricos foi realizado com uso do software Geosoft 
Oasis Montaj v.9.1. As correções iniciais desses da-
dos envolveram o cálculo dos efeitos da maré, drift 
instrumental e latitude. A partir destas correções, 
foram calculados os valores de gravidade em cada 
estação de medida com base na estação gravimétri-
ca de primeira ordem e consequentemente obtidos 
valores das anomalias: Ar-Livre, Bouguer Simples e 
Completa. Cada correção utilizada foi baseada no 
manual de processamento de dados gravimétricos 
do Geosoft Oasis Montaj (GEOSOFT, 2011).

Um mapa gravimétrico é a combinação de ano-
malias de fontes rasas que refletem a variação de 
densidade em áreas pequenas e de interesse geoló-
gico prospectivo, e de fontes profundas relacionadas 

a variação de densidade em áreas regionais e de in-
teresse 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 sim-
ples, após a correção de Bouguer Completa (Figura 
20). O mapa Bouguer Regional, obtido pela continu-
ação para cima de 10 km (Figura 21), representa as 
variações de densidade de fontes profundas, logo 
esse reflete a geologia regional, mais precisamente 
geotectônica. As variações de densidade provenien-
tes das fontes rasas correspondem mais ao mapea-
mento geológico de superfície e são representados 
pelo mapa de anomalia Bouguer Residual (Figura 22).

Os dados gravimétricos contém altos e baixos 
que ocorrem no Terreno Tijucas e Batólito Pelotas 
(Figura 20). Estes dados mostram boa correlação 
quando comparados com as unidades de rochas 
que compõem as associações litotectônicas, prin-
cipalmente quando se utilizam as informações ob-
tidas pela anomalia Bouguer Residual (Figura 22).  
No Terreno Tijucas, Figura 20 mostra que os altos 
gravimétricos são relacionados as rochas do embasa-
mento quartzo feldspático do Complexo Encantadas 
que representam rochas mais densas do que as ro-
chas metassedimentares do Complexo Metamórfico 
Porongos, dispostas na porção centro norte. Na por-
ção centro-sul deste terreno, as rochas apresentam 
altos gravimétricos, provavelmente, devido à presen-
ça das unidades máfico-ultramáficas do Complexo 
Metamórfico. No Batólito Pelotas, observa-se que 
as unidades da Suíte Pinheiro Machado, que repre-
sentam rochas graníticas menos evoluídas, se apre-
sentam como altos gravimétricos. Enquanto isso, 
as demais unidades mostram valores menores, das 
quais as rochas graníticas da Suíte Dom Feliciano são 
mais diferenciadas (mais evoluídas) e apresentam 
os valores mais baixos. O Bloco Encruzilhada apre-
senta valores gravimétricos distintos; sendo que os 
maiores valores estão relacionados com as unidades 
do Complexo Várzea do Capivarita e sienito Arroio 
Silva, enquanto que os menores valores podem 
ser associados com os granitos alcalinos da Suíte 
Encruzilhada (granitos evoluídos).

O mapa gravimétrico de anomalia Bouguer 
Regional (Figura 21) indica que a área de estudo apre-
senta baixos gravimétricos na sua porção centro-
-norte, enquanto na porção centro-sul apresentam 
altos gravimétricos alongados de direção NE-SW, 
que podem ser indicativos de dois blocos separados 
por um bloco de baixo gravimétrico. Essa comparti-
mentação observada merece estudos mais detalha-
dos, pois pode auxiliar no melhor entendimento dos 
blocos tectônicos que compõem o ESRG.
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A distribuição das anomalias positivas e negati-
vas indicadas pelo mapa gravimétrico de anomalia 
Bouguer Residual (Figura 22), corrobora com a sepa-
ração das unidades tectônicas observadas na área de 
estudo, similar aos dados apresentados pelo mapa 
gravimétrico de anomalia Bouguer.

Figura 20 - Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer.

3.4. INVERSÃO DO VETOR DE MAGNETIZAÇÃO 
E INVERSÃO GRAVIMÉTRICA

A inversão magnética foi executada com o pa-
cote VOXI do Geosoft Oasis Montaj v.9.1, com o mó-
dulo MVI (Magnetic Vector Inversion) (Figura 23). Os 
valores das isosuperfícies estão no intervalo 0,008 
SI – 0,272 SI, com representação das isosuperfícies 
em três intervalos; e foram geradas com interpola-
ção dos valores magnéticos recuperados pela inver-
são magnetométrica até 15 km de profundidade. 
Esta metodologia resolve o problema inverso para 
o vetor de magnetização, considerando uma distri-
buição anisotrópica da susceptibilidade magnética e, 
portanto, da própria magnetização do meio investi-
gado, para um campo magnético local (PEREIRA et 
al, 2015); (ELLIS, 2015). Deste modo, a questão de 
magnetização reminiscente da região é contornada, 
uma vez que a informação da reminiscência é incor-
porada no objeto estudado e o problema inverso re-
cupera soluções mais realistas para a geometria dos 
corpos magnéticos. 

A inversão gravimétrica também foi executada 
com o pacote VOXI do Geosoft Oasis Montaj v.9.1, 
de modo a recuperar a distribuição da densidade de 
massa em subsuperfície a partir dos dados gravimé-
tricos (Figura 24). As isosuperfícies das variações das 
densidades das rochas (gravimétricas) representa-
das em quatro intervalos de 0,02 mGal a 3,3 mGal;  
e foram geradas com interpolação dos valores de 
densidade recuperados pela inversão gravimétrica 
até 25 km de profundidade. Os dados de inversão 

gravimétrica mostram que os corpos mais densos 
apresentam alinhamentos ligeiramente distintos na 
área de estudo, com direção NNE-SSW, na porção 
oeste (Terreno Tijucas) e direção NE-SW, na porção 
leste (Batólito Pelotas). A inversão gravimétrica mos-
tra que as rochas nos blocos/terrenos estudados 
apresentam densidades diferentes gerando relevos 
nas isosuperfícies que recobrem esses terrenos. E os 
altos relevos nas isosuperfícies apresentam correla-
ção com as estruturas regionais.

A Figura 25 são definidas as isosuperfícies de 
susceptibilidade magnética (tons esverdeados) e de 
variação das densidades das rochas (tons avermelha-
dos). Os dados apresentam os contrastes magnéticos 
e gravimétricos na área de estudo. Na Figura 25 po-
demos observar que esses dados de inversões possi-
bilitam diferenciar os terrenos estudados.

As isosuperfícies magnetométricas mos-
tram que as rochas do Terreno Tijucas e Bloco 
Encruzilhada são homogeneamente magnéticas. 
Nesse terreno e bloco, são observadas duas por-
ções de baixos valores na porção norte e central, 
que estão relacionadas com as rochas sieníticas 
Arroio Silva do Bloco Encruzilhada e as rochas alca-
linas Passo da Capela do Terreno Tijucas (Figura 23).  
O sienito Piquiri, no bloco Encruzilhada, apresenta-
-se como alto magnético, juntamente com alguns 
diques profundos de rochas máficas de direção pre-
ferencial WNW-ESSE (Figura 25). No Terreno Tijucas 
observa-se ainda, que a porção oeste, composta por 
rochas do Complexo Metamórfico Porongos neopro-
terozóicas  e do embasamento paleoproterozoico, 
apresentam baixo magnético, juntamente com os 
sedimentos do Grupo Guaritas no graben da Bacia 
do Camaquã (Figura 25).

Nos limites do Terreno Tijucas, há a presença 
de altos magnéticos e gravimétricos anômalos que 
podem ser associados com a Zona de Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu (a leste) e pelas metavulcâni-
cas do Complexo Metamórfico Porongos (a oeste) 
(Figura 25). Enquanto que o Batólito Pelotas (Figura 
23 e  25) apresenta algumas suítes mais magnéticas 
que outras, sendo que algumas porções/unidades da 
Suíte Pinheiro Machado apresentam valores de mag-
netização maiores. Essa assinatura, provavelmente, 
está relacionada às porções que apresentam maior 
contribuição de associações de rochas com compo-
sições mais máficas intercaladas com as rochas gra-
nodioríticas a monzogranítcas dessa suíte. 

Na porção centro-sul do batólito são encontra-
dos altos anômalos, como corpos isolados de formas 
arredondadas, que são relacionadas às rochas máfi-
cas da unidade Passo da Fabiana. Nesse mapa, ain-
da é possível observar que as principais estruturas 
regionais são acompanhadas por altos topográficos 

Figura 21 - Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer: 
(A) Regional e (B) Residual. A legenda dos mapas está no 

mapa (A) e a localização da área no mapa (B).

Figura 22 -  Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer 
Residual.

alongados que geram relevos anômalos dos vetores 
magnéticos, indicativos de que as estruturas regio-
nais são de grande profundidade. Também é obser-
vado a presença de corpos magnéticos alinhadosde 
direção WNW-SNE na parte central e ENE-WSW na 
parte sul do Batólito Pelotas (Terreno Jaguarão ) 
(Figura 25). Esses corpos magnéticos alinhados cor-
respondem a uma assinatura mais superficial e são 
diques de rochas máficas/alcalinas que devem ter 
sido gerados durante o evento de separação América 
do Sul – África.

As isosuperfícies gravimétricas (Figura 24) indi-
cam que o Terreno Tijucas apresenta valores altos 
(Figura 25), provavelmente relacionados com as uni-
dades de rochas máficas e ultramáficas do Complexo 
Porongos. Os valores baixos das isosuperfícies são 
relacionadas às unidades sedimentares da Bacia do 
Camaquã e do Complexo Metamórfico Porongos. O 
Bloco Encruzilhada apresenta valores gravimétricos 
intermediários (Figura 24 e 25), com baixos valores 
para as unidades de rochas da Suíte Encruzilhada. 
Nesse bloco, as isosuperfícies altas são relacionadas 
com: (i) roof pendant do embasamento paleopro-
terozoico Arroio dos Ratos, na sua porção centro 
leste; (ii) a nordeste, estão associadas às unidades 
mesoproterozoicas do Anortosito Capivarita; e (iii) 
a noroeste, ao Sienito Piquiri. No Batólito Pelotas, 
por sua vez, os altos gravimétricos e magnéticos 
apresentam-se como áreas alongadas e  intercalados 
com áreas com baixos valores (Figura 25). Esses altos 
e baixos anômalos são corpos alinhados com direção 
preferencial NE-SW.

A coincidência das isosuperfícies magnetomé-
tricas e gravimétricas na porção central da área de 
estudo (quadrado amarelo na Figura 25) é um tema 
que deve ser melhor investigado devido a sua com-
plexidade litológica e estrutural.Isto porque, a região 
é composta por rochas graníticas de composição 
monzogranítica a sienogranítica cortadas por diques 
e veios de rochas que variam de máficas a pegmatitos 
quartzo-feldspáticos e diques de aplitos. Outro pon-
to importante é a influência da Zona de Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu e de Porto Alegre se encontram/
dividem nessa região; cujos processos de reativações 
podem ser responsáveis pelas gerações de diques de 
composições variadas. Além disso, próximo a essa 
área há presença de rochas alcalinas e kimberlitos 
conforme descritos por Provenzano (2016). Essa con-
junção de fatores dada pela resposta geofísica anô-
mala, bem como geoquímica (Capítulo 7), torna essa 
área interessante para estudos mais detalhados. Os 
altos magnéticos observados na Figura 24 são alinha-
mentos profundos, que se correlacionam com a zona 
de cisalhamento Dorsal do Canguçu (a oeste) e a 
Anomalia Magnética de Porto Alegre (COSTA, 1997). 
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A leste da Anomalia Magnética de Porto Alegre ocor-
rem outros dois alinhamentos de altos magnéticos 
de direção NE-SW intercalados com corpos de baixo 
magnéticos (Figura 25). 

No batólito, as rochas com maiores densida-
des são da Suíte Pinheiro Machado (Figura 25). 
Enquanto as demais suítes graníticas, normalmen-
te de densidade menor, apresentam preferencial-
mente baixos gravimétricos. Há neste conjunto de 
menor densidade alguns corpos isolados de altos 
gravimétricos, provavelmente relacionados à pre-
sença de rochas com maior conteúdo de minerais 
máficos que ocorrem dentro dessas unidades. O 
Terreno Jaguarão tem seus altos gravimétricos da-
dos pelas rochas pertencentes ao Complexo Arroio 
Grande enquanto o Granito Chasqueiro apresenta 
valores intermediários. Os perfis obtidos em duas 
seções que cortam a área de estudo (linha azul na 
Figura 25), mostram uma certa correlação entre os 
altos e baixos magnéticos e gravimétricos e as unida-
des litotectônicas e estruturas presentes (Figura 26).  
Dentre as duas assinaturas geofísicas, a gravimetria 
permite uma melhor individualização das suítes gra-
níticas, pois provavelmente apresentam densidades 
diferentes. 

Figura 25 - Isosuperfícies da inversão do vetor magnético (verde) e das variações das densidades das rochas 
(vermelho). A área de trabalho e os três blocos estão contornados de azul. Linhas azuis são perfis das seções 

magnéticos e gravimétricos. Quadro amarelo indica área de altos gravimétricos e magnetométricos discutido  
no texto.

Figura 24 - Mapa com isosuperfícies das variações 
das densidades das rochas geradas com interpolação 
dos valores de densidade recuperados pela inversão 

gravimétrica até 25 km de profundidade; com os 
lineamentos magnéticos. Em azul está o limite da área  

de estudo.

Figura 23 - Mapa com isosuperfícies da inversão do vetor 
magnético, recuperados pela inversão magnetométrica 

até 15 km de profundidade; com os lineamentos 
magnéticos. Em azul está o limite da área de estudo.

No entanto, para uma melhor interpretação das 
informações magnetométricas e gravimétricas apre-
sentadas nesses perfis, seria necessária a leitura da 
densidade e da susceptibilidade dos principais tipos 
de rocha da região estudada, visto que poderiam ser 
utilizadas no modelo inicial de modelagem direta e 
inversão. Entretanto, por esses perfis, pode ser ob-
servado que as suítes Pinheiro Machado e Viamão 
apresentam densidades maiores que as suítes Dom 
Feliciano e Cordilheira, onde alguns contatos são li-
mitados por falhas. O Bloco Encruzilhada tem densi-
dade menor que as litologias que ocorrem nos seus 
limites, que podem ser relacionadas às rochas me-
tavulcânicas do Complexo Metamórfico Porongos, 
no oeste; e ao embasamento Várzea do Capivarita, 
a leste. 

Vale ressaltar que o mapa é de integração ge-
ológico-geofísico, não um mapa geológico, fruto de 
mapeamento e sim uma compilação de dados, com 
alguns pontos de checagens em campo. Também 
se ressalta que a resposta das propriedades físicas 
depende do contraste entre as unidades envolvidas, 
cujas interpretações dependem de outros fatores 
que devem ser considerados.
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4. ASSOCIAÇÕES 
LITOTECTÔNICAS

A área do projeto Batólito Pelotas – Terreno 
Tijucas abrange o Batólito Pelotas e a porção les-
te do Terreno Tijucas (e Bloco Encruzilhada do Sul) 
do ESRG, limitado a oeste pela Bacia do Camaquã 
(Figura 25). As associações petrotectônicas abran-
gidas pela área de estudo serão descritas por agru-
pamento de litologias relacionadas a evolução dos 
ambientes tectônicos. Os trabalhos de campo con-
sistiram de mapeamento não sistemático realizado 
para adequação da cartografia geológica com as in-
formações observadas em levantamentos aerogeofí-
sicos. No decorrer do projeto foram confeccionadas 
435 lâminas delgadas e realizadas 144 análises lito-
químicas. Os resultados, interpretações e discussões 
aqui apresentados tem como base: (i) descrições 
completas de 250 lâminas delgadas; (ii) descrições 
parciais de 183 lâminas delgadas; (iii) 300 análises li-
toquímicas, englobando as análises realizadas e mais 
156 análises litoquímicas do Projeto Sudeste do Rio 
Grande do Sul; (iv) dados geofísicos de gravimetria, 
magnetometria e gamaespectrometria.

4.1. TERRENO TIJUCAS

4.1.1. Complexo Porongos

O Complexo Porongos (Figura 27), Série Porongos 
(CARVALHO, 1932), Grupo Porongos (GOÑI, 1962) e 
Suíte Metamórfica Porongos (JOST, 1981), é uma se-
quência de rochas vulcanossedimentares metamor-
fizadas em fácies xisto verde a anfibolito inferior de 
orientação NE-SW. Septos do embasamento, princi-
palmente os Gnaisses Encantadas, ocorrem interca-
lados nesse complexo. 

A extensão desse complexo é de aproxima-
damente 170 km, do Arroio Capané ao norte até a 
região de Candiota, ao sul; com largura aflorante 
variável entre 15 e 30 km (Figura 27). A delimitação 
a leste é por falhas transcorrentes com granitoides 
do Batólito Pelotas, enquanto a oeste está enco-
berto pela Bacia Guaritas por discordância e falhas 
normais. Provavelmente o Complexo Porongos 
estende-se sob a Bacia do Camaquã até a Sutura 
de Caçapava (COSTA, 1997). Esse complexo forma 
relevo levemente ondulado, lembrando cuia ou 
Porongos (Figura 28), é formado por filitos, xistos 
pelíticos e carbonosos, grafita xistos, lentes de már-
more e calcissilicáticas; metandesitos e metadacitos 
associados a rochas vulcanoclásticas e sedimentos 

vulcanogênicos (Figura 29). A idade atribuída a esse 
complexo é ao redor de ca. 780 Ma U-Pb (PORCHER, 
et al., 1999; CHEMALE JÚNIOR., 2000; GRUBER, 2016; 
PERTILLE, et al., 2017). 

Os dados aeromagnéticos mostram uma assina-
tura magnética intermediária a baixa, localmente é 
possível observar alguns corpos magnéticos arredon-
dados, principalmente na charneira do Antiforme do 
Capané (Figura 13B). A porção centro-norte essa uni-
dade é cortada por lineamentos NW-SE, enquanto 
que na porção sul há o predomínio dos lineamentos 
de orientação E-W (Figura 13B). A assinatura aero-
gamaespectrométrica é intermediária; localmente, 
formam valores altos lineares, atribuídos às drena-
gens e estruturas que cortam a região (Figura 17).  A 
maior contagem gamaespectrométrica coincide com 
a estruturação gerada pela deformação e o sistema 
de dobramentos.

O Complexo Porongos pode ser subdividido 
pelo grau de metamorfismo e deformação em: (i) 
Grupo Cerro dos Madeiras para as rochas da região 
de Santana da Boa Vista e Capané; e (ii) Complexo 
Cerro da Árvore para a região oeste do complexo, 
com diferenças no grau de metamorfismo e defor-
mação (JOST; BITENCOURT, 1980; MACHADO, et al., 
1987; PORCHER; FERNANDES, 1990; REMUS, et al., 
1990). As rochas do Complexo Porongos registram 
um metamorfismo de baixo a médio grau, variando 
entre fácies xisto verde a anfibolito em uma com-
plexa trama estrutural (Figura 30). Um evento de 
caráter dúctil é observado na transposição do aca-
mamento sedimentar, gerando xistosidade, associa-
da ao dobramento com a transposição da foliação S1. 
Ocorrem ainda clivagem de crenulação S2 e dobras 
F2, com indicadores cinemáticos com movimenta-
ção para oeste. Há dois sistemas de dobras, um com 
eixo de direção NE-SW e outro de direção NW-SE 
(MACHADO, et al., 1987; PORCHER; FERNANDES, 
1990; REMUS, et al., 1990; SAALMANN, et al., 2010).

Todas as construções de modelos tectônicos 
do Complexo Porongos baseiam-se em um siste-
ma contínuo, sempre usando a Antiforme Capané 
(Figura 27) como peça chave neste quebra-cabeça. 
Nesse local, estaria a parte mais profunda da bacia, 
com uma zona de rift, onde ocorrem os Gnaisses 
Capané, rochas alcalinas compatíveis com ambien-
te extensional precursor da bacia vulcanosedi-
mentar (MARQUES, 1996; MARQUES, et al., 1998).  

Figura 26 - Perfis magnetométrico e gravimétrico (A) A-A’ e (B) B-B’, linhas rosas tracejadas na Figura 25. Na parte superior dos perfis estão os recortes geológicos por onde os perfis foram 
gerados em profundidade, que foram interpolados até 25 km para o perfil gravimétrico e até 15 km para o perfil magnetométrico. Os locais que os perfis cortam a área de estudo estão 

apresentados no quadro na parte superior à direita, representado pelo mapa magnetométrico do campo magnético total reduzido do IGRF sobreposto ao relevo sombreado.
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Figura 27 - Distribuição das unidades relacionadas ao Complexo Porongos.

Lascas de ofiolitos são descritas por vários autores 
(por ex.: Jost, Bitencourt, 1980, Marques et al. 1998). 
Recentemente, Arena et al. (2017) definem estas 
lascas com ofiolitos cujo protólito ultramáfico for-
mou-se em 793±0,9 Ma e posteriormente obducio-
nados durante o evento deformacional Ediacarano 
do Cinturão Porongos. Para leste, estaria a se-
dimentação marinha, com depósitos clásticos e 

químicos, marcando uma plataforma continental 
(JOST; BITENCOURT, 1980; JOST; HARTMANN, 1984; 
FRAGOSO-CESAR, et al., 1984). Os dados de prove-
niência obtidos por Pertille, et al. (2016) e Silveira 
(2016) sugerem que, pelo menos em parte, as rochas 
presentes na Antiforme Capané não pertencem ao 
Complexo Porongos de idade de ~780 Ma, mas sim 
mais jovens formadas no Ediacarano.

Figura 28 - Forma do relevo gerado pelos xistos do Complexo Porongos. (A) Relevo coxilhado (JP-112); (B) Relevo 
levemente ondulado. Ao fundo, está o Granito Encruzilhada (OS-051).

Figura 29 - Típicas rochas do Complexo Porongos.(A) xisto grafitoso e (B) detalhe Afloramento OS-107 e xisto sericítico 
(C) Afloramento OS-087; e xisto dobrado (D) Afloramento JP-099.
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Figura 30 - Exemplos de deformação nos xistos do Complexo Porongos. (A) Deformação do xisto cortado por veios de 
pegmatitos e geração de fraturas secundárias preenchidas, OS-011; (B) xisto grafitoso dobrado com veio de quartzo 

dobrado, OS-093.

Figura 31 - A) Sedimentos ricos em turmalina (JP 018); (B) Processo de ferrificação (OS-113); (C) Processo de silicificação 
(porção clara) e turmalinização com hematita (porção escura), OS-105; (D) Dique ácido (OS-112) que corta o Complexo 

Porongos próximo ao contato com a Bacia do Camaquã, com espessura menor que 3 m.

Figura 32 - Vulcânicas ácidas do Complexo Porongos, afloramentos (A) OS051 e (B) OS-109. 

Figura 33 - Vulcânicas ácidas do Complexo Porongos. Amostras OS-109F(A) e OS-113A(B), em luz polarizada, mostrando 
textura porfiroclástica com fenocristais reliquiares de quartzo e feldspato, onde o quartzo apresenta nítidas feições 

vulcânicas, como formas hexagonais e golfos de corrosão (setas), com sombras de pressão assimétricas em matriz fina 
de composição quartzo-feldspática rica em filossilicatos, devido a processos de cisalhamento simples.

Os fenoclastos de feldspatos são alcalinos 
com macla de Carlsbad (sanidina) e plagioclásio.  
Este são compostos por cristais prismáticos a ovala-
dos com macla da albita, de granulação média a fina 
(2,8 mm a 0,5 mm). Muitas vezes, estes feldspatos 
encontram-se envelopados por matriz fina (tama-
nho do grão inferior a 0,2 mm) composta de quartzo, 
feldspatos, filossilicatos e epidoto. Os fenoclastos, 
por vezes, desenvolvem sombras de pressão assimé-
tricas, constituídas em geral de quartzo muito fino 
(<0,05 mm) em arranjo granoblástico xenomórfico. 
A matriz é muito fina, consiste em um agregado de 
quartzo, feldspatos indistintos, biotita, clorita, mus-
covita, epidoto, opacos, zircão e raríssima apatita. 
Essa matriz provém tanto da mineralogia primária 
da rocha, quanto do produto da cominuição e da 
alteração dos minerais preexistentes por processos 
de cisalhamento. As análises geoquímicas realiza-
das no Complexo Porongos são poucas e, quando 

feitas, restringem-se a área da Antiforme do Capané 
(GOLLMANN, 2007; PERTILLE, et al., 2016). Para o pro-
jeto foram analisadas duas amostras de vulcânicas da 
unidade Metariolitos Cerro do Alemão (JOST, 1981).  
Estas amostras apresentam um padrão fraciona-
do, quando normalizadas pelo manto primitivo 
(McDONOUGH; SUN, 1995), indicando uma assina-
tura crustal (Figura 34A). Os elementos terras raras 
(Figura 34B) mostram um padrão pouco achatado e 
evidenciam um trend de diferenciação e fraciona-
mento pouco acentuado. Este padrão é semelhante 
aos encontrados por (ORLANDI FILHO, et al., 2005) 
para as rochas vulcânicas do Complexo Porongos na 
Folha Piratini (Figura 35). 

O padrão das rochas vulcânicas é semelhan-
te aos sedimentos do complexo presentes tanto na 
Folha Piratini, quanto na Antiforme Capané (Figura 
35) (ORLANDI FILHO, et al., 2005; GOLLMANN, 2007; 
PERTILLE, et al., 2016).
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Figura 34 -  Padrão das rochas vulcânicas do Complexo Porongos coletadas no projeto (em preto), comparadas com as 
vulcânicas da Bacia do Camaquã que cortam o Complexo Porongos (vermelho). Afloramentos OS - 105, 109 e 112.

Figura 35 - Padrão das rochas vulcânicas e metasedimentares do Complexo Porongos na Antiforme Capané (azul) e nas 
vulcanicas e paragnaisses da Folha Piratini (verde).

4.1.2. Suíte Cordilheira

A Suíte Cordilheira é formada por conjunto de 
rochas plutônicas sin-colisional e peraluminosa dis-
tribuída principalmente no limite entre o Terreno 
Tijucas e o Batólito Pelotas, ao longo da Zona de 
Cisalhamento Dorsal de Canguçu (Figura 36).

Picada (1965), primeiro a identificar granitos a 
duas micas no Escudo Sul-Rio-Grandense, nomeou-
-os como granito Cordilheira e relacionou-os ao 
Sistema de Falhas da Dorsal de Canguçu (PICADA, 
1971). Posteriormente estes granitos foram caracte-
rizados como uma suíte ligada a refusão de sedimen-
tos em uma zona colisional (ISSLER, 1982; FRAGOSO 
CESAR, et al., 1986; NARDI; FRANTZ, 1995; SOLIANI 
JÚNIOR., 1986; KOESTER, 1995; KOESTER, et al., 
2001a; 2001b; FRANTZ, et al., 2003).

Figura 36 -  Distribuição das unidades relacionadas a Suíte Cordilheira na área de estudo, as quais estão fortemente 
controladas pela Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu de direção NE-SW.

Orógenos acrecionários e colisionais são im-
portantes regiões tectônicas às quais se relacionam 
a fusão parcial de rochas sedimentares (ou mistura 
de sedimentares e ígneas) para formar granitos pe-
raluminosos a fortemente peraluminosos ou tipo 
S (e.g., (CHAPPELL; WHITE, 1974; SYLVESTER, 1998; 
COLLINS; RICHARDS, 2008; KEMP, et al., 2007). Os 
mecanismos petrogenéticos que geram os granitos 
fortemente peraluminosos, ou granitos tipo S, tem 
relação com ambientes colisionais (BARBARIN, 1996; 
SYLVESTER, 1998; BARBARIN, 1999); extensões de 
back arc (KEMP, et al., 2007; COLLINS; RICHARDS, 
2008; WANG, et al., 2013) com delaminação litosféri-
ca ou por modelos que combinam ambos (COLLINS; 
RICHARDS, 2008). Em muitos casos, granulitização e 
magmatismo máfico acompanham a geração destes 
granitos (KEMP, et al., 2007).
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As principais unidades graníticas englobadas 
nessa suíte são os granitos: Campinas (644,1±3 Ma, 
idade obtida neste projeto); Figueiras (605±8 Ma 
U-Pb) (PHILIPP, et al., 2013); Cordilheira (625±6 Ma 
U-Pb) (PHILIPP, et al., 2013), Arroio Francisquinho 
(634±6 Ma U-Pb) (PHILIPP, et al., 2013); 609,3±7 Ma 
U-Pb) (KNIJNIK, et al., 2015) e Butiá (629,2±6,8 Ma 
U-Pb) (BITENCOURT, et al., 2015). E podem variar de 
monzogranito a granodiorito, leuco a mesocrático 
fino a médio, localmente ocorrem porções porfirí-
ticas a pegmatoides e podem estar deformadas ou 
em zona de cisalhamento. Nessa suíte, o filossilicato 
principal é a muscovita e/ou biotita, podem apre-
sentar turmalina e granada como mineral varietal 
(Figura 37). 

Na geofísica, a Suíte Cordilheira apresenta am-
plitude do sinal analítico baixa a intermediário (Figura 
13A). Os dados radiométricos RGB indicam maiores 
teores de K e U, na porção a oeste e quando asso-
ciada à zona de cisalhamento Dorsal do Canguçu. 
Os granitos Campinas e Figueiras, por sua vez, apre-
sentam tonalidades cinza rosada e vermelho, res-
pectivamente; onde o primeiro tem, relativamente, 
altos valores ou contagens para os três elementos 
radiogênicos, enquanto o Granito Figueiras possui 

alto K (Figura 15B). O Granito Figueiras apresenta 
processo de enriquecimento de K e U, que pode ser 
derivado da grande quantidade de muscovita neste 
granito (Figura 37D). A muscovita pode ser primá-
ria e/ou gerada por enriquecimento hidrotermal 
(muscovitização?).

Os afloramentos dessa suíte são pequenos, ex-
postos em lajeados e/ou blocos e matacões arre-
dondados (Figura 38). Em geral, exibem coloração 
branca rosada com tonalidades cinza a alaranjada 
e textura equigranular grossa a fina (Figura 37A a 
D),localmente porfirítica (Figura 37E). Os minerais 
que podem ser observados no campo são plagioclá-
sio, feldspato alcalino, quartzo, muscovita e biotita. 
Esses granitos podem apresentar enclaves de rochas 
granodioríticas, enclaves máficos que apresentam 
processo de assimilação de pórfiros (Figura 37F) e, 
por vezes, são cortados por veios de pegmatito e de 
quartzo. Em alguns locais, os granitos são de colo-
ração cinza a branco, com pórfiros de feldspatos al-
calinos brancos que podem atingir mais de 7 cm de 
comprimento e imersos em matriz grossa com folia-
ção magmática (alinhamento dos cristais prismáticos 
de feldspatos) (Figura 37E).

Figura 37 - Aspectos das rochas graníticas da Suíte Cordilheira, (A) afloramento JP-036 - Butiá; (B) afloramento JP-037 - 
Arroio Francisquinho; (C) afloramento JP-039 - Butiá; (D) afloramento do Granito Figueiras JP-134; (E) e (F) afloramento 

JP-128 (Arroio Francisquinho).

Figura 38 - Tipo de afloramento encontrado da Suíte Cordilheira, ponto JP-039 – Granito Butiá.

O granito Campinas é importante por estar re-
lacionado com as mineralizações de estanho. Ele 
consiste de granodioritos de coloração cinza ama-
relado, com agregados de biotita e textura equigra-
nular média (Figura 39A). Essa unidade pode estar 
cortada por diques de microgranitos com musco-
vita e veios de quartzo com intenso processo de 
turmalinização (Figura 39B), esse último mais inten-
so nas proximidades do contato com o Complexo 
Porongos. Localmente são observados processos de 
muscovitização. 

A petrografia das rochas dessa suíte é ca-
racterizada pelos seguintes minerais: plagioclá-
sio; ortoclásio dos tipos pertítico e sem pertitas; 
microclínio; quartzo; biotita; muscovita; apatita; 
zircão e minerais opacos (Figura 40 e Figura 41).  
Já as texturas principais são equigranular média, hi-
pidiomórfica, poiquilítica, granoblástica poligonal 
e gráfica. A mineralogia secundária é proveniente 
dos processos de oxidação, sericitização e musco-
vitização. Os feldspatos são euédricos a anédricos, 
onde predominam as formas subédricas, possuem 
contatos retos a irregulares e ocorrem fraturados.  
Em geral, apresentam extinção ondulante, por vezes 
observa-se a formação de subgrãos nas bordas de 
alguns minerais levemente deformados e verifica-se 
feições de deformação intracristalina nas formas de: 
(i) desaparecimento parcial da geminação polissinté-
tica dos plagioclásios; e (ii) microclinização do orto-
clásio (que pode estar associado a deformação ou ser 
relacionado ao hidrotermalismo marcado também 
pela muscovitização, visto que a presença da micro-
clina reflete um crescimento a baixas temperaturas 
ou resfriamento muito lento em temperaturas mais 
elevadas. O ortoclásio ocorre com e sem pertitas, 
com predomínio dos primeiros, onde podem ocorrer 

mesopertitas e pertitas do tipo “flama”. A muscovi-
ta ocorre como mineral primário e na condição de 
mineral secundário. O quartzo ocorre: (i) como inclu-
sões; (ii) compondo a textura gráfica; e (iii) na forma 
de grãos anédricos, com contatos irregulares, com 
extinção ondulante por vezes do tipo lamelar.

O granito Campinas pode conter presença de 
escapolita e micas litiníferas (Figura 42). Na lâmina, 
observa-se a presença de nível de concentração de 
turmalinas com arranjo aleatório, bem como pode 
ser observado a relação das turmalinas com a rocha 
hospedeira. Nas turmalinas há uma zonação com um 
nível mais rico em quartzo e feldspatos e outro rico 
em filossilicatos (Figura 42).

Os litotipos da Suíte Cordilheira são subalcali-
nos com característica peraluminosa (Figura 43) e 
afinidade cálcico-alcalina (NARDI; FRANTZ, 1995; 
KOESTER, et al., 2001a; PHILIPP, et al., 2013; 2016). 
A distribuição dos elementos traços e terras raras, 
normalizados ao manto primitivo de (McDONOUGH; 
SUN, 1995) exibem elevado grau de fracionamento 
marcado pelo alto enriquecimento em elementos de 
alta carga em relação aos de baixa carga e ETR pe-
sados.  Uma pronunciada anomalia positiva de Pb é 
também reconhecida (Figura 43A). 

Os elementos terras raras mostram fraciona-
mento normal de elementos terras raras leves e pe-
sadas e anomalia negativa de európio (Figura 43B). 
De maneira geral o padrão das amostras do Granito 
Figueiras, em relação aos outros granitos da suíte, 
exibe envelope com somatório mais baixo de ETR, 
provavelmente devido a maior quantidade de sílica. 
A origem deste granito a partir da anatexia de se-
dimentos do Complexo Várzea do Capivarita já foi 
aventada por GROSS, et al., (2006) e  PHILIPP, et al. 
(2013; 2016).
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Figura 39 -  (A) Granito Campinas (LC-014/JP135); (B) Forma de ocorrência de turmalina associada aos pegmatitos e 
veios de quartzo que cortam as rochas graníticas da Suíte Cordilheira, afloramento LC-012.

Figura 40 - Amostra JP036, respectivamente em luz polarizada plana e cruzada, em aumento de 25X, mostrando o 
aspecto geral da rocha onde se observa a textura protomilonítica, com fenoclastos de feldspatos (plagioclásio – pl; e 
FK), com grão de até 2,0 mm, em matriz fina,  e tamanho inferior a 1,0 mm, com composição quartzo-feldspática rica 

em muscovita, por vezes com kink bands na clivagem (seta).

Figura 41 -  Fotomicrografia da amostra LC014 respectivamente em luz polarizada plana e cruzada, em aumento 
de 25X, mostrando detalhe da rocha, com tamanho do grão médio a fino (entre 4,0 e 0,5 mm) destacando-se os 

cristais de biotita (bt) com inúmeros halos pleocroicos devido às inclusões de zircão (seta em LN) e com abundantes 
intercrescimentos mirmequíticos (seta em LP) ao longo do contato do microclínio (fk) e do plagioclásio (pl).

Figura 42 -  (A) Amostra LC012C foto da lâmina com detalhe (direita) em luz polarizada plana (B) e polarizada cruzada 
(C), aumento de 7X; destacando a presença de nível de turmalinas com arranjo aleatório; e (B) (D e E) Detalhe da 

amostra LC012C, em luz polarizada plana e cruzada, respectivamente, em aumento de 25X; tamanho do grão médio a 
fino (entre 3,0 e 0,2 mm) destacando-se os cristais incolores, com seções de prismas curtos e clivagem fraca, levemente 

anisotrópicos, identificados opticamente como escapolita (esc) e micas (mc) lepidolita(?), cristal com coloração 
levemente rosada.

A determinação da idade do Granito Campinas 
foi realizada devido a sua relação direta com as mi-
neralizações de estanho e por não ter idade para esta 
unidade. A idade encontrada, 644,1±3 Ma, com base 

a dois grãos concordantes (U-Pb SHRIMP em zircão) 
(Figura 44), indica ser um pouco mais antiga do que 
previamente publicado por FRANTZ (1985),  estimada 
em torno de ca. 610 Ma.
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Figura 43 - Diagramas mostrando o comportamento das amostras analisadas da Suíte Cordilheira: (A) Diagrama 
multielementar e (B) terras raras, normalizados pelo manto primitivo de (McDONOUGH; SUN, 1995); (C) diagrama 

mostrando o peraluminoso das amostras da Suíte Cordilheira (SHAND, 1943); (D) diagrama Rb/Sr vs. Rb/Ba de 
(SYLVESTER, 1998) com prováveis fontes para rochas peraluminosas.

Figura 44 - Diagrama da concórdia com a idade U-Pb SHRIMP do Granito Campinas.

4.2. BLOCO ENCRUZILHADA

4.2.1. Suíte Piquiri

A Suíte Piquiri é formada por rochas de compo-
sição dominantemente sieníticas, que englobam as 
rochas do Sienito Piquiri e da Suíte Intrusiva Arroio 
do Silva (Figura 45). O sienito Piquiri forma um cor-
po magnético anômalo, facilmente observado pelos 

Figura 45 - Distribuição das unidades relacionadas a Suíte Piquiri na área de estudo. Detalhamento do Sienito Piquiri a 
partir de (SBARAINI, 2012).

dados magnetométricos (Figura 12) e gamaespectro-
métricas, com altos teores de contagem total (Figura 
15A ).

Inicialmente reconhecido por Picada (1966) e 
Tessari e Picada (1966) como Sienito Gnáissico Piquiri, 
o Sienito Piquiri (JOST, et al., 1985) ou Maciço Sienítico 
Piquiri (VIEIRA JÚNIOR, et al., 1989) constitui um sto-
ck de aproximadamente 130 km2 na borda noroeste 
da Suíte Granítica Encruzilhada do Sul (Figura 45).  

O Sienito Piquiri é intrusivo nos complexos Várzea do 
Capivarita e Arroio dos Ratos, em xistos do Complexo 
Porongos e em rochas sedimentares da Formação 
Arroio dos Nobres. Apresenta coloração castanho-
-avermelhada com granulação fina, principalmente 
nas bordas, a média e grossa em direção ao centro 
do corpo. Apresentam estruturas de fluxo magmá-
tico dado por uma foliação e lineação mineral, nor-
malmente paralelas às bordas, e pelo alinhamento 
de xenólitos e enclaves.

A rocha com textura equigranular hipidiomór-
fica de grão grosso a médio (8,0 mm a 2,0 mm), 
composta quase que exclusivamente de ortoclá-
sio mesopertítico, com grossas lamelas albíticas 

ortogonais ao maior alongamento do feldspato al-
calino; e de forma subordinada presença de quart-
zo intersticial e margens albíticas (Figura 46A). Nos 
interstícios entre os cristais de feldspatos alcalinos 
ocorrem domínios subordinados de clorita associa-
da a opacos e apatita, possivelmente resultante da 
destruição da biotita (Figura 46A). A alteração tam-
bém atinge os feldspatos alcalinos que se encontram 
fortemente oxidados. Chama atenção o tamanho do 
zircão, característico de rochas alcalinas (Figura 46B).

A Suíte Intrusiva Arroio do Silva (UFRGS, 1992) 
reúne pequenos corpos situados próximos à cidade 
de Encruzilhada do Sul, com predomínio de mon-
zonitos e sienitos, com graníticos subordinados. 
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Figura 46 - Amostra JP-261 em luz polarizada cruzada: (A) aumento de 7X, a rocha tem textura equigranular 
hipiomórfica média a grossa (5,0 a 2,0 mm), de feldspato alcalino pertítico (FK), oxidados com forte foliação de fluxo, 
raro quartzo intersticial (qz) e biotita cloritizada (seta); (B) aumento de 40X, mostrando os bordos albíticos nos cristais 

de ortoclásio e cristal de zircão euédrico e zonado.

As rochas possuem foliação de fluxo magmático, 
marcada pela orientação de agregados de minerais 
máficos e pela orientação de cristais de feldspatos 
alcalinos. Os minerais observados são K-feldspato, 
plagioclásio, augita, diopsídio, hornblenda, edenita e 
ferro-edenita e biotita, com apatita, zircão, epidoto, 
ilmenita e magnetita como acessórios (UFRGS, 1992; 

REIS, 2006; PADILHA, et al., 2016). Nardi et al. (2008) 
consideram o Sienito Piquiri como sendo formado 
em um ambiente pós-colisional, com característi-
cas ultrapotássicas e derivadas fontes Tipo OIB, com 
metassomatismo do manto. Um apanhado das ca-
racterísticas da Suíte Piquiri é apresentado na Figura 
47, junto com as amostras coletadas no projeto. 

Figura 47 - Comportamento geoquímicas de amostras da Suíte Piquiri.

Os sienitos foram datados pelo método Pb-Pb (TIMS, 
em zircão) em 611±3 Ma, para o Sienito Piquiri, e 612±3 
Ma, para o Sienito Arroio do Silva (PHILIPP, et al., 2002).  
Chemale et al. (2012) datou duas fases de cristaliza-
ção em zircões do Sieníto Piquiri, das quais a idade 
da cristalização do corpo sienitico obtida foi entre 
592±2,3 Ma (LA-MC-ICPMS) e 594±2,7 Ma (SHRIMP).  
Os núcleos dos zircões apresentaram idades em tor-
no de 600 a 605 Ma.   Bitencourt, et al., 2015 encon-
traram em análises U-Pb em zircão (LA-ICP-MS) um 
intervalo de cristalização do Sienito Piquiri variando 
609±2 Ma para o fácies de borda até 584±2 Ma para 
a fase final.

Apesar de ser a rocha ornamental mais co-
mercializada do Rio Grande do Sul, denominado de 
Marrom Guaíba, o Sienito Piquiri, para este projeto, 
é importante por ter sido objeto de exploração de 
cobre no século passado, principalmente nas bordas 
do corpo sienítico com o Complexo Porongos e com 
as rochas da Bacia do Camaquã (RIBEIRO, 1978).

4.2.2. Suíte Encruzilhada do Sul

Os primeiros trabalhos sobre os granitos na re-
gião de Encruzilhada do Sul se devem a Leinz; Pinagel 
(1945); Picada (1967) e Tessari; Picada (1966), prin-
cipalmente pela presença de mineralizações de Sn 
e W encontradas na área. (TESSARI; PICADA, 1966). 
E, devido à variedade de fácies, o designaram de 
Complexo Granítico Encruzilhada; já Fragoso Cesar et 
al. (1986) denominam de Suíte Granítica Encruzilhada 
do Sul ou Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul (SOLIANI 
JR., 1986; VASQUEZ, 1997). A Suíte Encruzilhada do 
Sul, no presente projeto, foi dividida em três tipos 
de granitos, presentes da literatura e possíveis de se-
rem cartografados na escala empregada, os granitos 
são: Encruzilhada, Pinheiros e Pitangueiras (Figura 
48) (VASQUEZ, 1997).

A assinatura magnetométrica dessa suíte é re-
lativamente baixa, sendo mais altas nos alinhamen-
tos NW-SE de diques máficos que cortam o corpo 
(Figura 12B). De forma localizada ocorrem alguns 
corpos magnéticos arredondados que podem ser re-
lacionados a corpos gabróicos que ocorrem na área. 
O sienito Piquiri apresenta com altos valores como 
corpo magnético anômalo. A assinatura gamaespec-
trométrica da Suíte Encruzilhada do Sul mostra altas 
contagens em toda a unidade (Figura 17A). Essa assi-
natura no mapa de RGB pode ser dividida em três ti-
pos: (i) porção norte apresenta maiores teores de Th, 
relacionadas principalmente ao Granito Pitangueiras 
que compõe essa suíte; (ii) na porção central, são 
encontradas porções rosadas, que pode ser rela-
cionado com processo de potassificação associado 
à faixa cataclástica que corta essa área (VASQUEZ, 
1997); e (iii) na porção sul, apresenta maiores teo-
res potássio, que pode estar associado com processo 

de potassificação gerada pela Zona de Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu. O maior teor de Th na região 
em que ocorrem os antigos depósitos de tungstê-
nio (Figura 16A), pode ser indicativo de processo de 
remobilização do K e do U maior na área, que deve 
estar associado à zona de cataclase com presença de 
veios de quartzo, aplitos e pegmatitos que cortam o 
Granito Pinheiros.

O Granito Encruzilhada possui composição 
monzogranítica a granodiorítica, constituído pelos 
fácies porfirítico e equigranular e aparece na for-
ma de blocos e, menos comumente, em lajeados 
(Figura 49). Podem ocorrer enclaves máficos centi-
métricos a métricos, de formas arredondadas até 
angulosa, contatos gradacionais e com alinhamento 
de minerais máficos (schlieren). Os pórfiros podem 
apresentar orientação do fluxo magmático dada pe-
los fenocristais de feldspatos alcalinos (Figura 50A). 
Esses fenocristais podem atingir até 6 cm, variando 
de cor rosada a branca (Figura 50B e C). Textura ra-
pakivi é também comum neste granito (Figura 50B). 
Localmente apresentam duas gerações de pórfiros, 
sendo uma ligeiramente tabular, orientada, e outra 
mais hexagonal com textura rapakivi (Figura 50A). 
Biotita é o principal máfico nas rochas graníticas, 
sendo o anfibólio raro.

O Granito Pitangueiras ocorre na porção norte 
dessa suíte, foi designado por (FERNANDES, et al., 
1988) e é colocado como parte da Suíte Encruzilhada 
do Sul por (VASQUEZ, 1997). Sua composição varia de 
monzogranítica a quartzo-monzonítica. Apresenta 
enclaves máficos e porções de mistura de magma 
nos bordos da intrusão. 

O Granito Pinheiros (VASQUEZ, 1997) encontra-
-se principalmente na região do Cerro da Árvore e já 
havia sido caracterizado por Picada e Tessari (1970) 
como fácies do Granito Encruzilhada. Os afloramen-
tos são principalmente na forma de lajeados (Figura 
49B) e predomina a composição sienogranítica com 
textura equigranular fina a média e esparsos feno-
cristais de quartzo e feldspato alcalino (Figura 50D). 
Este granito é leucocrático róseo a laranja com bai-
xo teor de máficos. Segundo (VASQUEZ, 1997), essa 
rocha ocorre como stocks intrudidos ao longo das 
zonas de cisalhamento cortando os granitos porfiríti-
cos; e por apresentarem megaenclaves angulosos, é 
sugerido que o granito Pinheiros tenha profundidade 
de colocação menor que os granitos porfiríticos.

Em lâmina delgada o Granito Encruzilhada 
apresenta plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo 
e biotita como constituintes principais (Figura 51A) 
e epidoto, alanita, apatita, zircão, rutilo e minerais 
opacos como acessórios. A mineralogia secundária 
é proveniente dos processos de sericitização, oxida-
ção, muscovitização, epidotização e em menor grau, 
cloritização e silicificação.
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Figura 48 - Distribuição das unidades relacionadas a Suíte Encruzilhada do Sul na área de estudo.

Figura 49 - Tipos de afloramentos da Suíte Encruzilhada do Sul; (A) afloramento OS018, em forma de bloco - Granito 
Encruzilhada; (B) afloramento OS086 - Granito Pinheiros formando lajeado.

Figura 50 - Aspectos macroscópicos dos granitos da Suíte Encruzilhada do Sul, (A) Ponto OS-019 - duas gerações de 
pórfiros, sendo uma ligeiramente tabular, orientada, e outra mais hexagonal com textura rapakivi; (B) Ponto OS-
108 – com fenocristais de Fk rosa e textura rapakivi, típicos do Granito Encruzilhada; (C) Ponto OS-020 – Granito 

Encruzilhada com fenocristais de Fk branco; (D) Ponto OS-055 – Granito Pinheiros de cor alaranjada e textura 
equigranular fina e pórfiros esparsos de Fk.

Figura 51 - Granito Encruzilhada, amostra JP-280. A) luz polarizada cruzada, escala gráfica de 2 mm, mostrando a 
textura porfirítica com a presença de plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo e biotita;  B) luz polarizada cruzada com 
aumento de 7X, escala gráfica de 2 mm, mostrando a textura porfirítica seriada, onde se destacam os fenocristais de 
feldspatos alcalinos micropertíticos (FK), de grão grosso (até 2 cm) em uma matriz média a fina (menor que 0,5 mm), 

na porção esquerda da fotomicrografia se destaca um agrupamento de máficos, onde domina a biotita.
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Os grãos são anédricos e subédricos e as texturas 
principais são inequigranular porfirítica a inequigra-
nular seriada, hipidiomórfica, poiquilítica, granoblás-
tica poligonal e mirmequítica. Os fenocristais são de 
plagioclásio e feldspato potássico, principalmente 
ortoclásio, com pertitas (Figura 51B). Os feldspatos, 
em geral, apresentam extinção ondulante, verifica-
-se, por vezes, o desaparecimento parcial da gemi-
nação polissintética dos plagioclásios, indicando ser 
feição deformacional intracristalina. É comum os pla-
gioclásios ocorrerem zonados. A biotita é o máfico 
predominante e frequentemente está alterada para 
uma associação de clorita, muscovita, sericita, epi-
doto, minerais opacos e hidróxidos de ferro.

O Granito Pinheiros apresenta textura porfi-
rítica, com fenocristais euédricos a subédricos, de 
grão médio a grosso (2,0 mm a 6,5 mm) de quartzo 
e feldspato alcalino, imersos em matriz hipidiomór-
fica fina a média (0,5 mm a 1,5 mm) composta de 
quartzo intersticial, feldspato alcalino, plagioclásio, 
biotita. Como mineralogia acessória ocorrem opa-
cos, zircão, apatita. Clorita, muscovita, turmalina e 
fluorita podem ocorrer ocasionalmente. O feldspa-
to alcalino presente é o ortoclásio, que pode estar 
microclinizado e micropertítico e turvo devido a oxi-
dação. Alguns fenocristais apresentam a textura mi-
crográfica (Figura 52A). O plagioclásio é geralmente 
zonado e ter sericitização dos núcleos dos cristais.  
A biotita é o máfico presente e pode apresentar 
oxidação ao longo das clivagens, além de cloritiza-
ção, é comum possuírem inúmeras inclusões de 
zircão, que estão fortemente zonados e por vezes 
desenvolvem halos pleocroicos na biotita (Figura 
52B). A textura porfirítica associada a textura mi-
crográfica sugere um corpo epizonal.Apesar de ser 
uma das áreas mais trabalhadas do Escudo Sul-Rio-
Grandense há poucos trabalhos sistemáticos so-
bre a Suíte Encruzilhada do Sul, principalmente em 
geoquímica. Vasquez (1997) individualizou, na parte 

oeste do Granito Encruzilhada, os Granitos Passo das 
Pedras e Pinheiros, antigo fácies Pinheiros. Jacobs 
(2012; 2017) trabalhou com enclaves máficos, princi-
palmente, nos granitos híbridos dessa suíte, além de 
algumas análises esparsas dos outros granitos, inse-
rindo-os no fácies principal do Granito Encruzilhada. 
Diante da variação de tipos de granitos associados à 
essa suíte, os dados de litoquímica devem ser vistos 
com cautela quanto a suas interpretações em rela-
ção a suíte como um todo (Figura 53). Isto porque o 
enfoque principal do projeto na região foram depó-
sitos de Sn e W da área.

Geoquimicamente a Suíte Encruzilhada do Sul 
mostra uma tendência a granitos gerados em um 
ambiente sin- a tardi-colisional (Figuras 53A e B) 
com características álcali-cálcicas a cálcico-alcalinas 
(Figura 53C) e peralcalinosos a peraluminosos, prin-
cipalmente os dados deste projeto (Figura 53D). 

Grande parte dos granitos da Suíte Encruzilhada 
do Sul mostram feições típicas de mistura de grani-
tos tipo I com S fracionados a altamente fracionados, 
conforme pode ser observado pelos altos teores de 
SiO2 (>71 peso %) e K2O (3,58–7,22 peso %). As amos-
tras de Jacobs (2012; 2017), principalmente os en-
claves máficos, mostram comportamento um pouco 
diferenciado, apresentando características metalu-
minosas de um ambiente pré-colisional (Figuras 53B 
e D).

Os dados geoquímicos da Suíte Encruzilhada do 
Sul quando normalizados pelo manto primitivo de 
(McDONOUGH; SUN, 1995) mostram grande fracio-
namento no diagrama multielementar com anoma-
lia negativas de Nb, Ta Zr e Ti (Figura 54A), padrão 
semelhante ao encontrado pelas rochas estudadas 
por Jacobs (2012; 2017) apenas com uma assinatura 
mais “básica”. As análises de elementos terras raras 
também mostram um padrão fracionado com os gra-
nitos mais diferenciados (granito Tipo Pinheiros) com 
maior anomalia negativa de Eu (Figura 54B).

Figura 52 - Fotomicrografias da amostra RC004. A) luz polarizada cruzada com quartzo, feldspato alcalino, 
plagioclásio, biotita, mostrando fenocristal de ortoclásio com textura micrográfica; B) luz polarizada plana, com 

detalhe dos cristais de Fk turvos devido a oxidação e biotita parcialmente alterada com inúmeras inclusões de zircão e 
os halos pleocróicos na biotita (partes escuras).

Figura 53 - Diagramas de classificação dos granitos da Suíte Encruzilhada do Sul. A) Diagrama tectônico de A (PEARCE, 
et al., 1984; PEARCE, 1996); B) (BATCHELOR; BOWDEN, 1985); C) (FROST, et al., 2001) e D) (SHAND, 1943).

Figura 54 - Amostras da Suíte Encruzilhada do Sul em diagrama multielementar e de terras raras normalizados pelo 
manto primitivo de (McDONOUGH; SUN, 1995).



60 61

Área de Relevante Interesse Mineral Batólito Pelotas - Terreno TijucasInforme de Recursos Minerais

Figura 55 - Isocrócrona U-Pb com a idade do Granito Pinheiros, amostra RC-004.

O Granito Encruzilhada apresenta idade de 595 
± 4 Ma, obtida pelo método U-Pb TIMS em zircão 
(BABINSKI, et al., 1997), 595 ± 8 Ma U-Pb em zircão 
pelo método LA-ICP-MS (PHILIPP, et al., 2016) e de 
587 ± 7 Ma, fornecida por isócrona Rb-Sr e razão 
inicial de 0,712 (VASQUEZ, 1997). Dados de Sm-Nd 
(BABINSKI, et al., 1996), para o Granito Encruzilhada, 

indicaram idades modelo TDM com valores entre 
1.750 e 2.080 Ma, e εNd de -11 a -15. Para este pro-
jeto foi feita uma análise U-Pb SHRIMP em zircão do 
sienogranito da Suíte Encruzilhada do Sul, Granito 
Pinheiros (Figura 55), onde obteve-se a idade de 
598,2 ± 1,1 Ma, que corrobora a contemporaneidade 
deste granito com o Granito Encruzilhada.

4.3. BATÓLITO PELOTAS

4.3.1. Suíte Viamão

Como já foi dito anteriormente, para este relató-
rio, esta suíte tem um contexto diferente do indicado 
por Philipp e Machado (2001; 2005). Anteriormente 
eram colocadas, principalmente, na fácies Cerro 
Grande da Suíte Dom Feliciano. Essa unidade pos-
sui uma localização restrita e é bem marcada na 
geofísica. 

Os dados aeromagnéticos mostram que essa 
unidade tem intensidade magnética intermediária, 
quando comparado com as demais unidades do 
Batólito Pelotas (Figura 12). Em relação a aerogama-
espectrometria, tem variações entre contagens altas 
a intermediárias, sendo maiores na porção nordeste. 
Nessa porção há teores maiores de U e Th no RGB, 
e nas áreas com maior intensidade de fraturas mos-
tra maior contribuição de K (Figura 17). A assinatura 
mais clara no RGB na porção nordeste corresponde 
às rochas graníticas mais diferenciadas, monzo a sie-
nogranitos (localmente), do que as que ocorrem na 
porção sudoeste, que são monzogranitos a granodio-
ritos (menor proporção). 

As rochas graníticas da Suíte Viamão formam 
corpos alongados de direção N40°-60°E (Figura 56). 
Comumente, apresentam foliação magmática con-
cordante e zonas de alta deformação nas porções de 
borda, onde apresentam metamorfismo fácies xisto-
-verde a anfibolito (PHILIPP, et al., 2007). Há o predo-
mínio 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 nas porções mais 
afastadas dessa zona de cisalhamento. 

Amostras desta suíte mostram idade consis-
tente ao redor de 630 Ma. Philipp et al. (2016) ob-
tiveram uma idade de 630 ± 6 Ma para o Granito 
Viamão e 627 ± 16 Ma para o Granito Barão do 
Triunfo a partir de análises de zircão por LA-ICP-
MS. O granodiorito Cruzeiro do Sul apresenta uma 
idade 634 ± 2 Ma U-Pb SHRIMP em zircão (KNIJNIK, 
et al., 2010), o Granitoide Sanga do Areial U-Pb LA-
ICP-MS em zircão com 626,4 ± 4,9 Ma (CENTENO, 
2012), Granito Arroio Francisquinho U-Pb SHRIMP 
em zircão 634 ± 6 Ma (FRANTZ, et al., 2003), 
Granito Quitéria U-Pb LA-ICP-MS em zircão com 
632,1 ± 2 Ma (KNIJNIK, et al., 2015) ou 658 ± 4 Ma 
U-Pb SHRIMP em zircão (FRANTZ, et al., 2003).  

Dados isotópicos dos granitos Quitéria e Arroio 
Francisquinho mostram valores de 87Sr/86Sr de 
0,716 e 0,733, respectivamente, (KOESTER, 1995) 
com TDM 2,0 Ga e εNd = -7 (KOESTER, et al., 1997) 
para o Granito Quitéria e εNd= -19 para o Granito 
Arroio Francisquinho (FRANTZ, et al., 1999). Estes 
dados mostram uma participação de paleoprote-
rozóicas como uma fonte importante na geração  
desta suíte. No campo, os afloramentos são formados 
por agrupamentos de blocos e matacões dispersos no 
campo (Figura 57), as vezes com grandes exposições.  
É comum a extração de rocha ornamental a par-
tir de blocos de granito desta suíte. Estas ro-
chas são cortadas pelos granitos da Suíte Dom 

Feliciano, por diques de microgranitos, pegmati-
tos e rochas subvulcânicas de composição riolítica.  
Apresentam cores variadas de cinza, vermelho, rosa, 
a levemente marrom (Figura 58A), com uma típica 
textura marcada pelo elevado percentual de mega-
cristais de feldspatos alcalinos (Figura 58B), envol-
tos por matriz equigranular hipidiomórfica média a 
grossa. As rochas apresentam texturas que variam 
de grossa a porfirítica, com feldspatos euédricos a 
subeuédricos, centimétricos, que podem apresentar 
textura rapakivi (Figura 58C). Estes granitos mostram 
estruturas de mistura física (mingling) e química (mi-
xing) com rochas máficas de composição diorítica a 
quartzo-diorítica (Figura 58D).

Figura 56 - Distribuição das unidades relacionadas a Suíte Viamão na área de estudo.

Figura 57 - Modos de exposição dos granitos da Suíte Viamão. (A) Afloramento JP-235 – Granito Barão do Triunfo; (B) 
Afloramento JP-033na forma de blocos do Granito Quitéria.
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A unidade é composta de rochas predominante 
monzogranítica a granodiorítica, com textura fanerí-
tica, porfirítica, com fenocristais de feldspato alcali-
no e, em menor proporção, de plagioclásio (Figura 

59A e Figura 59B), em geral euédricos a subédricos, 
prismáticos, de grão grosso a médio, com tamanho 
dos grãos entre 1,0 cm a 4,0 mm, por vezes com 
incipiente orientação dada pelo fluxo magmático.  

Figura 58 - Fotos dos tipos de rochas graníticas relacionadas à Suíte Viamão, nos afloramentos: (A) JP-054 –
Diversidade de cores do Granito Barão do Triunfo; (B) JP-033 – Megacristais de Fk do Granito Quitéria; (C) LC-146 – 

Textura rapakivi em Fk; e (D) JP-027 – enclaves máficos, próximos ao Diorito Capim Branco.

Figura 59 - Fotomicrografias em luz polarizada cruzada, com aumento de 7X. (A) Amostra JP056, com textura 
porfirítica, com fenocristal de plagioclásio, zonado, com leve sericitização, em matriz hipidiomórfica média a fina; 
(B) Amostra JP051, textura porfirítica, com fenocristal de ortoclásio micropertítico, com borda albítica, em matriz 

hipidiomórfica média a fina; (C) Amostra JP203A, fácies subvulcânica, com rocha porfirítica, com fenocristais 
de plagioclásio em matriz fina; (D) Amostra JP053A de rocha com textura porfirítica e fenocristais de ortoclásio 

micropertítico, encurvados e fraturados pela deformação, em matriz quartzo feldspática deformada, onde se destacam 
o quartzo com extinção ondulante e cominuição nas bordas.

Os fenocristais se destacam em uma matriz hipidio-
mórfica, de grão médio a fino, com 2,0 mm a 0,5 mm, 
composta de quartzo (25% a 30%), plagioclásio (28% 
a 38%), feldspato alcalino (25% a 40%), biotita (1 a 
10%) e raramente a hornblenda (amostra JP222, 5%. 

Na mineralogia acessória, em proporções próxi-
mas a unidade ocorrem a alanita, o zircão, a apatita 
e os minerais opacos, presentes em praticamente 
todas as amostras analisadas. A fluorita e a titanita 
são ocasionais. Como produtos secundários, prove-
nientes da alteração da mineralogia primária, estão 
presentes a sericita e argilominerais, como produto 
de alteração dos feldspatos; sericita e epidoto, prin-
cipal alteração do plagioclásio; clorita, associada a 
biotita, bem como óxidos e hidróxidos de ferro, que 
tingem e dilatam as clivagens e margens do mineral.  
O epidoto também forma coroas nos bordos  
da alanita. Distingue-se nessa unidade uma fácies 
epizonal, onde se mantém a textura porfirítica, en-
tretanto a matriz sofre considerável redução no ta-
manho do grão, tornando-se fina, com diâmetro dos 
grãos inferior a 0,5 mm (Figura 60). Nesta fácies é fre-
quente a textura gráfica e podem ocorrer cavidades 
miarolíticas, podem ser preenchidas por muscovita 
e calcita (Figura 60C). O plagioclásio tem composi-
ção predominantemente do oligoclásio, apresenta-
-se subédrico com hábito prismático. A zonação dos 

plagioclásios é frequente, sendo marcada pela serici-
tização preferencial dos núcleos mais cálcicos e não 
são raras as bordas albíticas límpidas. Os contatos 
dos cristais são bem definidos e ocorrem tanto livres 
de inclusões, como com textura poiquilítica, com 
inclusões de quartzo de alta temperatura, feldspa-
to alcalino, biotita, zircão e apatita, indicando que o 
plagioclásio esteve presente desde estágios preco-
ces até as fases finais de cristalização (Figura 60B). O 
quartzo mostra-se anédrico, localmente subédrico a 
euédrico e límpido (Figura 60A).

Na fácies epizonal ou subvulcânica, ocorre como 
em intercrescimentos micrográficos com o feldspato 
alcalino. O feldspato alcalino é o ortoclásio, parcial 
a totalmente microclinizado, onde a combinação de 
maclas Carlsbad e as maclas periclina e albita é fre-
qüente, em geral é micropertítico, podendo ocorrer 
mesopertítico em algumas amostras. Quando feno-
cristal, o feldspato alcalino apresenta-se subédrico, 
em cristais bem desenvolvidos, por vezes zonados e, 
à semelhança do plagioclásio, são comuns as bordas 
albíticas (Figura 60D). Além dos fenocristais, ocorre 
uma fase posterior constituída por cristais meno-
res de aspecto subédrico a intersticial, que compõe 
a matriz. Neste fácies se destacam as texturas mi-
crográficas, com intercrescimentos vermiformes de 
quartzo em feldspato alcalino (Figura 60D). 

Figura 60 - Fotomicrografias em luz polarizada cruzada, com aumento de 25X. (A) Amostra JP206, porção da matriz 
hipidiomórfica e cristais de quartzo com contornos euédricos; (B) Amostra JP195B, detalhe de cristal de plagioclásio 

integrante da matriz com zonação e sericitização seletiva do mineral; (C) Amostra JP195C cavidade miarolítica 
preenchida por carbonato e muscovita, delimitada por cristais de feldspato alcalino com contornos euédricos; (D) 

Amostra JP050, fácies subvulcânica, com fenocristal de feldspato alcalino que nucleia intercrescimentos micrográficos, 
na matriz fina.
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Dentre os minerais máficos, tem o predomí-
nio da biotita subédrica a anédrica, com aspecto 
intersticial e pleocroismo com cores variando de 
castanho-escura a castanho-pálida, com frequên-
cia esverdeada devido a cloritização. Não é rara a 
presença da biotita com um componente verde 
no pleocroismo, sugerindo a presença de varieda-
des férricas. Contém inclusões de minerais aces-
sórios, como alanita, apatita e zircão (Figuras 61A 
e B), que com frequência desenvolvem halos pleo-
croicos na biotita. O anfibólio definido como hor-
nblenda, apresenta-se em cristais subédricos a 
euédricos, ocorre cercado de biotita. O epidoto pri-
mário está representado por alanita euédrica, com 
pleocroismo fraco, de amarelo-pálido a castanho 
escuro, com frequência margeada por epidoto do 
tipo pistacita, e pode se apresentar metamictizada.  
Em geral associa-se a biotita (Figuras 61A e B).  
Os acessórios apatita e zircão são límpidos, têm for-
mas euédricas características. O diâmetro desses 
cristais está em torno de 0,15 mm, ocorrendo as-
sociados aos minerais máficos. A titanita é restrita, 
ocorre globular com coloração escura e birrefringên-
cia elevada que são diagnósticas. A fluorita é inters-
ticial, reconhecida pelo relevo baixo e seu caráter 
isotrópico. Os minerais opacos primários possuem 
formas euédricas, equidimensionais, já os secundá-
rios ocorrem como manchas avermelhadas, resultam 
da oxidação dos minerais primários.

Os processos de deformação superimpostos de-
terminaram modificações texturais e mineralógicas 
na rocha, onde se destacam a extinção ondulante, 

presente em quartzo e feldspatos, a microclinização 
do ortoclásio pertítico, a deformação dos grãos com 
o encurvamento de planos de macla do feldspato 
alcalino e do plagioclásio, a textura, chessboard em 
quartzo e a presença contatos irregulares em geral 
do tipo lobado nos feldspatos, sendo esta uma im-
portante feição deformacional proveniente de me-
canismos de migração dos limites de grão (Figura 59).

A litoquímica das rochas graníticas da Suíte 
Viamão possui uma característica peralumino-
sa (Figura 62A), cálcico-alcalina a shoshonítica, de 
um ambiente pré a sin-colisional no diagrama de 
(BATCHELOR; BOWDEN, 1985) (Figura 62B), de um 
arco evoluído tipo continente/continente ou arco/
continente (Figura 62C), semelhantes aos granitos 
tipo I (Figura 62D). 

Nos diagramas multielementares, estas rochas 
mostram um padrão semelhante a crostas superior 
de (SUN; McDONOUGH, 1989), com anomalias nega-
tivas de Nb (Ta), Ti e Zr (Figura 63), mostrando que 
as rochas passaram por uma zona de subducção ou 
foram formadas por rochas com estas característi-
cas. Neste diagrama, há, claramente, uma separação 
em dois grupos, um com alta anomalia negativa de 
Nb [granitoide Arroio da Divisa, (FONTANA, et al., 
2012)], que pode estar acompanhado com uma ano-
malia em Rb e menores teores de elementos terras 
raras pesadas. 

O outro grupo apresenta uma anomalia de Nb 
um pouco menor, que o grupo anterior e teores de 
Rb e elementos terras raras pesadas semelhantes a 
crosta superior de (SUN; McDONOUGH, 1989).

Figura 61 -  Amostra JP-198 luz polarizada plana (esquerda) e luz polarizada cruzada (direita), aumento de 40X, 
destacando a relação da biotita com os acessórios: a alanita (seta) e a apatita (inclusões incolores).

Figura 62 - Diagramas de classificação de amostras dos granitos da Suíte Viamão. (A) diagrama de aluminosidade com 
os índices de (SHAND, 1943); (B) diagrama tectônico de (BATCHELOR; BOWDEN, 1985) modifica de (DE LA ROCHE, et 

al., 1980); C) diagrama tectônicos de granitos de (PEARCE, et al., 1984); D) diagrama de classificação de granitos Tipo 
A de (WHALEN, et al., 1987). Símbolos estão na figura 0-11A. 

Figura 63 - Modos de exposição dos granitos da Suíte Viamão. (A) Foto do afloramento do ponto JP-235 – Granito 
Barão do Triunfo; (B) Afloramento na forma de blocos do Granito Quitéria - afloramento JP-033.
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4.3.2. Suíte Pinheiro Machado

A Suíte Pinheiro Machado apresenta a maior ex-
tensão areal na área de estudo e estão distribuídas 
conforme a Figura 64. 

A unidade ocupa a porção central e principal do 
Batólito, caracteriza-se por plutonismo colisional, 
constituído por biotita granodioritos a biotita mon-
zogranitos de composição cálcico-alcalina médio a 
alto-K, com ocorrência subordinada de tonalitos e 
dioritos, são comuns a presença de enclaves e xenó-
litos. As idades dessas rochas pelo método U-Pb e 
Pb-Pb em zircão, entre 630 e 620 Ma (BABINSKI, et 
al., 1996; PHILIPP, et al., 2002).

Na porção sul do Batólito, (PHILIPP, 1998) de-
nominou estas rochas graníticas de Suíte Erval, ter-
mo que não será utilizado neste projeto, pois as 
rochas apresentam uma composição semelhante 
com as outras unidades da Suíte Pinheiro Machado. 
Cabe lembrar que é um projeto de integração geo-
lógico-geofísico, nem sempre foi possível diferen-
ciar mais de uma geração de rocha, ou a formação 
de mais de uma suíte, com as ferramentas utiliza-
das. Como veremos mais adiante, na litoquímica, a 

separação em alguns grupos é bem marcada, mas 
não foi possível indica-los na cartografia. Isto se 
deve ao grande número de dados de trabalhos ante-
riores, que não teve uma sistemática ou um critério 
adequado de separação das unidades do Batólito.  
O que fez com que os autores identificaram rochas/
unidades iguais com nome diferentes, ou rochas/
unidades diferentes com nomes iguais, dificultando 
a padronização das unidades locais para usá-las em 
mapas regionais.

Os levantamentos aerogamaespectrométrico 
mostram para as unidades dessa suíte valores in-
termediários da contagem total, com diminuição 
a sudeste (Figura 15A), e apresentam tons mais es-
curos nas imagens de RGB (Figura 17A). No entanto, 
observa-se que a variação nas tonalidades de RGB 
indicam uma certa correlação com as variações lito-
lógicas encontradas nessa unidade, visto que nessas 
porções predominam granodioritos a monzograni-
tos com enclaves de rochas máficas de tamanhos 
diferentes e concentrações localizadas. As fases 
mais granodioríticas aparecem em maior quanti-
dade na porção sudeste do Batólito Pelotas, daí os 
menores valores observados na contagem total.  

Figura 64 - Distribuição das unidades relacionadas a Suíte Pinheiro Machado na área de estudo.

Na porção sudoeste, observa-se maiores contagens 
de Th e U (Figura 16A e B), podem ser relacionadas 
com a presença de diques de riolitos que cortam 
a unidade. Enquanto que na porção central, essa 
maior contagem total está associada com alto valor 
da assinatura magnética coincidente com rochas de 
maior densidade, conforme pode ser visto na Figura 
25. Essa maior anomalia nas diferentes assinaturas 
geofísicas, podem ser correlacionadas com a respos-
ta à deformação gerada devido a inflexão da Zona de 
Cisalhamento Dorsal do Canguçu com magmatismo 
e provável hidrotermalismo associado. Isto porque a 
região tem o predomínio de monzogranitos que es-
tão cortados por diques de rochas máficas, aplitos, 

pegmatitos e veios de quartzo de direções variadas, 
que indicam ser uma região com processo tardio de 
deformação.

As melhores exposições dessa suíte ocorrem 
ao longo das drenagens (Figura 65A), em corte de 
estradas (principalmente ao longo das estradas 
asfaltadas) ou em pedreiras (Figura 65B, FFigura 
66A). Lajedos e blocos de ocorrência dispersas 
no campo (Figura 65C e D), também são comuns.  
No entanto, a complexidade dessa suíte é melhor 
vista nas pedreiras (Figura 65), onde podem ser ob-
servadas diferentes gerações de granitos cogené-
ticos entrecortando entre si, desde dioritos, como 
enclaves, até sienogranitos (Figura 66). 

Figura 65 - Modo de ocorrência de afloramentos da Suíte Pinheiro Machado: Em drenagens – afloramento JP008; (B) 
pedreiras – afloramento JP-077; (C) blocos e matacões - afloramento JP-072 e lajeados – afloramento JP076.
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Os granitos podem apresentar diferen-
tes graus de diferenciação, com texturas va-
riadas, de grossa a fina até porfirítica, em uma 
matriz de granulação grossa (Figuras 66B a F).  
Localmente, podem apresentar bandamento irre-
gular por assimilação parcial de enclaves (misturas 
magmáticas). Nessa suíte são observadas também 
deformações no estado sólido, geralmente restritas 
às zonas de cisalhamento. Os xenólitos encontrados 
são decimétricos a métricos de rochas máficas, local-
mente são encontradas rochas metamórficas de mé-
dio à alto grau com centenas de metros de dimensão 
(Complexo Piratini). 

As rochas graníticas apresentam coloração pre-
dominante cinza e são de composição granodiorítica 
e monzogranítica, com tonalitos, dioritos e quartzo 
dioritos subordinados. A textura é inequigranular 
grossa a fina, em alguns locais apresentam-se por-
firíticas. Os pórfiros são predominantemente de 

feldspato alcalino que podem atingir até 7 cm (JP-
164) e podem estar associados com glomerófilos de 
biotita. Essas rochas são cortadas por veios de peg-
matitos quartzo feldspáticos, bem como por veios de 
quartzo de espessuras decimétricas. Nas proximida-
des de fraturas e/ou falhas, ou em concentrações de 
minerais máficos que podem conter aglomerados de 
pirita e calcopirita (Figura 67).

Os estudos petrográficos das rochas dessa suí-
te apresentam textura grano a lepidogranoblástica 
de granulação grossa a fina a porfirítica, são com-
postos de plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo 
e biotita como mineral máfico principal (Figura 68).  
Os feldspatos geralmente estão maclados, quando 
são de amostras próximas a zona de cisalhamento 
estão deformados com fraturas e maclas curvas e/ou 
apagadas, bem como alguns cristais estão mirmequi-
tizados nas bordas. Esses minerais alteram-se para se-
ricita e/ou argila, e em menor proporção para epidoto.  

Figura 66 - Relações dos granitos da Suíte Pinheiro Machado expostas em pedreiras:  Foto A - corte de pedreira do 
afloramento JP-195; fotos B a F fotos da pedreira do afloramento JP-077, com as diferentes gerações de granitos 

entrecortando entre si.

Figura 67 - Exemplo de concentrações de sulfeto (pirita e calcopirita) nas rochas graníticas relacionadas à Suíte 
Pinheiro Machado: (A) afloramento JP 195; e (B) Afloramento JP-077.

Figura 68 - (A) Amostra JP077C, em luz polarizada cruzada, com aumento de 7X, mostrando tonalito com textura 
equigranular de grão médio a fino (inferior a 2,0 mm), com abundância de biotita e hornblenda; (B) Amostra JP077D 
em luz polarizada cruzada, com aumento de 7X, mostrando a textura porfiroclástica com destaque aos fenoclastos 

de feldspatos alcalinos do tipo ortoclásio micropertítico, raramente com a macla Periclina-Albita sobreposta, de 
grão médio (4,0 mm) em uma matriz fina (<0,3 mm) de composição quartzo-feldspática com textura granoblástica 
xenomórfica; (C) e (D) Amostra JP077B, respectivamente em luz polarizada cruzada e plan, em aumento de 25X, o 

aspecto geral da rocha tem textura porfirítica, com fenocristais de feldspatos (plagioclásio – pl; e FK), com grãos de até 
0,5 mm, em matriz fina (< 0,5 mm), com composição quartzo- feldspática apresentando forte cominuição dos grãos, 

além de palhetas de biotita, onde destacam-se cristais de alanita metamictizados (al). 
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Figura 69 - Diagramas de séries magmáticas da Suíte Pinheiro Machado. A) Aluminosidade de Shand (1943); B) AFM de 
Irvine e Baragar (1971).

Os cristais de quartzo são geralmente arredondados 
e com extinção ondulante e apresentam grau de re-
cristalização maior próximos às zonas de deformação.  
A biotita forma palhetas de cor verde a marrom em 
luz natural e altera-se para clorita e de forma su-
bordinada para epidoto e muscovita. Os principais 
minerais acessórios são opacos subédricos, zircão, 
apatita, alanita e titanita.

Os dados de litoquímica indicam que as rochas 
dessa suíte variam de metaluminosa a peralumino-
sa (Figura 69A) e apresentam uma evolução sub-
-alcalina a cálcio alcalina de médio a alto potássio 
(Figura 70A) e a individualização como rochas gra-
níticas do tipo Cordilherano ou Caledoniano é de 
difícil caracterização (Figura 70B), sendo a asso-
ciação mais semelhante ao do tipo Cordilherano.  
Deve sempre ser lembrado que a coleta de amostras 
e as análises químicas de rochas deste projeto não 
são sistemáticas, este não é um projeto de mapea-
mento padrão, portanto não representam todas as 
possibilidades e opções de rochas. Além disto, não 
há como garantir que os dados de trabalhos anterio-
res têm a mesma classificação estratigráfica usada 
neste projeto, por isso muitas destas análises foram 
desprezadas, para garantir uma melhor interpreta-
ção em relação ao entendimento atual das rochas do 
Batólito. 

As associações de rochas de arcos magmáticos 
podem ser visualizadas pelos diferentes tipos de grá-
ficos (setas indicativas de diferentes populações). 
Alguns dos quais apresentam uma evolução das 

rochas graníticas, passando de rochas mais primitivas 
para mais evoluídas, aparentemente com migração 
de um ambiente de colisão entre arco/continente a 
continente/continental Figura 70). Nos gráficos de 
Whalen et al. (1987) para identificação de granitos 
tipo A, I e S, as amostras mostram uma associação 
do Y com associação (provavelmente contaminação) 
com tipo S (Figura 71).

No diagrama multielementar as amostras mos-
tram um padrão homogêneo, com anomalias negati-
vas de Nb, Ta e as vezes Zr, indicativos de rochas que 
passaram por ambientes de subducção (Figura 72A). 
Enquanto que no diagrama de elementos terras ra-
ras há um enriquecimento de ETRL em relação aos 
ETRP com anomalia negativa de Eu (Figura 72B).

Apesar de ser a unidade mais importante do 
Batólito Pelotas, ainda apresenta poucos resulta-
dos isotópicos e geocronológicos para que permi-
tam delinear ou esboçar sua evolução. As idades 
U-Pb e Pb-Pb variam entre 630 e 610 Ma (BABINSKI, 
et al., 1997; PHILIPP, et al., 2002; LOUREIRO, 2013). 
Isotopicamente as rochas do Batólito mostram, uma 
fonte contaminada, mostrando uma assinatura mis-
ta entre uma fonte arqueana e outra neoproterozói-
ca com valores de idade¬ modelo (TDM) entre 1,4 e 
2,1 com εNd negativos com valores próximos a – 5 
(MANTOVANI, et al., 1987; BABINSKI, et al., 1997). 
Os valores de Sr também mostram uma fonte con-
tinental com uma razão 87Sr/86Sr inicial de 0,706 
(SOLIANI JÚNIOR., 1986).

Figura 70 - Diagramas de classificação tectônica dos granitos da Suíte Pinheiro Machado. (A) (BATCHELOR; BOWDEN, 
1985); (B) (FROST, et al., 2001); (C) (PEARCE, et al., 1984); (D) (MANIAR ; PICCOLI, 1989).

Figura 71 - Diagramas de classificação de granitos tipo A, I e S de (WHALEN, et al., 1987) para as rochas da  Suíte 
Pinheiro Machado.
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Figura 72 - Diagramas multielementar e de elementos terras raras (McDONOUGH; SUN, 1995) para as rochas 
graníticas da Suíte Pinheiro Machado.

4.3.3. Suíte Cerro Grande

O Termo Cerro Grande foi usado pela CPRM 
no mapeamento da Folha Porto Alegre 1:100.000 
(RAMGRAB, et al., 1997), como o fácies monzogra-
nito da Suíte Dom Feliciano, situado próximo a cida-
de de Cerro Grande do Sul (Figura 73). Wildner et al. 
(2008) usaram o Fácies Cerro Grande como fácies da 
Suíte Dom Feliciano. Como já foi dito, procurou-se, 
neste relatório, retirar os termos monzograníticos e/
ou com características cálcio-alcalinos da Suíte Dom 
Feliciano, pois esta apresenta termos eminentemen-
te alcalinos.

Na literatura geológica as rochas graníticas da 
fácies monzogranito foram referidas ao Complexo 
Dom Feliciano (TESSARI; PICADA, 1966), adicional-
mente foram englobadas por Tessari e Giffoni (1970) 
na Formação Cambaí, aos granitóides da fase 3 
por Frantz e Remus (1986), em parte como a Suíte 
Granítica Pinheiro Machado de Fragoso Cesar et al. 
(1986) e à Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões por 
Horbach et al. (1986). Estes granitos mostram estru-
turas de mistura física (mingling) e química (mixing) 
com rochas máficas de composição diorítica a quart-
zo-diorítica, visto pelos enclaves máficos.

A amplitude do sinal analítico dessa unidade 
mostra ser cortada por estruturas de direção NE-SW 
e em menor frequência de direção NW-SE. Próximos 
a estas estruturas a assinatura é mais bem marca-
da, principalmente às de direção NW-SE, talvez por 
serem mais tardias (Figura 12). A assinatura gamaes-
pectrométrica mostra valores intermediários a altos 
de contagem total (Figura 15A), indicado por concen-
trações maiores de K e Th. Na imagem de RGB (Figura 
17A), observa que há porções mais avermelhadas, 
parcialmente coincidentes com a estruturação NE, 

pode indicar processo de potassificação gerada por 
percolação de fluidos por essas estruturas.

Os afloramentos dessa unidade formam blocos 
e matacões de dimensões métricas (Figura 74). Nesta 
suíte há um predomínio de monzogranitos de granu-
lação grossa, equigranular a porfirítica (Figura 75A 
e B) e em menor proporção ocorrem rochas grano-
dioríticas (Figura 75C). As rochas normalmente são 
isotrópicas, ou com cristais de feldspatos de até 5 cm 
de comprimento, sendo que os plagioclásios podem 
estar zonados, com textura rapakivi (Figura 75D). 
Enclaves de composição mais máfica podem ocorrer 
dispersos, ou, localmente, bastante concentrados 
(Figura 75E), alguns dos quais podem apresentar mi-
gração de pórfiros euédricos de feldspatos alcalino da 
rocha encaixante (Figura 75F). Os enclaves são mais 
comuns de ocorrerem nas bordas dos corpos. Alguns 
pontos apresentam monzogranitos de texturas mais 
finas com pórfiros euédricos de plagioclásios (Figura 
75G). Próximos às zonas de cisalhamento a rocha 
pode apresentar foliação bem marcada pelos mine-
rais de biotita e feldspatos rotacionados (Figura 75H).
Microscopicamente predomina a textura porfirítica, 
com fenocristais primáticos, de grãos grosso (5,0 
cm a 8,0 mm) de feldspato alcalino e subordinada-
mente de plagioclásio, também prismáticos de grão 
grosso a médio (6,0 mm a 4,5 mm) em matriz fane-
rítica hipidiomórfica média, com tamanho dos grãos 
entre 4,0 mm a 1,0 mm (Figura 76). A composição 
mineralógica desta unidade compreende plagioclá-
sio (35%-25%), feldspato alcalino (32%- 20%), quart-
zo (20%-25%) e biotita (15%-2%), hornblenda é rara.  
A mineralogia acessória consiste de tita-
nita (até 5%), minerais opacos (até 2%), 
alanita (até 1%), apatita (tr) e zircão (tr). A minera-
logia secundária inclui clorita, carbonato e epidoto.  

Figura 73 - Distribuição das unidades relacionadas a Suíte Cerro Grande na área de estudo. 

Figura 74 - Tipologia dos afloramentos da Suíte Cerro Grande. A- Afloramento LC-039 e B- LC-042.

Esta composição permite classificar a unidade como 
biotita monzogranito, ocorrendo localmente termos 
granodioríticos. Texturas de deformação dúctil são 
responsáveis pela formação de milonitos e protomi-
lonitos, com de 15% a 60% de matriz com a comi-
nuição dos minerais, com tamanho de grão inferior 
a 0,2 mm. Os feldspatos alcalinos são do tipo orto-
clásio e microclínio, como demonstram as maclas 
Carlsbad e, no segundo caso, a combinação Periclina 
e Albita, resultante de processos de microclinização. 
Os fenocristais ou os porfiroclastos, quando ocorre 
a deformação, mostram-se pertitizados em vênulas, 
com frequência estão zonados e apresentam tex-
turas como extinção ondulante, microgranulação 
nas bordas e lamelas de deformação (Figura 76).  

Em geral os porfiroclastos de feldspatos apresentam 
bordas cominuídas devido à deformação dinâmica 
onde se verifica o arredondamento das arestas e 
grãos com contatos irregulares, envolvendo total a 
parcialmente fenoclastos e que mostram pertitas do 
tipo “flama”.

O plagioclásio em geral é subédrico, mostrando 
as mesmas feições de deformação do feldspato alca-
lino, dificultando a determinação do teor em anorti-
ta, mostra leve turbidez, resultado da epidotização e 
sericitização dos cristais. Alguns grãos de plagioclá-
sio ocorrem zonados, apresentam-se maclados, com 
albita e Carlsbad, mas é comum o desaparecimento 
parcial da geminação polissintética, sendo esta uma 
feição proveniente da deformação intracristalina. 
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Os planos de macla dos porfiroclastos de pla-
gioclásio podem estar encurvados. Quando em con-
tato com o feldspato alcalino, o plagioclásio pode 
mostrar a textura mirmequítica, com inúmeros 

intercrescimentos vermiformes de quartzo no inte-
rior do plagioclásio, revelando condições de pressão 
e temperatura compatíveis com fácies anfibolito 
(PASSCHIER; TROUW, 2005). 

Figura 75 - Aspectos macroscópicos das rochas da Suíte Cerro Grande: (A) Ponto JP-068; (B) Ponto JP-067; (C) ponto (D) 
Ponto LC-042; (E) Ponto LC-117; (F) Ponto LC-110; (G) Ponto LC-111; (H) Ponto LC-039.

Figura 76 - Amostra JP-067, respectivamente em luz polarizada plana e cruzada, com aumento de 7X, escala gráfica 
de 2 mm, mostrando porfiroclasto de ortoclásio, zonado, em matriz média a fina, onde se destaca a cominuição do 

quartzo, formando agregados com textura granular xenomórfica.

O quartzo ocorre anédrico, com diâmetro em 
torno de 0,2 mm a 4,0 mm, localmente conserva a 
textura ígnea original e tem aspecto intersticial, mas 
em geral desenvolve a textura granoblástica isogra-
nular xenomórfica, devido a deformação. Também 
ocorre na forma de agregados policristalinos, consti-
tuídos por grãos parcialmente a totalmente recrista-
lizados, textura granoblástica poligonal, limites retos 
a lobados, com o predomínio dos primeiros, extin-
ção normal a ondulante onde, por vezes, observa-se 
o padrão lamelar; na forma de subgrãos, onde estes 
ocorrem como trilhas de subgrãos que envolvem 
parcialmente alguns minerais, principalmente nos 
feldspatos.

A biotita é o máfico predominante; apresenta-se 
anédrica a subédrica, com hábito tabular e diâmetro 
médio de 1,0 mm a 4,0 mm (Figura 77). Está parcial 
a totalmente cloritizada, desenvolvendo textura le-
pidoblástica e, comumente, apresentando kinks nos 
planos de clivagem. 

A biotita em geral está intimamente associada 
a mineralogia acessória, apresentando inclusões de 
titanita, alanita, apatita e zircão. Destes destacam-se 
a titanita, com hábito losangular e cor castanha, ca-
racterística (Figura 77). Já a alanita ocorre euédrica, 
com forte coloração alaranjada (Figura 77), zonada e 
em geral metamíctica, margeada por uma borda de 
pistacita. Os minerais secundários, resultantes dos 
processos pós-magmáticos, compreendem clorita, 
sericita, epidoto e raro carbonato. A clorita é resul-
tado da alteração da biotita; tem cor verde e birre-
fringência anômala azul. A sericita e o epidoto são 
os principais produtos de alteração dos feldspatos.  
O carbonato preenche fraturas, principalmente nos 
plagioclásios.

Como deve sempre ser lembrado que a coleta 
de amostra e as análises químicas de rochas deste 
projeto não foram sistemáticas como um projeto de 
mapeamento. Diante disso, as amostras analisadas 

não representam a diversidade de rochas desta su-
íte; além disto, não tem como garantir que os dados 
de trabalhos anteriores têm a mesma classificação 
estratigráfica usada neste projeto. Essas análises 
foram desprezadas, para garantir uma melhor in-
terpretação em relação ao entendimento atual das 
rochas do Batólito. Mesmo assim, como poderá 
ser visto nos gráficos adiante, as análises da Folha 
Piratini (ORLANDI FILHO, et al., 2005) mostram um 
comportamento discrepante em relação às demais. 
Sendo difícil interpretar se esta diferença é somente 
um problema analítico, já que este grupo de amostra 
foi feito na década 1990. Esta discrepância pode ser 
vista na Figura 78, onde as amostras da Folha Piratini 
plotam no campo de rochas com assinatura magne-
siana, enquanto que as amostras dos outros projetos 
da CPRM plotam em rochas com assinatura ferrosa 
(Figura 79A).

Geoquimicamente a Suíte Cerro Grande asse-
melha-se muito com a Suíte Viamão, possui uma 
característica sub-alcalina, cálcico-alcalina a shosho-
nítica e peraluminosa (Figura 78 a Figura 81), de um 
ambiente sin-colisional a tardi orogênico no diagra-
ma de Batchelor e Bowden (1985) (Figura 78B), de 
um arco evoluído tipo arco X continente (Figura 80B), 
semelhantes aos granitos tipo I (Figura 81C).

No diagrama multielementar (Figura 82A) es-
tas rochas mostram um padrão semelhante a crosta 
continental de Taylor e Mclennan (1995), com ano-
malias negativas de Ta, Ti e Zr, mostrando que as ro-
chas passaram por uma zona de subducção ou foram 
formadas por rochas com estas características. 

No diagrama dos elementos terras raras (Figura 
82B) o padrão das análises é muito semelhante, in-
dependente do autor, com fracionamento dos ele-
mentos terras raras leves em relação aos pesados, 
com anomalia negativa de Eu pronunciada, quando 
normalizados pelo manto primitivo de McDonough 
e Sun (1995).

Figura 77 - Amostra JP-074, respectivamente em luz polarizada plana e cruzada, com aumento de 25X, escala gráfica 
de 1 mm, mostrando os minerais máficos: biotita (bt), titanita (tit) e alanita (al). Na porção inferior esquerda, em luz 
polarizada cruzada, se destaca o intercrescimento de quartzo no plagioclásio, evidenciando a textura mirmequítica 

(seta).
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Figura 78 -  Diagramas geoquímicos de rochas da Suíte Cerro Grande. A) AFM de Irvine e Baragar (1971); b) R1 x R2 de 
Batchelor e Bowden (1985).

Figura 79 - Diagramas de (FROST, et al., 2001) aplicados classificação geoquímica das rochas da Suíte Cerro Grande.

Figura 80 - Diagramas de Maniar e Piccoli (1989) aplicados classificação de ambientes de formação das rochas da 
Suíte Cerro Grande.

Figura 81 - Diagramas aplicados classificação geoquímica e de ambientes de formação das rochas da Suíte Cerro 
Grande. A) (PECCERILO;& TAYLOR, 1976); B) (PEARCE, et al., 1984); C) (WHALEN, et al., 1987).
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Figura 82 -  Diagramas geoquímicos das rochas da Suíte Cerro Grande. A) Diagrama multielementar normalizados 
pela crosta superior de (TAYLOR; McLENNAN, 1995) e B) Diagrama de elementos terras raras normalizados pelo manto 

primitivo de (McDONOUGH; SUN, 1995).

4.3.4. Suíte Dom Feliciano

Tessari e Picada (1966) foram os primeiros a uni-
ficar os granitoides dessa suíte e os classificaram, na 
época, sob a designação de Complexo Granítico Dom 
Feliciano, no Projeto RADAM, estas rochas ganharam 
a denominação de Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões 
(MOREIRA; MARIMON, 1982; ISSLER, 1984). Esta su-
íte está distribuída de forma regional ao longo do 

Batólito Pelotas, sob a forma de múltiplos corpos de 
leucogranitos maciços e alongados segundo direção 
nordeste (Figura 83).

Ramgrab et al. (1997) caracterizaram esses cor-
pos como não deformados e cuja estruturação tec-
tônica está limitada a foliações localizadas, lineações 
de cisalhamento e brechações, relacionadas a colo-
cação pós-tectônica desses corpos e/ou aos meca-
nismos de reativação de cisalhamentos regionais.  

Figura 83 - Distribuição das unidades relacionadas a Suíte Dom Feliciano na área de Projeto. 

Para estes autores, a forma alongada NE dos corpos, 
evidencia que ocorreram reativações tardias das 
zonas de cisalhamento transcorrente e que essas 
exerceram um controle na colocação desses corpos, 
particularmente daqueles que constituem as fases 
iniciais dessa granitogênese.

Os termos composicionais que predominam 
amplamente são sienogranitos e como termos 
muito subordinados ocorrem feldspato alcalino-
-granitos, quartzo-sienitos e riolitos. Ramgrab et al. 
(1997), a partir de características litoestruturais, su-
gerem um perfil evolutivo para os granitos da suíte. 
Identificaram desde termos regionais intrusivos em 
condições meso a catazonais até termos diferencia-
dos epizonais, formando stocks localizados e que 

correspondem aos eventos finais desta magmato-
gênese. Estes stocks crustais rasos associam-se a 
corpos de microgranitos e riolitos, e desenvolvem 
características de cúpula granítica, como a presença 
de cavidades miarolíticas, texturas porfiríticas gros-
seiras em matriz granular fina, intercrescimentos mi-
crográficos e venulações com fluorita.

Entre as unidades caracterizadas por Ramgrab 
et al. (1997) (monzo e sienogranitos e riolitos), como 
pertencentes a Suíte Dom Feliciano, permanecem 
nesse suíte apenas os sienogranitos e riolitos. Na 
Tabela 1 verifica-se o resumo dos diferentes aspec-
tos texturais e petrográficos dos diversos tipos car-
tografados para os sienogranitos e riolitos dessa 
suíte, conforme Ramgrab et al. (1997).

Tabela 1 - Unidades descritas por Ramgrab et al. (1997) que hoje ainda permanecem como da Suíte Dom Feliciano.

Fácies Tipo Características Petrográficas e Texturais 

Sienogranito 

Serra do 
Erval  

- Sienogranitos rosados a vermelhos. 
- Equigranulares, localmente porfirífticos, médios a grossos. 
- Duas fases de cristalização, uma precoce (subédrica) e uma tardia 
(intersticial). 
- Máfico: biotita (<1%); acessórios: alanita, zircão e fluorita. 

Morrinhos 

- Sienogranitos vermelhos, isótropos. 
- Pequenos stocks com transição local para fácies subvulcànicas. 
- Equigranulares alotriomórficos médios à porfirticos. 
-Intercrescimentos micrográficos. 
- Máficos: biotita, anfibólio sódico; acessórios: alanita, zircão, apatita e 
fluorita. 

Microgranito 

- Microsienogranito isótropo. 
- Pequeno stock com fraturamento anelar. 
- Granular fino a muito lino, cinza-claro a vermelho-esbranquiçado. 
- Xenólitos máficos assimilados e cavidades miarolíticas preenchidas por 
quartzo. 
- Máfico: biotita; acessórios: apatita e zircão. 

Subvulcânica Riolito Ana 
Dias 

- Riolitos vermelhos.  
- Textura seriada a porfirítica, esferulitos e quartzo de alta temperatura. 
- Associados aos stocks sienograniticos do tipo Morrinhos, ou como diques 
e corpos filonianos de riolitos, riodacitos e microgranitos. 
- Máfico: biotita; acessórios: apatita e zircão. 

 
As rochas dessa suíte afloram em forma de blo-

cos, cortes de estrada e como extensos lajeados 
(Figura 84). Ocorre principalmente na parte noroeste 
do Batólito, em corpos alongados na direção NE, tor-
nando-se espaçados em direção sudeste. Os granitos 
desta unidade apresentam cores avermelhadas, rosa-
das e com tons amarelados a amarronzados. Os corpos 
são homogêneos e monótonos com pouca variação 
textural, predominando sienogranitos equigranula-
res médios a finos, compostos por feldspato, quart-
zo, plagioclásio e biotita subordinada (Figura 85).  
A presença de enclaves máficos não é rara bem como 

porções vulcânicas a sub-vulcânicas. Essa suíte apre-
senta dois comportamentos bem distintos, em rela-
ção à assinatura geofísica, tanto na magnetometria 
quanto na gamaespectrometria. Na porção norte, a 
amplitude do sinal analítico tem o predomínio da as-
sinatura intermediária, com porções mais altas, asso-
ciadas às estruturas de direção WNW-ESSE e também 
nas porções mais a leste (Figura 12). Enquanto que 
na porção sul, apresentam predomínio de assinatura 
magnetométrica alta, com assinaturas intermediárias 
associadas aos corpos mais a leste. Em relação à ga-
maespectrometria, observa-se que na porção norte, 
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essa suíte apresenta contagem total maior e cores 
de RGB mais claras do que as porções que ocorrem à 
sul (Figuras 14A e  15A). Essa diferença, na assinatu-
ra gamaespectrométrica, pode ser indicativa de que 
as porções a sul representam unidades crustais mais 
profundas. O K apresenta uma distribuição relativa-
mente homogênea, enquanto que o U e Th mostram 

teores maiores na porção norte dessa suíte (Figura 14).  
Os dados de parâmetro F, por sua vez, indicam va-
lores anômalos associados à zona de cisalhamento 
Dorsal do Canguçu a norte, com valores mais anôma-
los associados à área onde ocorre a bifurcação entre 
a zona de cisalhamento dorsal do Canguçu e a de 
Porto Alegre. 

Figura 84 - Modo de ocorrência das rochas da Suíte Dom Feliciano. A) Na forma de Blocos – Afloramento LC032; B) Em 
corte de estradas – Afloramento JP045; Na forma de lajeado C) Afloramento -  JP208; D) Afloramento - JP040.

Figura 85 - Variação de textura e de cores das amostras da Suíte Dom Feliciano. A) Afloramento LC031; B) Afloramento 
JP061; C) Afloramento JP045; D) Afloramento JP208.

Petrograficamente a suíte apresenta textura 
fanerítica, equigranular, hipidiomórfica média, com 
tamanho de grão entre 7,0 mm e 1,0 mm, compos-
ta de quartzo (30% - 25%); feldspato alcalino (30% 
- 35%), plagioclásio (15%-30%), biotita (até 5%) com 
traços de hornblenda (RC-070). A mineralogia aces-
sória consiste de minerais opacos (até 2%), apatita 
(tr), zircão (tr) e eventualmente a fluorita está pre-
sente. A mineralogia secundária inclui clorita, epido-
to e sericita. A composição modal permite classificar 
as rochas da unidade como sienogranitos, com ter-
mos monzograníticos subordinados (Figuras 66A e 
B). Estruturalmente são isotrópicos e em geral estão 
pouco deformados, entretanto junto aos falhamen-
tos podem ocorrer protomilonitos, raramente milo-
nitos, onde os minerais cominuídos constituem uma 
matriz fina, com tamanho do grão inferior a 0,2 mm, 
que envolve cerca de 90% a 40% de clastos, princi-
palmente de feldspato alcalino e plagioclásio.

O feldspato alcalino é o ortoclásio micropertíti-
co, por vezes microclinizado, como maclas Carlsbad 
e, no segundo caso, a combinação Periclina e Albita, 
também foi observada a combinação de Baveno. Os 
cristais são subédricos, prismáticos a intersticiais, in-
colores a turvos, devido a oxidação e sericitização, 
são pertíticos a mesopertíticos e eventualmente po-
dem ocorrer bordas albíticas (Figuras 86A e 86B). O 
plagioclásio é subordinado, ocorre subédrico, pris-
mático, intersticial, frequentemente turvo devido 
a sericitização e, em menor proporção, a epidoti-
zação, que por vezes ressalta o núcleo dos cristais, 

evidenciando uma zonação. O plagioclásio apresenta 
as maclas da albita que lhe são características, que 
nos termos deformados, podem apresentar um leve 
encurvamento dos planos de macla. O quartzo é in-
color e límpido e intersticial, entretanto em algumas 
amostras apresenta contornos definidos com seções 
subédricas, indicando seu caráter precoce. Nos ter-
mos deformados ocorrem com extinção ondulante e 
apresenta a formação de subgrãos. 

A biotita em geral é o máfico presente na maio-
ria das amostras, ocorre como palhetas, com cliva-
gem marcante e com pleocroismo forte em tons de 
castanho claro a escuro, em geral está parcialmente 
cloritizada onde se observa tons verdes no pleocrois-
mo, oxidação ao longo dos contatos e nos planos de 
clivagem e com algum epidoto nas clivagens dilata-
das. Muito raramente ocorre a hornblenda, neste 
caso está euédrica, com duas séries de clivagens 
nas seções basais e uma clivagem prismática na se-
ção lateral, com pleocroismo em tons de verde. Está 
intimamente associada a biotita, com a qual desen-
volve relações de contato. A biotita também abriga 
a maior parte das inclusões de minerais acessórios, 
como a apatita, na forma de prismas curtos e seções 
basais arredondadas ou hexagonais e o zircão, par-
ticularmente abundante como cristais muito finos, 
com diâmetro inferior a 0,3 mm. A fluorita não está 
presente em todas as amostras, mas quanto ocorre 
pode somar até 1% da contagem modal. É mais fre-
quente nos termos subvulcânicos que nos plutônicos 
(Figura 86B).

Figura 86 -  (A) Amostras JP-169 em luz polarizada cruzada, com aumento de 7X, escala gráfica de 2 mm, evidenciando 
a textura equigranular hipidiomórfica média onde se destacam o quartzo (qz), o feldspato alcalino oxidado (fk), o 

plagioclásio (pl) e a biotita (bt). (B) Detalhe da amostra JP-169, em luz polarizada cruzada, com aumento de 25X, escala 
gráfica de 1 mm, evidenciando o ortoclásio micropertítico (fk) com bordas albíticas (seta), quartzo, plagioclásio (pl) e 

biotita (bt). 
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Figura 87 - A) Amostra JP-061 em luz polarizada cruzada, com aumento de 15X, escala gráfica de 1 mm, mostrando a 
textura gráfica com o intercrescimento de quarto vermiforme em feldspato alcalino (fk). Fotomicrografia. (B) Amostra 
JP-041, em luz polarizada cruzada, com aumento de 7X, escala gráfica de 2 mm, mostrando a textura porfirítica com o 
domínio de fenocristais de quartzo, euédrico e corroídos, e subordinadamente fenocristais de feldspatos. A matriz que 
envolve estes fenocristais é fina a microcristalina e desenvolve arranjos esferulíticos e intercrescimentos micrográficos.

A unidade apresenta fácies epizonais, subvul-
cânicos e mais raramente vulcânicos. Os primeiros 
apresentam intercrescimentos micrográficos abun-
dantes, com quartzo vermiforme em feldspato alca-
lino (Figura 87A). Já os termos vulcânicos têm textura 
porfirítica com fenocristais de grão médio a fino (ta-
manho entre 2,3 mm e 0,5 mm), subédricos a eué-
dricos de quartzo, sanidina e plagioclásio, em geral 
idiomórficos a arredondados e corroídos. Se observa 
que os bordos destes fenocristais apresentam inter-
crescimentos micrográficos (Figura 87B). Estes feno-
cristais suportam intercrescimentos esferulíticos e 
estão envolvidos em mesóstasis félsica resultante de 
devitrificação. Além dos esferulitos a matriz é com-
posta por um agregado quartzo feldspático muito 
fino (inferior a 0,2 mm). Completam esta paragêne-
se, agulhas muito finas de um mineral máfico, muito 
possivelmente um clinopiroxênio oxidado e cloritiza-
do. A clorita também ocupa domínios intersticiais na 
forma de agregados esferulíticos. Por vezes os esfe-
rulitos transformam-se em intercrescimentos micro-
gráficos, indicativos da condição hipabissal da rocha. 
Nesta fácies a fluorita é mais abundante e preenche 
os espaços intersticiais.

Os termos composicionais que predominam, em 
acordo com De la Roche et al. (1980), são álcali-gra-
nitos transicionais à granitos, a tendência evolutiva 
é subalcalina e há uma segunda tendência alcalina 
marcada pelos termos dos sienogranitos Cerro do 
Sandi (Figura 88).

Os dados geoquímicos mostram que as rochas 
da Suíte Dom Feliciano são cálcico-alcalinas de alto-
-K (Figura IV.63A). São termos de alta sílica peralu-
minosos a peralcalinos no diagrama de Shand (1943) 

(Figura 88B). No diagrama de Bachelor e Bowden 
(1985) as amostras mostram uma tendência sub-al-
calina de ambiente tardi orogênico até pós-orogêni-
co (Figura 88A). No diagrama de Pearce et al., (1984), 
as rochas da Suíte Dom Feliciano caem no campo das 
rochas pós-orogênicas, em ambiente de colisão arco 
continente (Figura 89B). A Suíte DF pela literatura 
possuem afinidade química não compatível a uma 
única suíte, pois ocorrem termos tipo I fracamente 
peraluminosos (A/CNK < 1.1) a fortemente peralu-
minosos (A/CNK >1.1) (A) e termos metaluminosos a 
peralcalinos (B) (Figura 89). 

No diagrama multielementar (Figura 90A) estas 
rochas mostram um padrão inclinado e altos valores 
dos elementos de raio iônico grande, em relação ao 
manto primitivo de McDonough e Sun (1995), com 
anomalias negativas de Ta, Ti e Zr, mostrando que as 
rochas passaram por uma zona de subducção ou fo-
ram formadas por rochas com estas características. 
No diagrama dos elementos terras raras (Figura 90B) 
o padrão das análises é muito semelhante, indepen-
dente do autor, com fracionamento dos elementos 
terras raras leves em relação aos pesados, com ano-
malia negativa de Eu pronunciada, quando normali-
zados pelo condrito de Boyton (1984).

É a unidade do Batólito Pelotas menos estuda-
da com relação a dados isotópicos e geocronológi-
cos. Os únicos dados existentes são para o Granito 
Capão do Leão, há uma idade Pb-Pb de 583±3 Ma 
(PHILIPP et al., 2002) e idade modelo Sm-Nd (tDM) 
de 2,37 Ga, com um εNd(600) de - 3,6 (BABINSKI et 
al., 1997), mostrando que estas rochas mostram uma 
herança crustal bem significativa (provável fonte 
paleoproterozóica). 

Figura 89 - Diagramas geoquímicos de rochas da Suíte Dom Feliciano. A) AFM de Irvine e Baragar (1971), as linhas 1 a 
4 são contornos de crescente maturidade do arco, de Brown (1982) e Knudsen e Andersen (1999); linha 1 - dos arcos de 
Tonga, Marianas e Sandwich do Sul; linha 2 - arcos Aleutias e Antilhas Menores; linha 3 - dos arcos da Nova Zelândia, 

do México e do Japão; linha 4 - norte dos arcos do Chile e da Nova Guiné; B) Tectônico de Pearce et al. (1984). 

Figura 90 - A) Diagramas geoquímicos das rochas da Suíte Cerro Grande. A) Diagrama multielementar normalizados 
pelo Manto Primitivo de McDonough e Sun (1995) e B) Diagrama de ETR normalizado pelo condrito de Boyton (1984). 

Figura 88 -  Diagramas geoquímicos de rochas da Suíte Dom Feliciano. A) R1 x R2 de Bachelor e Bowden (1985); B) 
Aluminosidade de Shand (1943).
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5. GEOLOGIA 
ESTRUTURAL

O capítulo aborda a evolução estrutural da área 
de estudo com base nas principais unidades geo-
tectônicas do Escudo Sul-riograndense (ESRG), cuja 
subdivisão segue a compartimentação de domínios 
delimitados por lineamentos magnéticos e/ou gravi-
métricos. Esses domínios geofísicos foram denomi-
nados de Ocidental, Central e Oriental, previamente 
discutido por Costa (1997), e em parte correspon-
deriam a possíveis zonas de suturas (FERNANDES et 
al.,1995 a, b; COSTA, 1997; CHEMALE JÚNIOR, 2000; 
HARTMANN et al., 2007). Essas zonas foram inter-
pretadas como unidades geotectônicas fundamen-
tais da colagem orogênica sensu Sengör, 1990.

O ciclo orogênico ou conjunto de ciclos são cons-
tituídos por associações de unidades petrotectônicas 
inter-relacionadas, organizadas nas principais unida-
des geotectônicas do escudo, denominadas de terre-
nos: Taquarembó, Tijucas e São Gabriel e o Batólito 
Pelotas. Na porção SW do Batólito Pelotas, ocorre 
um conjunto de rochas supracrustais que é individu-
alizado por Ramos e Koester (2015) como o Terreno 
Jaguarão. Serão objetos deste relatório as unidades 
geotectônicas englobadas nos domínios geofísicos 
Central e Oriental (COSTA, 1997), definidas como 
Terreno Tijucas e Batólito Pelotas (cf. Hartmann et 
al., 2007 e demais referências).  

Após os estágios colisionais, foram estabe-
lecidas zonas de cisalhamento transcrustais pos-
santes de direção NE, por onde posicionaram-se 
granitos sin-transcorrentes, tais como: os granitos 
Chácara São Jerônimo e granitos peraluminosos 
da Suíte Granítica Cordilheira associados à Zona de 
Cisalhamento Transcorrentes Dorsal de Canguçu 
(FERNANDES et al., 1995). Conforme descrito por 
Frantz e Fernandes (1994), a estruturação final dessa 
colagem culminou com a intrusão de grande volume 
de granitos pós-tectônicos, principalmente no domí-
nio Oriental. O processo de reativação das zonas de 
falhas, recorrentes do Paleozoico ao Terciário, das 
quais as falhas com direção NE são mais evidentes. 
Essas reativações propiciaram a formação de bacias 
transcorrentes (Bacia do Arroio Boici) no Domínio 
Central, bem como deposição e deformação de se-
quências mais novas.

A área de estudo tem lineamentos regionais, 
caracterizados pela análise de imagens de satélite e 
mapas geofísicos (aeromagnetométricos e gravimé-
tricos). As estruturas principais são os lineamentos 
N-S, N20-30°E, N35°-50°E, E-W. e N70-80W (Figura 

10), as quais em parte já foram definidas por Picada 
(1971). O limite dos dois terrenos estudados no pre-
sente trabalho, Batólito Pelotas e Tijucas (confor-
me definição de Hartmann et al., 2007), é definido 
pela Zona de Cisalhamento da Dorsal de Canguçu 
(FERNANDES et al., 1992), de orientação N35-50°E, 
e pela Zona de Cisalhamento Passo Marinheiro (ao 
norte), orientada segundo a direção N-S. Esta últi-
ma, justapõe o Bloco Encruzilhada do Sul, parte do 
Batólito Pelotas, com o Terreno Tijucas (Figura 10). O 
sistema de zona de cisalhamento N35-50°E, que é o 
dominante e bem evidenciado no Batólito Pelotas, é 
anastomosado com inflexões ora para N20-30E, ora 
para N70-80E.

No mapa aeromagentométrico é possível dife-
renciar as estruturas dominantes do Batólito Pelotas, 
com orientação N40-500E (anastomosada) e as es-
truturas N20-30E no setor do Terreno Tijucas. Além 
destas, estão bem evidenciadas as estruturas N70W, 
geradas no Brasiliano, que usualmente tem diques 
de diabásio datados na região da Mina de Camaquã 
como mesozoicos (BICA et al., 2013). Ainda é pos-
sível dividir o Batólito Pelotas em dois segmentos 
principais: (i) o primeiro com maior suscetibilidade 
magnética e situado na porção W, que corresponde 
à área de domínio das rochas granito-gnássicas do 
Suite Pinheiro Machado; e (ii) o segundo, com menor 
suscetibilidade magnética e situado na porção E, que 
corresponde à área de domínio das suítes Viamão e 
Dom Feliciano. Estes segmentos são limitados pelo 
sistema principal da região N40-50E (Figura 12A). 

5.1. TERRENO TIJUCAS

O Terreno Tijucas compõe a porção central do 
ESRG, está inserido no Domínio Central de Costa 
(1997). O terreno está limitado por descontinui-
dades geofísicas (aeromagnetométricas e gravi-
métricas) indicadas por zonas de cisalhamento 
transcorrente de direção NNE-SSW, denominadas 
de denominadas de Suturas de Caçapava (a oeste) 
e Zona de Cisalhamento de Porto Alegre e Dorsal 
de Canguçu (a leste) (RIBEIRO, 1980; TESSARI; 
PICADA, 1966; FERNANDES et al., 1995; COSTA, 
1997).  A porção central e oeste do Terreno Tijucas 
é coberta pelas unidades da Bacia do Camaquã, en-
quanto a leste estão expostas as suas principais uni-
dades metamórficas. A área aflorante do Terreno 
Tijucas, onde foram realizados estudos do presente 

relatório, é subdividida nas seguintes unidades prin-
cipais (PHILLIP; PIMENTEL; CHEMALE JÚNIOR, 2016 
e demais referências): (i) núcleos do embasamento 
Paleproterozóico representados pelos complexos 
Vigia e Encantadas; (ii) metagranitos Estateriano 
Seilval (CAMOZZATO et al., 2013); (iii) Anfibolito 
Tupi Silveira Caliminiano (Mesoproterozoico, 
CAMOZZATO et al., 2013); (iv) sequência Vulcano-
sedimentar do Complexo Metamórfico Porongos; e 
(v) rochas sedimentares da Sub-bacia de Piquiri/Boici 
(PAIM; CHEMALE JUNIOR; LOPES, 2000). Em termos 
gerais, o Complexo Porongos contém lineamentos 
N20-30E, N40-50 E, N70W e NS, os quais são indivi-
dualizados na Figura 91. No mapa aeromagnético, os 
lineamentos N20-30E e N70W (alguns com intrusão 
de básicas mesozoicas) são bem evidenciados (Figura 
12A). 

As rochas do embasamento são deformadas 
ductilmente com várias fases de dobramentos, mui-
tas destas geradas durante o Paleoproterozoico, en-
quanto as rochas do embasamento e do Complexo 
Porongos da Sub-bacia Boici/Piquiri foram afetadas 
por processos deformacionais do Ciclo Brasiliano 

A evolução tectônica da porção leste do Terreno 
Tijucas, que tem o Complexo Metamórfico Porongos 
como unidade principal, pode ser dividida em três 
estágios principais, relacionadas ao comportamento 
reológico dominante das rochas afetadas pela defor-
mação (PORCHER; FERNANDES, 1990). Os autores 
dividiram os estágios de deformação conforme o 
tipo dominante, com indicativos de que os proces-
sos deformacionais ocorreram em níveis crustais di-
ferentes, sendo progressivamente mais superficiais; 
no entanto, as estruturas podem ter se desenvolvido 
em mais de um evento. 

Os estágios, segundo a natureza das feições, 
são (PORCHER; FERNANDES, 1990; RAMGRAB; 
WILDNER, 1999): (i) Primeiro estágio – de cará-
ter dúctil, com geração de associação de estru-
turas penetrativas, tais como: dobras isoclinais 
apertadas, lineações de estiramento, bandamen-
to gnáissico, boudins e estruturas pinch-and-swell; 
(ii) Segundo estágio – de caráter dúctil, com for-
mação de estruturas pouco penetrativas, tipo: 
dobras abertas regionais e mesoscópicas, que con-
trolam o padrão de afloramento das unidades; (iii).  
Terceiro estágio – de caráter dúctil-rúptil, marcado 
pelo desenvolvimento de falhas NE-SW e NW-SE, 
causando soerguimento e rebaixamento de blo-
cos, que controlaram a deposição de sequências 
sedimentares fanerozoicas e intrusão de magmas 
durante o Cretáceo. O resumo das deformações 
dúctil e dúctil-rúptil, primeiro e segundo estágio 
foram organizadas por (PORCHER; LOPES, 2000) 

utilizando os dados existentes, conforme tabela abaixo  
(Tabela 2). 

As estruturas ocorrentes no Complexo 
Metamórfico Porongos foram detalhadas por 
(SAALMANN, et al., 2006), que descrevem os eventos 
de deformação gerados no Ciclo Brasiliano (Figura 
92), conforme segue:

• Primeiro estágio de deformação DB1 durante o Ci-
clo Brasiliano – geração de clivagem e foliação SB1 
nos metapelitos e grafita xistos marcados por mo-
bilização e segregação quartzo.

• Segunda fase de deformação DB2 - ocorre dobra-
mento isoclinal (FB2) e remobilização de quartzo 
do SB1, com a foliação SB2 paralela a SB1. O trend 
da lineação de estiramento LB2 (NNE-SSW), local-
mente preservado nos planos de foliação, onde os 
grãos de quartzo recristalizados em seções parale-
las a LB2 exibem orientação preferencial de forma 
oblíqua a foliação e podem indicar sentido de cisa-
lhamento do topo para NNE durante o DB2. 

• Terceira fase de deformação DB3 - são registrados 
pelo redobramento fechado das dobras isoclinais 
FB2, em escala de centímetros a decímetros, mar-
cada e verificada pela mobilização do quartzo. A 
foliação FB3 consiste de eixos de dobras de direção 
SW-NE, com suave mergulho para SW, cisalhamen-
to destral e lineação de estiramento LB3, definida 
por feldspato alongado e quartzo. 

• Quarta fase de deformação DB4 - é marcada por do-
bramentos abertos a fechados (FB4), com vergên-
cia NW, alinhamento dos eixos SW-NE, com escala 
de decímetros a centenas de metros e com direção 
de empurrão NW. É observado que a clivagem de 
crenulação SB4 que mergulha suavemente para SE, 
bem desenvolvida em metapelitos, grafita xistos e 
rochas metavulcânicas, A lineação LB4 com direção 
SW-NE mergulha em sua maioria suavemente para 
SW. Kink bands e dobras abertas no final da DB4 
estão associadas a bandas de cisalhamento semi-
-dúctil CB4 que são subparalelas e clivagem SB4. 
Essas zonas de cisalhamento ocorrem somente nas 
rochas metapelíticas e nos grafita xistos. Já a cliva-
gem de crenulação penetrativa DB4 das camadas, 
bem como as dobras de pequena escala e tipo kink 
band, também podem ser observados nos meta-
riolitos a leste da cidade de Santana da Boa Vista.

• O estágio deformacional DB5, do final do período 
Brasiliano foram falhamentos rúpteis que oblite-
raram a geometria dos cavalgamentos da porção 
leste do domínio central. Esse evento foi dividido 
pelos autores em duas fases; DB5a - marcada pelo 
soerguimento do embasamento gnáissico com 
formação de anticlinal aberto em escala regional 
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e DB5b -  marcada por transcorrências (SW–NE) si-
nistrais e falhamentos extensionais

Assim, na concepção destes autores, a geome-
tria original de nappes ou das pilhas de empurrão 
foi rotacionada e deslocada por falhas que a com-
partimentou e formou blocos tectônicos. Os autores 
também sugerem a formação de bacias de pull-
-apart onde se depositaram os sedimentos clásticos 

da Bacia do Camaquã (e.g. Bacia do Piquiri, na parte 
oriental do Complexo Porongos, na área de Santana 
da Boa Vista). Estas bacias contém um espesso pre-
enchimento sedimentar não metamorfisado que é 
correlacionado às unidades da Bacia do Camaquã 
(PAIM; CHEMALE JUNIOR; LOPES, 2000 e demais re-
ferências), que também foi deformada pelas fases de 
deformação 3 a 5.

 

EVENTO 
DEFORMACIONAL 

UNIDADES 
LITOTECTÔNICAS ESTRUTURAS 

Eventos de 
deformação 
dúctil 

mais 
antigo Gnaisses Encantadas Sb+ F1 (dobras sem raiz) 

principal 

Gnaisses Encantadas, 
Granitóides miloníticos 
de Santana da Boa Vista, 
Complexo Metamórfico 
Porongos 

Embasamento: F2 dos Gnaisses Encantadas, Sm 
e Lest dos Gnaisses Encantadas e Granitóides 
Miloníticos de Santana da Boa Vista. No 
Complexo Porongos: S1 e S2 dos xistos, dobras 
F1 e F2 nos xistos e metavulcânicas, Sm e Lest 
nas metavulcânicas 

Eventos de deformação 
dúctil-rúptil 

Gnaisses Encantadas, 
Granitoides miloníticos 
de SBV, Complexo 
Metamórfico Porongos 

Dobras regionais e mesoscópicas abertas a 
fechadas. 
Fase mais antiga (F3) com plano-axial NE-SW, 
fase mais jovem (F4) com plano-axial NW-SE.  
Clivagens de crenulação e em todas as unidades 
afetadas sem crescimento de novos minerais 
metamórficos. 

 

 

Tabela 2 - Principais estruturas dos eventos de deformação reconhecidos no Complexo Metamórfico Porongos. Modif. 
de (PORCHER; FERNANDES, 1990; PORCHER, 1992). (Sm = foliação milonítica; Lest = lineação de estiramento).

Figura 92 - Esboço detalhado das estruturas em metapelitos e grafita xistos do sudoeste do complexo Porongos. 
Nota-se diferentes fases de dobramento e redobramento de DB1, com quartzo remobilizado nos grafita xistos (micas 

dobradas dentro de fases remobilizadas representam relictos da foliação SB1, o que permite a distinção de 3 episódios 
de dobramento (FB2 – FB4). Obtida e modificada de (SAALMANN, et al., 2006).

Figura 91 - Mapa de associações litotectônicas e as principais estruturas que cortam a porção leste do Terreno Tijucas.
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R, R1: Par conjugado Riedel (N20E-
S20W, Porongos) e anti-Riedel (N40W-S40E)

Falhas Cisalhantes: Y (paralela à zona 
principal), P (N60-70E-S60-70W), X (N70W-
S70E; e: Falhas normais (n), juntas (e) (N-S);

st: estilolites; t: empurrões e falhas re-
versas; S1: clivagem; f = eixo de dobra (E-W) 
(HANCOCK, 1985).

Sigma 1= transporte de sul para norte, 
devido à colisão das paleoplacas (Kahalari-
Congo-Rio de la Plata) e o escape lateral.

Sigma 3 = extensão E-W e geração de 
falhas normais N-S

Figura 93 - Mapa das unidades litotectônicas com as principais estruturas que cortam o a área de estudo, as setas 
azuis indicam a tectônica direcional sinistral do Batólito Pelotas associada à Zona de Cisalhamento Dorsal do Canguçu; 

e abaixo à esquerda estão as principais direções relacionadas a essa tectônica, relacionando com as direções das 
estruturas subsidiárias geradas durante esse evento.

5.2. BATÓLITO PELOTAS

O Batólito Pelotas (BP) é formado por uma gran-
de variedade de granitos e restritos componentes 
vulcânicos ou sub-vulcânicos relacionados às fases 
pré, sin e pós-colisional da Orogenia Brasiliana (e.g. 
FERNANDES; TOMMASI; PORCHER, 1992; CHEMALE 
JUNIOR 2000; PHILIPP et al., 2002). As rochas graní-
ticas do Batólito Pelotas têm na sua maior parte re-
sidência crustal alta com idades modelos Nd meso a 
paleoproterozoicas e valores de εNd iniciais levemen-
te a muito negativos (BABINSKI et al., 1997, CHEMALE 
JUNIOR, 2000, PHILIPP et al., 2003), que sugerem 
que este batólito seja um arco magmático denuda-
do com forte componente crustal e pequena pro-
porção de material juvenil Brasiliano (HARTMANN; 
CHEMALE JUNIOR; PHILLIP, 2007; CHEMALE JÚNIOR 
et al., 2011). 

Os contatos do Batólito Pelotas são defini-
dos por zonas de cisalhamento de alto ângulo com 
predominantes deslocamentos sinistrais (PHILIPP; 
MACHADO, 2001). Estas zonas de cisalhamento ge-
raram milonitos e cataclasitos que mascaram as 
feições originais de deformação regional impressa 
nestas rochas (MESQUITA, 1991). Estas zonas de ci-
salhamento de alto ângulo foram responsáveis tanto 
pela geometria alongada do batólito na direção NE-
SW, como pelo controle na colocação e na deforma-
ção interna de suas unidades graníticas com geração 
de foliações magmáticas no estado sólido.

No Batólito Pelotas, são descritos três eventos 
tectônicos principais (PHILIPP, et al., 1991; PHILIPP, 
1998; FERNANDES, et al., 1995; PHILIPP; MACHADO, 
2005), entre outros: (a) um evento mais antigo, de 
baixo ângulo (D1), transversal ao alongamento do 
orógeno Dom Feliciano (NE-SW), reconhecido em 
xenólitos de ortognaisses contidos nos granitoides 
do Complexo Pinheiro Machado e caracterizado por 
processos de empurrão que geraram zonas de cisa-
lhamento suborizontais com transporte tectônico de 
E para W; (b) um evento longo e mais jovem, de alto 
ângulo (D2), associado às zonas de cisalhamento dúc-
teis que deformam as estruturas D1 e responsável 
pela colocação das suítes graníticas mais antigas do 
batólito; (c) um terceiro evento (D3), tardio, também 
associado às zonas de cisalhamento de alto ângulo, 
porém em regime dúctil-rúptil a rúptil.

O evento deformacional D1 está preservado de 
maneira restrita nos granitoides da Suíte Pinheiro 
Machado e nas unidades mais antigas na porção NW 
do Batólito (Suíte Várzea do Capivarita, Complexo 
Arroio dos Ratos, Granito Sanga do Areal e Granitoides 
Passo da Divisa) (FERNANDES; TOMMASI; PORCHER, 
1992). Na Suíte Pinheiro Machado, o evento D1 é ca-
racterizado por zonas de cisalhamento dúctil de dire-
ção média N35-50oE, com baixo ângulo de mergulho 
para W. 

A lineação de estiramento associada tem cai-
mento médio de 10° a 30° W, observado pela simetria 
de xenólitos e porfiroclastos de feldspatos, sendo os 
porfiroclastos indicativos de transporte tectônico de 
leste para oeste (FERNANDES; TOMMASI; PORCHER, 
1992). Na porção NW do Batólito Pelotas, Fernandes 
et al. (1995) descrevem feições estruturais que evi-
denciam uma fase transicional entre os episódios 
de deformação transversal (D1) e os de deformação 
longitudinal (D2). Nessa região, ocorrem estruturas 
planares como bandamento, foliação milonítica e fo-
liação ígnea que exibem um padrão geral E-W com 
ângulo de mergulho alto a médio. Lineações de es-
tiramento e lineações minerais também demons-
tram uniformidade, com baixos caimentos e baixa 
obliquidade para W e SW, o que indica regime de 
transcorrência para a geração destas estruturas. As 
estruturas descritas são correlacionadas, por estes 
autores, a fase D1, entretanto em virtude do alto ân-
gulo de mergulho da foliação, é feita uma ressalva 
pelo fato de que a área mapeada estaria situada no 
flanco de uma dobra tardia de megaescala. 

O evento deformacional D2 é associado a mo-
vimentações transcorrentes dúcteis que ocorreram 
em toda a extensão do BP, com formação de line-
amentos profundos observados em imagens de ge-
ofísica com processamento de campo anômalo em 
profundidade (Figura 12). Estes lineamentos repre-
sentam, em sua ampla maioria, estruturas com di-
reção geral N30-40°E, na forma de faixas sigmoidais 
que refletem a forma geral das zonas de cisalha-
mento transcorrentes do BP. Assim, estruturas sub-
sidiárias com orientação N20E, N-S, N70-80E, E-W 
e N70W que dão aspecto anastomosado das zonas 
de cisalhamento estudadas. Estas estruturas podem 
ser classificadas como de segunda ordem, repre-
sentando falhas transcorrentes sintéticas (sinistrais) 
ou Riedel (N-S), antitética ou anti-Riedel (destrais, 
N70W-S70E). As estruturas dominantes de orienta-
ção N30-40E ocorrem de forma pervasiva em todo o 
BP e com movimentação lateral sinistral (Figura 93) 
(FERNANDES, et al., 1992). Essas zonas de cisalha-
mento apresentam extensão de dezenas a centenas 
de quilômetros e espessura da ordem de centenas 
de metros (PHILIPP; MACHADO, 2001). 

As primeiras manifestações da movimentação 
desta zona de cisalhamento direcionais formaram 
estruturas em flor responsáveis pelo posiciona-
mento das unidades Granito Arroio Francisquinho, 
Granito Quitéria, Suíte Cordilheira os quais cons-
tituem granitoides sintranscorrentes à Zona de 
Cisalhamento Dorsal do Canguçu (KOESTER et al., 
2001b; PHILIPP; MASSONNE; CAMPOS, 2013). A li-
neação de estiramento mineral possui baixo cai-
mento, contida numa foliação milonítica com 
mergulho subvertical, sugerindo para estas zo-
nas movimentação essencialmente direcional.  

O sentido de movimento, deduzido a partir de porfi-
roclastos de feldspatos e pares S-C, é anti-horário na 
Zona de Cisalhamento Erval e Zona de Cisalhamento 
Ayrosa Galvão e horário na Zona de Cisalhamento 
Arroio Grande (PHILIPP, 1998). Na Zona Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu confirma-se o movimento anti-
-horário previamente determinado por (MESQUITA; 
FERNANDES, 1990). A foliação tem direção geral va-
riando entre N30ºE e N80ºE, com mergulhos acentu-
ados desde 60º a 90º para NW e SE e relacionada aos 
eventos D3 e D4 (FERNANDES et al., 1995; PHILIPP; 
MACHADO, 2005).

O evento D3 é caracterizado por diversos au-
tores como de natureza rúptil-dúctil e como ge-
rador das zonas de cisalhamento subverticais de 
menor expressão, com espessuras métricas a de-
camétricas de orientação N10°-20°E a N60°-80°E 
(FERNANDES et al., 1995; PHILIPP; MACHADO, 2005).  
Estas zonas deslocaram estruturas D2 e desenvol-
veram rochas miloníticas de baixa temperatura.
Lineamentos descontínuos de direção N70°W-S70°E, 
N-S e E-W ocorrem também como estruturas de 
caráter mais frágil onde normalmente encaixam-
-se as principais drenagens da região, incluindo-se 
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Figura 94 - Mapa de sinal analítico do Batólito Pelotas com as principais estruturas lineares traçadas com imagens 
de SRTM e geofísicas. O mapa foi dividido em três áreas de acordo com o padrão de estruturas apresentadas nos 

estereogramas à esquerda de cada área.

neste evento a reativação da Zona de Cisalhamento 
Passo do Marinheiro. Na aerogeofísica, lineamen-
tos N70°W-S70°E e E-W são bastante pronunciados, 
marcados por altos magnéticos e na maioria dos ca-
sos há indicação que atinjam grandes profundidades. 
Apresentam evidente sinal de reativação marcado 
por inversão dos polos magnéticos. Estes lineamen-
tos são constantemente relacionados a mineraliza-
ções, como é o caso do Pb em Amaral Ferrador e a 
Mina Campinas em Encruzilhada do Sul. Nos linea-
mentos N70W-S70E ocorrem frequentemente intru-
sões básicas com largura de alguns metros.

Lineamentos de direção NE, visíveis em fotos aé-
reas e imagens de satélite, cortam as zonas de alta 
deformação (D1 e D2), o que caracteriza processos de 
reativação destas estruturas. Os Lineamentos de di-
reção NE são responsável pela formação de extensas 
cristas de cataclasitos sobre diferentes tipos litológi-
cos. Frequentemente, estas cristas são enriquecidas 

em material quartzoso que sustentam altos topográ-
ficos alinhados e indicam possíveis reativações.

Com base na aeromagnetometria, fotografias 
aéreas e imagens de satélite diversos lineamentos 
com orientações distintas sugerem uma compar-
timentação na forma de soerguimentos e bascula-
mentos de blocos em diferentes escalas e associada 
a tectônica rúptil. As estruturas principais são N50-
60°E, N60-70°E, N70-80°E, enquanto as secundárias 
são E-W, N-S, N60-80°W e N20-30E. Na Figura 94, 
pode-se evidenciar esta distribuição. Os processos 
de reativação ocorreram durante o Fanerozoico com 
deformação dominantemente rúptil associados à 
deformação dos estágios finais do Ciclo Brasiliano 
(final do Neoproterozoico ao Eopaleozoico), do 
Gondawanides (Neopaleozoico ao Triássico) e sepa-
ração da Africa e América do Sul (Mesocenozoico) 
(ZERFASS et al. 2005).

6. GEOQUÍMICA 
REGIONAL

6.1. MAPEAMENTO GEOQUÍMICO POR 
SEDIMENTOS DE CORRENTE

6.2. MÉTODO DE TRABALHO

6.2.1. Trabalhos de Campo

O planejamento da amostragem nas diversas 
microbacias baseou-se na sua distribuição regional, 
sendo englobada a diversidade de tipos litológicos. 
Para tanto, a distribuição das estações de amostra-
gem adotada pela CPRM/SGB obedece aos critérios 
determinados pela metodologia de mapeamento 
geoquímico dos levantamentos geológicos regionais, 

formalizado em 2010, na última versão do Manual 
Técnico da Área de Geoquímica, que preconiza uma 
densidade de 1 amostra/10 km2. Entretanto, por se 
tratar de amostras oriundas de projetos pretéritos, 
este critério não foi obedecido, sendo as amostras 
distribuídas com certa homogeneidade pelas unida-
des geológicas de interesse, contabilizando 1 amos-
tra/ 40 km2.

As amostras de sedimento ativo de corrente fo-
ram coletadas, de forma composta, no canal ativo 
da drenagem, em trechos mais retilíneos, em 5 a 10 
porções e num raio máximo de 50 metros. Estes múl-
tiplos pontos de coleta envolveram uma expressiva 
varredura nas drenagens com o objetivo de se obter 
uma melhor representatividade da amostragem.

Figura 95 - Amostras presentes nas unidades geológicas do Batólito Pelotas e Terreno Tijucas e estudadas neste 
trabalho, com exceção das amostras dos Projetos Escudo e Hulha Negra.
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6.2.2. Análises químicas

As amostras de sedimentos foram tratadas to-
talmente pelo laboratório analítico ACME LABS®, ou 
seja, além da análise química, o tratamento físico das 
amostras, tal como o peneiramento, foi realizado 
também pelo mesmo laboratório. Logo, as amostras 
de sedimentos de corrente foram secadas a 60°C em 
estufas, seguidas de quarteamento e, posteriormen-
te, peneiradas em malhas com abertura < 80 mesh 
(< 0,175 mm). É valido ressaltar que nestas amostras, 
após a secagem, quando da presença de torrões 
(aglomerados de acima de 8 mm), estes eram desa-
gregados (destorroados) para evitar o “efeito pepita” 
verificado em alguns elementos analisados. Após o 
tratamento físico, as polpas peneiradas < 80 mesh de 
cada amostra é submetida a pulverização (150 mesh) 
e digestão com água régia. Para tal procedimento, é 
utilizado 0,5 grama de amostra misturada a 3 ml de 
água régia, que é caracterizada por partes de ácido 
clorídrico (HCl), ácido nítrico (H2NO3) e água na pro-
porção de 2-2-2. A mistura da polpa da amostra com 
a água régia é feita sob o aquecimento em chapa 
aquecedora a 95°C durante 1 hora. Após a digestão 
com os ácidos, o extrato originado é diluído a 10 ml 
de água. Os extratos são, então, submetidos à análi-
se em ICP-OES e ICP-MS (emissão óptica com plasma 
indutivamente acoplado e espectrometria de massa 
com plasma indutivamente acoplado, respectiva-
mente) para 50 elementos químicos (ICP-OES para 
os elementos maiores e ICP-MS para os elementos 
traços). Tais elementos e seus respectivos limites de 
detecção são mostrados na Tabela 3.

Os mapas de distribuição de elementos para se-
dimentos de corrente foram elaborados com objeti-
vo de integrar a geoquímica dos mesmos às diversas 
unidades geológicas descritas na área em estudo. 
Para este tipo de integração, devem-se levar em 
consideração algumas características de amostra-
gem geoquímica, tais como 1) o tipo de amostragem 
nas drenagens, o qual pode gerar informações pon-
tuais, ou seja, não contínuas (variáveis discretas); 2) 
para as respostas (valores) obtidas em um ponto, o 
fator deslocamento deve também ser considerado, 
o que reflete o conteúdo da área da bacia de dre-
nagem amostrada; e 3) a distribuição dos pontos de 
amostragem, que é dependente do padrão da rede 
de drenagem da área a ser estudada. Portanto, foi 
feito um mapa com plots das concentrações de cada 
elemento nas estações amostradas sobre o mapa 
geológico da região em estudo. Ressalva-se que os 

dados de concentração dos elementos foram log-
-normalizados para reduzir a influência dos outliers 
(evita superestimar os outliers positivos e subesti-
mar os outliers negativos – REIMANN et al., 2008; 
GRUNSKY, 2010).

Foram feitos, portanto, dois tipos de mapa unie-
lementar para sedimentos de corrente, sendo um de 
pontos e um de bacias de proveniência, todos con-
feccionados pelo ArcGIS 10.2. Os mapas de bacias 
de proveniência para sedimentos de corrente e con-
centrados de bateia foram construídos pelo modo 
Hydrology do ArcGIS 10.2.

6.2.3. Representação e simbologia dos mapas 
unielementares e multielementares

A simbologia que se observa nos mapas geo-
químicos de pontos e bacias é a representação dos 
quartis apresentados nos gráficos box-plot para cada 
elemento (exemplificado na Figura 96) e foi baseada 
na metodologia utilizada por Reimann et al. (2008). 
Descrevendo a simbologia:(i) o círculo menor repre-
senta os outliers inferiores; (ii) o círculo médio repre-
senta as amostras com concentrações do limite do 
whisker inferior até 25% (Q1) do total de amostras; 
(iii) o círculo maior se refere aos valores entre 25% 
(Q1) e 75% (Q3), faixa que representa as amostras 
de tendência central de concentrações dentro de 
toda a população (esses valores representam a am-
plitude interquartil – AIQ – e também a faixa esti-
mativa que representa o background da população); 
(iv) a cruz representa valores entre 75% e o limite do 
whisker superior (valor representado pelo algoritmo 
Q3 + 1,5*AIQ, representando o limiar), se referindo 
às amostras que possuem certa elevação de concen-
tração em relação à faixa de background, ou seja, 
representam amostras intermediárias entre a faixa 
de tendência central e outliers superiores, estas úl-
timas consideradas anomalias geoquímicas. A faixa 
de outliers superiores ou anomalias, dependendo de 
sua amplitude, pode ser dividida em anomalias de 
terceira ordem (amostras que possuem concentra-
ções até o valor representado pelo algoritmo Q3 + 
3*AIQ), segunda (amostras que possuem concentra-
ções até o valor representado pelo algoritmo Q3 + 
4,5*AIQ) e primeira ordem (amostras que possuem 
concentrações maiores que o valor representado 
pelo algoritmo Q3 + 4,5*AIQ). Nos mapas de bacias 
de proveniência, todas as faixas de concentração ex-
plicados acima são representadas por diferentes co-
res (Figura 96).

Figura 96 -  Representação da simbologia das faixas de concentração em mapas de pontos e de bacias de proveniência 
baseados em gráficos Box-Plot.

ELEMENTO UNIDADE LIMITE INFERIOR DE DETECÇÃO LIMITE SUPERIOR DE DETECÇÃO

Al % 0,01 10

As PPM 0,1 10000

Au PPB 0,2 100
B PPM 20 2000
Ba PPM 0,5 10000
Be PPM 0,01 1000
Bi PPM 0,02 2000
Ca % 0,01 40
Cd PPM 0,01 2000
Ce PPM 0,1 2000
Co PPM 0,1 2000
Cr PPM 0,5 10000
Cs PPM 0,02 2000
Cu PPM 0,01 10000
Fe % 0,01 40
Ga PPM 0,1 1000
Ge PPM 0,1 100
Hf PPM 0,02 1000
Hg PPB 5 100
n PPM 0,02 1000
K % 0,01 10
La PPM 0,5 10000
Li PPM 0,1 2000
Mg % 0,01 30
Mn PPM 1 10000

Tabela 3 - Elementos analisados e seus respectivos limites inferiores e superiores de detecção. 
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ELEMENTO UNIDADE LIMITE INFERIOR DE DETECÇÃO LIMITE SUPERIOR DE DETECÇÃO
Mo PPM 0,01 2000
Na % 0,001 10
Nb PPM 0,02 2000
Ni PPM 0,1 10000
P % 0,001 5
Pb PPM 0,01 10000
Rb PPM 0,1 2000
Re PPB 1 1000
S % 0,02 10
Sb PPM 0,02 2000
Sc PPM 0,1 100
Se PPM 0,1 100
Sn PPM 0,1 100
Sr PPM 0,5 10000
Ta PPM 0,05 2000
Te PPM 0,02 1000
Th PPM 0,1 2000
Ti % 0,001 10
Tl PPM 0,02 1000
U PPM 0,1 2000
V PPM 2 10000
W PPM 0,1 100
Y PPM 0,01 2000
Zn PPM 0,1 10000
Zr PPM 0,1 2000

6.3. RESULTADOS OBTIDOS

O tratamento dos dados geoquímicos das amos-
tras de sedimentos de corrente seguiu a metodologia 
hoje aplicada pelos principais centros de pesquisa e 
serviços geológicos do mundo, utilizando-se de esta-
tística robusta, ou seja, técnicas utilizadas para ate-
nuar o efeito de outliers e preservar a forma de uma 
distribuição tão aderente quanto possível aos dados 
empíricos (GRUNSKY, 2010; REIMANN et al., 2008; 
FILZMOSER et al., 2009; CARRANZA, 2009 e 2011).

Os resultados obtidos para sedimentos de cor-
rente foram explorados usando técnicas estatísticas 
comuns (estatística univariada), incluindo sumário 
estatístico, gráficos box-plot, mapas geoquímicos 
baseados em percentis (baseado nos gráficos box-
-plot), análise de correlação não-paramétrica (cor-
relação de Spearman – estatística bivariada), até 
análises estatísticas mais complexas (estatística mul-
tivariada), tais como a análise fatorial. A utilização 
destas ferramentas estatísticas permite investigar a 

estrutura, tendências e associações dos elementos 
analisados, auxiliando na compreensão dos proces-
sos geológicos, físicos e antropogênicos que contro-
lam a geoquímica da matriz analisada (MANLY, 1986; 
DAVIS, 1986; TABACHNICK; FIDELL, 2001; REIMANN 
et al., 2002; REIMANN et al., 2008; FILZMOSER et 
al., 2009; CARRANZA, 2009 e 2011; GRUNSKY, 2010; 
LAPWORTH et al., 2012). 

6.3.1. Sumário estatístico

Foram selecionados para o tratamento es-
tatístico convencional (estatística univaria-
da) 44 elementos para sedimentos de corrente.  
Os elementos que mostraram baixo grau de de-
tecção, ou seja, apresentaram mais de 50% 
das amostras abaixo do limite detecção e os 
estimadores estatísticos para a matriz ana-
lisada  são apresentados nas Tabelas 4 e 5.  
O W, apesar de sua importância para área de 
estudo, devido às mineralizações conhecidas, 

apresentou somente 272 amostras acima do limi-
te de detecção (18% das amostras), o que levou 
ao seu descarte quanto ao tratamento estatístico.  
Estes elementos não serão considerados nos trata-
mentos estatísticos que exijam correlações entre 
variáveis tampouco em análises estatísticas mul-
tivariadas. A estas tabelas, foi adicionada a con-
centração média da crosta superior (Mean Upper 
Crust Concentration – UCC – GREEN, 1959; TAYLOR, 
1964; WEDEPOHL, 1978 e 1995) para todos os ele-
mentos analisados, com a finalidade de compará-
-los e avaliar o enriquecimento ou empobrecimento 
dos mesmos na área de estudo. Todas as variáveis 
levantadas neste estudo foram log-transformadas, 
com o intuito de se obter melhor distribuição das 
mesmas, ou seja, na tentativa de normalizar a dis-
tribuição. Portanto, é válido ressaltar que os nú-
meros que representam os quartis mostrados nas 
Tabelas 6 e Tabela 7 estão dispostos segundo a log-
-normalização e não como distribuição dos dados 
brutos. Ainda sobre a transformação dos dados, 
foi aplicado nos dados de sedimento de corren-
te o teste estatístico de normalidade Shapiro-Wilk 
para os dados brutos e log-transformados. Nenhum 
dos elementos apresentou distribuição normal ou 
log-normal (p > 0,05). Este fato confirma que em 
dados com distribuição normal, raramente é cons-
tatado em variáveis geoquímicas, mesmo quando os 
dados não são formados por múltiplas populações 
(REIMANN et al., 2008; GRUNSKY, 2010; LAPWORTH 
et al., 2012).

6.3.2. Distribuição dos elementos

A região de estudo possui dois principais terre-
nos tectônicos formados durante o Neoproterozóico, 
representados pelo Batólito Pelotas (associação de 
arco magmático) e pelo Terreno Tijucas (rochas gra-
níticas brasilianas e sequências supracrustais). Para 
este estudo, tais terrenos foram subdivididos em 9 
unidades principais, sendo 4 (quatro) para o Terreno 

Tijucas e 5 (cinco) para o Batólito Pelotas. Tal discri-
minação de unidades teve como critério o número 
de amostras sob influência de cada unidade. 

As quatro principais unidades do Terreno Tijucas 
são: 1a) Complexo Porongos, o qual representa uma 
sequência vulcanossedimentar; 2a) Suíte Cordilheira, 
rochas plutônicas sin-colisionais peraluminosas; 3a) 
Suíte Encruzilhada do Sul, representando plutonismo 
tardi-colisional com presença de mineralizações de 
Sn e W e; 4a) Suíte Encantadas, o qual representa 
septos do embasamento. O Batólito Pelotas foi sub-
dividido em: 1b) Suíte Cerro Grande, representados 
por granitóides de filiação alcalina; 2b) Suíte Dom 
Feliciano, composto por rochas granitóides com 
tendências evolutivas composicionais entre subal-
calina e alcalina; 3b) Suíte Pinheiro Machado, carac-
terizada por plutonismo colisional, de composição 
cálcico-alcalina médio a alto-K; 4b) Suíte Viamão, 
granitos alcalinos a cálcico-alcalinos de médio a al-
to-K e; 5b) Terreno Jaguarão, que apresenta desde  
unidades supracrustais de médio a alto grau meta-
mórfico a granitóides. As características de cada 
unidade geológica influenciam diretamente no com-
portamento geoquímico dos elementos analisados. 
Logo, as Tabelas 6 e 7 mostram a mediana, valores 
máximos e mínimos das concentrações dos elemen-
tos selecionados para as subunidades do Terreno 
Tijucas e Batólito Pelotas (ressalta-se que esses valo-
res são baseados na distribuição log-normalizada dos 
dados de cada subunidade).  

As Figuras 97 e 98 apresentam a distribuição 
dos elementos maiores, menores e traços analisados 
para sedimento de corrente de cada unidade geológi-
ca supracitada, baseados na distribuição dos gráficos 
box-plot; as Figuras 99 a 106 mostram a distribuição 
em área dos principais elementos analisados para se-
dimentos de corrente em mapas de pontos e mapas 
de bacias de proveniência (simbologia mostrada no 
Item 2.3, Figura 96).

1 – Mean Upper Crust Concentration (Green, 1959; Taylor, 1964; Wedepohl, 1978 e 1995).
2 – p-valores do teste de normalidade Shapiro-Wilk (p > 0,05) das concentrações originais e log-transformadas.

ELEMENTOS N 
VÁLIDOS

N 
VÁLIDOS 

(%)
MÉDIA MÍN. Q1

(25%)
Q2

(MEDIANA)
Q3

(75%)

Q3+
1,5AIQ

(LIMIAR)
MÁX. UCC1 p2 p-ln2

B (ppm) 1 0,07 - <20 <20 <20 <20 <20 21 17 <0,001 <0,001
In (ppm) 481 32,72 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,05 0,12 0,056 <0,001 <0,001
Ta (ppm) 218 14,83 0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 1,5 <0,001 <0,001
Te (ppm) 415 28,23 0,01 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,05 0,07 0,001 <0,001 <0,001
W (ppm) 272 18,5 0,06 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 14,8 1,4 <0,001 <0,001

Tabela 4 - Sumário estatístico dos elementos não selecionados. 

Tabela 3 - Elementos analisados e seus respectivos limites inferiores e superiores de detecção. (continuação)
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ELEMENTOS N 
VÁLIDOS

N 
VÁLIDOS 

(%)
MÉDIA MÍN. Q1

(25%)
Q2

(MEDIANA)
Q3

(75%)

Q3+1,
5AIQ

(LIMIAR)
MÁX. UCC1 p2 p-ln2

Al (%) 1470 100 0,58 0,05 0,42 0,58 0,8 2,06 3,05 7,7 <0,001 0,032
As (ppm) 1435 97,62 1,21 <0,1 0,7 1,2 2,1 10,7 60,7 2 <0,001 <0,001
Au (ppb) 784 53,33 0,21 <0,2 <0,2 0,2 0,4 3,1 106,6 0,002 <0,001 <0,001
Ba (ppm) 1470 100 65,07 13,8 44,6 65,1 91,8 261,1 390,3 668 <0,001 0,037
Be (ppm) 1462 99,46 0,66 <0,1 0,4 0,7 1 3,6 4,1 3,1 <0,001 <0,001
Bi (ppm) 1452 98,78 0,09 <0,02 0,05 0,08 0,15 0,76 19,88 0,123 <0,001 <0,001
Ca (%) 1469 99,93 0,08 <0,01 0,04 0,08 0,14 0,74 1,37 2,9 <0,001 <0,001

Cd (ppm) 1315 89,46 0,02 <0,01 0,01 0,02 0,03 0,14 0,14 0,102 <0,001 <0,001
Ce (ppm) 1470 100 74,47 4,4 43,1 63,3 107,8 418,4 4000 65,7 <0,001 <0,001
Co (ppm) 1470 100 4,86 0,6 3,1 5 7,5 26,4 26,4 11,6 <0,001 <0,001
Cr (ppm) 1470 100 6,86 1,1 4,3 6,9 10,8 38,2 93,3 35 <0,001 0,001
Cs (ppm) 1470 100 1,03 0,05 0,65 0,98 1,48 5,02 18,57 5,8 <0,001 <0,001
Cu (ppm) 1470 100 4,81 0,52 2,92 4,67 7,86 32,84 64,53 14,3 <0,001 <0,001

Fe (%) 1470 100 1,27 0,29 0,88 1,29 1,8 5,06 14,87 3,1 <0,001 <0,001
Ga (ppm) 1470 100 2,54 0,2 1,9 2,6 3,5 8,3 14,2 14 <0,001 <0,001
Hf (ppm) 1312 89,25 0,05 <0,02 0,02 0,04 0,1 1 2,14 5,8 <0,001 <0,001
Hg (ppm) 1185 80,61 8,26 2,5 6 9 14 48 985 50 <0,001 <0,001

K (%) 1469 99,93 0,09 <0,01 0,05 0,09 0,14 0,63 0,68 2,9 <0,001 <0,001
La (ppm) 1470 100 38,85 1,8 22,5 34,2 57,2 228 4112,2 32,3 <0,001 <0,001
Li (ppm) 1470 100 5,33 0,2 3,6 5,5 8,1 26,7 29,9 22 <0,001 <0,001

ETRL3(ppm) 1470 100 113,51 6,2 65,9 97,5 165,6 652,2 8112,2 - <0,001 <0,001
Mg (%) 1468 99,86 0,09 <0,01 0,05 0,09 0,16 0,78 1,31 1,4 <0,001 <0,001

Mn (ppm) 1470 100 362,65 44 234 355,5 523 1739,8 5591 527 <0,001 <0,001
Mo (ppm) 1470 100 0,24 0,03 0,15 0,23 0,37 1,38 4,63 1,4 <0,001 <0,001

Na (%) 1447 98,44 0,01 <0,001 0,003 0,005 0,01 0,07 0,21 0,05 <0,001 <0,001
Nb (ppm) 1470 100 0,35 0,04 0,23 0,35 0,54 1,88 6,91 26 <0,001 <0,001
Ni (ppm) 1470 100 3 0,3 1,7 3 5,3 26,1 92,9 18,6 <0,001 <0,001

P (%) 1470 100 0,02 0 0,01 0,02 0,03 0,14 0,43 665 <0,001 0,001
Pb (ppm) 1470 100 11,25 1,05 8,88 11,59 14,97 32,5 105,53 17 <0,001 <0,001
Rb (ppm) 1470 100 15,85 1,3 11,1 16,4 23,1 68,09 91 110 <0,001 <0,001
Sb (ppm) 1336 90,88 0,03 <0,02 0,02 0,03 0,05 0,19 1,49 0,31 <0,001 <0,001
Sc (ppm) 1470 100 1,62 0,2 1,2 1,6 2,2 5,4 8,6 84 <0,001 <0,001
Se (ppm) 1246 84,76 0,19 <0,1 0,1 0,2 0,3 1,5 9,1 0,09 <0,001 <0,001
Sn (ppm) 1469 99,93 0,87 <0,1 0,5 0,9 1,4 6,5 31,15 2,5 <0,001 <0,001
Sr (ppm) 1470 100 10,18 0,8 6,2 10 16,8 58,1 88,2 316 <0,001 <0,001
Th (ppm) 1470 100 16,97 0,9 7,7 15,65 35 304,8 1738,6 10,3 <0,001 <0,001

Ti (%) 1470 100 0,03 0,003 0,02 0,03 0,05 0,23 0,24 0,3 <0,001 0,001
Tl (ppm) 1470 100 0,13 0,02 0,09 0,13 0,19 0,58 0,66 0,75 <0,001 0,001
U (ppm) 1470 100 1,74 0,1 1 1,7 2,9 14,3 44,1 2,5 <0,001 <0,001
V (ppm) 1469 99,93 19,73 <2 13 20 29 89 377 53 <0,001 <0,001
Y (ppm) 1470 100 10,42 1,13 6,71 10,58 15,84 57,44 405,13 20,7 <0,001 <0,001
Zn (ppm) 1470 100 23,65 3,8 17 24 33,1 88,8 308,4 52 <0,001 <0,001
Zr (ppm) 1470 100 2,3 0,2 1,2 2 4,2 25,5 62,5 237 <0,001 <0,001

Tabela 5 - Sumário estatístico dos elementos selecionados.

1 – Média da Crosta Superior (Mean Upper Crust Concentration - Green, 1959; Taylor, 1964; Wedepohl, 1978 e 1995); 2 – p-valores do teste de normalidade Shapiro-Wilk (p > 0,05) 
das concentrações originais (p) e log-transformadas (p-ln); 3 – Soma dos elementos terras-raras leves Ce e La, a qual foi utilizada para as estatísticas bivariada e multivariada. 

Tabela 6 - Mediana, mínimo e máximo dos dados de concentrações dos elementos selecionados para as unidades do Terreno Tijucas. Terreno Tijucas (n=395) 

SUÍTE  ENCANTADAS
(N=56)

COMPLEXO PORONGOS
(N=100)

SUÍTE CORDILHEIRA
(N=70)

SUÍTE  ENCRUZILHADA DO SUL
(N=169)

TOTAL
(N=395)

MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN.
Al (%) 0,92 0,31 2,17 0,58 0,2 1,26 0,52 0,25 1,13 0,54 0,16 2,31 0,56 0,16

As (ppm) 1 0,4 20 5,4 0,5 60,7 1,9 0,2 4,9 1,1 <0,1 10 1,6 <0,1
Au (ppb) 0,5 <0,2 10,1 0,4 <0,2 2,3 0,2 <0,2 4,1 0,2 <0,2 3,1 0,2 <0,2
Ba (ppm) 109 56,8 197,4 77,79 27,1 175,4 53,3 19,2 173 59,8 19,1 334,4 68,2 19,1
Be (ppm) 0,4 0,2 1 0,65 0,1 2,1 1,35 0,2 3,2 1 0,1 3,3 0,8 0,1
Bi (ppm) 0,04 0,02 0,17 0,18 0,04 0,55 0,32 0,05 1,67 0,13 0,02 1,96 0,16 0,02
Ca (%) 0,15 0,07 0,28 0,06 0,02 0,22 0,06 0,02 0,34 0,08 0,01 1,37 0,08 0,01

Cd (ppm) 0,02 0,01 0,07 0,03 <0,01 0,1 0,02 <0,01 0,07 0,02 <0,01 0,06 0,02 <0,01

Ce (ppm) 33,4 21,1 65,5 40,3 16,3 470 81,31 11,1 588,5 109,3 13,3 1168,3 64,3 11,1
Co (ppm) 7 1,9 13,2 7,95 1,3 18 3,95 1 13,1 4,1 1 26,4 5,2 1
Cr (ppm) 10,8 4,2 33,7 10,45 1,5 25,6 8,5 1,2 26,5 6,1 1,3 60,2 7,7 1,2
Cs (ppm) 0,73 0,28 1,35 1,17 0,45 18,57 3,1 0,55 14,86 1,88 0,24 5,97 1,48 0,24
Cu (ppm) 5,43 3,15 10 5,8 2,17 55,62 8,08 0,52 32,42 9,17 1,89 61,34 6,05 0,52

Fe (%) 1,4 0,72 2,81 1,73 0,37 3,63 1,07 0,29 2,12 1,02 0,36 3,7 1,26 0,29
Ga (ppm) 3,4 1,1 7,2 2,3 0,7 5,4 2,75 1,2 5,7 2,7 0,7 8,2 2,6 0,6
Hf (ppm) 0,02 <0,02 0,04 0,03 <0,02 0,3 0,02 <0,02 0,38 0,05 <0,02 0,28 0,03 <0,02
Hg (ppb) 12 2,5 22 12 2,5 25 15,49 2,5 95 13 2,5 985 12 2,5

K (%) 0,23 0,04 0,57 0,06 0,02 0,34 0,1 0,03 0,35 0,11 0,01 0,47 0,1 0,01
La (ppm) 17,1 11,1 36,1 21,35 8,2 221,7 45,9 5,2 257,2 58,7 5,7 624,5 33,6 5,2
Li (ppm) 8,8 2,6 18,9 7,85 1,4 29,9 9,85 1,9 28,8 6,5 0,6 25,6 7,4 0,6

ETRL(ppm) 50,3 32,4 101,6 61,85 24,7 691,7 127,31 16,3 845,7 166,6 19 1792,8 98,7 16,3
Mg (%) 0,33 0,05 0,76 0,13 0,02 0,47 0,1 0,02 0,3 0,11 0,01 1,31 0,12 0,01

Mn (ppm) 311 143 671 405,45 76 1144 209,96 62 733 241 63 3112 279 62
Mo (ppm) 0,13 0,06 0,41 0,25 0,06 1,56 0,24 0,06 1,34 0,3 0,03 2,84 0,24 0,03

Na (%) 0,003 0,001 0,01 0,004 0,001 0,02 0,004 0,001 0,06 0,003 0,001 0,01 0,004 0,001
Nb (ppm) 0,39 0,14 0,82 0,23 0,09 0,87 0,41 0,17 3,32 0,49 0,09 3,09 0,39 0,09
Ni (ppm) 7,1 2,4 16,8 7,6 0,7 20,6 3,95 0,5 16,3 2,5 0,4 38,2 4 0,4

P (%) 0,03 0,01 0,07 0,02 0,003 0,1 0,02 0,008 0,14 0,03 0,004 0,28 0,02 0,003
Pb (ppm) 4,92 2,28 13,41 12,57 3,95 24,77 12,67 6,29 25 12,67 3,72 32,5 12,09 2,28
Rb (ppm) 17,8 6,3 33,1 11,45 3,4 40,9 21,69 5,1 64,9 23,3 4 91 18,4 3,4
Sb (ppm) 0,02 0,02 0,2 0,09 0,02 1,49 0,03 <0,02 0,11 0,04 <0,02 0,16 0,04 <0,02



SUÍTE  ENCANTADAS
(N=56)

COMPLEXO PORONGOS
(N=100)

SUÍTE CORDILHEIRA
(N=70)

SUÍTE  ENCRUZILHADA DO SUL
(N=169)

TOTAL
(N=395)

MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN.
Sc (ppm) 1,5 0,7 3,6 1,5 0,4 4,1 1,4 0,5 3,8 1,7 0,5 6,6 1,6 0,4
Se (ppm) 0,2 0,1 0,4 0,2 <0,1 0,9 0,2 <0,1 0,7 0,2 <0,1 1,7 0,2 <0,1
Sn (ppm) 0,2 0,1 1,5 0,25 <0,1 3 1,2 0,15 21,05 1,1 0,2 19,2 0,82 <0,1
Sr (ppm) 20,1 5,9 41,2 8,15 2,5 29 6,9 2,8 23,1 9 1,8 52,4 8,6 1,8
Th (ppm) 3,8 1,3 8,5 5 2,7 543,2 16,4 1,4 188,3 32,2 1,3 454,6 12,1 1,3

Ti (%) 0,05 0,007 0,14 0,01 0,003 0,12 0,03 0,003 0,09 0,04 0,005 0,17 0,03 0,005
Tl (ppm) 0,08 0,04 0,17 0,1 0,03 0,38 0,2 0,05 0,58 0,18 0,04 0,65 0,14 0,03
U (ppm) 0,4 0,1 1,2 0,9 0,4 14,4 2,89 0,6 14,7 2,8 0,2 39,7 1,5 0,1
V (ppm) 23 12 47 18,49 7 49 14,97 5 38 15 6 72 17 5
Y (ppm) 4,89 2,3 13,28 5,92 2,26 62,53 10,18 2,14 37,87 13,88 1,84 64,63 9,37 1,84
Zn (ppm) 27,7 8,6 46,6 32,55 4,1 78,6 26,95 8,1 134,6 22,2 7,4 308,4 25,6 4,1
Zr (ppm) 0,7 0,3 2,2 1,3 0,2 16,4 1,3 0,3 14,5 2,6 0,4 13,4 1,6 0,2

Tabela 6 -  Mediana, mínimo e máximo dos dados de concentrações dos elementos selecionados para as unidades do Terreno Tijucas. Terreno Tijucas (n=395). (continuação)

SUÍTE CERRO GRANDE
(N=147)

SUÍTE 
DOM FELICIANO

(N=207)

SUÍTE 
PINHEIRO MACHADO

(N=421)

SUÍTE 
VIAMÃO
(N=216)

TERRENO
JAGUARÃO

(N=83)

TOTAL
(N=1074)

MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. UCC
Al (%) 0,55 0,15 1,63 0,58 0,17 1,89 0,61 0,12 3,05 0,59 0,11 1,94 0,47 0,05 2,21 0,58 0,05 3,05 7,7

As (ppm) 1,1 <0,1 6,4 1,2 <0,1 8 1 <0,1 13,5 1,1 <0,1 26,3 1 0,3 6,6 1,1 <1 26,3 2
Au (ppb) <0,2 <0,2 3,8 <0,2 <0,2 2,5 <0,2 <0,2 106,6 <0,2 <0,2 23,4 <0,2 <0,2 3,7 0,1 <0,2 106,6 0,002
Ba (ppm) 64,55 28 303 61,85 14,6 329,7 70,65 19,8 390,3 59,9 13,8 290,9 50,3 15,6 320,2 64,05 13,8 390,3 668
Be (ppm) 0,6 <0,1 2,6 0,7 <0,1 2,5 0,6 0,1 3,1 0,6 <0,1 4,1 0,5 <0,1 2,6 0,6 <0,1 4,1 3,1
Bi (ppm) 0,07 <0,02 0,48 0,07 <0,02 1,36 0,07 <0,02 2,09 0,07 <0,02 19,88 0,07 <0,02 0,89 0,07 <0,02 19,88 0,123
Ca (%) 0,09 0,02 0,37 0,07 0,02 0,5 0,1 0,01 0,54 0,08 0,01 0,34 0,04 <0,01 0,37 0,08 <0,01 0,54 2,9

Cd (ppm) 0,02 <0,01 0,07 0,02 <0,01 0,08 0,02 <0,01 0,14 0,02 <0,01 0,14 0,02 <0,01 0,08 0,02 <0,01 0,14 0,102
Ce (ppm) 56,75 8,1 1796,4 67,3 9,1 884 65,25 12,7 4000 63,9 9,6 1322,6 59 4,4 305 63,25 4,4 4000 65,7
Co (ppm) 4,85 1,5 20 4,75 1,1 22,7 5,65 0,9 26,1 4,6 0,6 21,1 3,3 1 16,7 4,9 0,6 26,1 11,6
Cr (ppm) 5,9 1,5 27,9 6,5 1,3 44,3 7,9 1,3 93,3 5,7 1,4 33,3 3,7 1,1 36,4 6,45 1,1 93,3 35
Cs (ppm) 0,82 0,2 2,4 0,95 0,19 5,6 0,9 0,2 5,91 0,84 0,22 5,75 0,88 0,05 2,19 0,9 0,05 5,91 5,8
Cu (ppm) 4,02 0,62 48,29 3,92 0,86 31,28 5,61 0,69 64,53 3,72 0,85 26,86 2,95 0,86 28,72 4,09 0,62 64,53 14,3

Tabela 7 - Mediana, mínimo e máximo dos dados de concentrações dos elementos selecionados para as unidades do Batólito Pelotas. Batólito Pelotas (n=1074).

SUÍTE CERRO GRANDE
(N=147)

SUÍTE 
DOM FELICIANO

(N=207)

SUÍTE 
PINHEIRO MACHADO

(N=421)

SUÍTE 
VIAMÃO
(N=216)

TERRENO
JAGUARÃO

(N=83)

TOTAL
(N=1074)

MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. MEDIANA MÍN. MÁX. UCC
Fe (%) 1,27 0,3 10,26 1,32 0,34 10,92 1,4 0,29 14,87 1,29 0,32 6,32 0,97 0,31 6,18 1,3 0,29 14,87 3,1

Ga (ppm) 2,3 0,5 6,1 2,7 0,5 7,9 2,7 0,6 14,2 2,6 0,3 7,9 2,5 0,2 6,8 2,6 0,2 14,2 14
Hf (ppm) 0,05 <0,02 2,14 0,05 <0,02 0,84 0,05 <0,02 1,41 0,06 0,01 0,43 0,04 <0,02 0,4 0,05 0,01 2,14 5,8
Hg (ppb) 8 2,5 25 8 2,5 47 8 2,5 71 8 2,5 38 8 2,5 48 8 2,5 71 50

K (%) 0,09 0,01 0,25 0,09 <0,01 0,33 0,1 0,01 0,68 0,08 0,01 0,38 0,06 0,02 0,43 0,09 <0,01 0,68 2,9
La (ppm) 30,85 4,4 989,2 37,05 4,6 495,4 35,85 6,8 4112,2 33,7 5,1 734,9 31,4 1,8 156,3 34,35 1,8 4112,16 32,3
Li (ppm) 4,65 0,7 18,3 5,2 0,8 20,2 5,2 0,8 26,7 4,6 0,7 24,4 3,6 0,2 17,6 4,9 0,2 26,7 22

ETRL(ppm) 86,45 12,5 2785,6 105,4 13,8 1379,4 101,7 19,5 8112,2 97 14,7 2057,5 89,4 6,2 461,3 97,45 6,2 8112,23 -
Mg (%) 0,08 0,02 0,47 0,09 0,01 0,37 0,11 0,02 0,78 0,07 <0,01 0,32 0,05 <0,01 0,45 0,09 <0,01 0,78 1,4

Mn (ppm) 397,5 112 3355 354 108 4336 398 84 3667 391 44 3653 388 85 5591 390 44 5591,01 527
Mo (ppm) 0,005 0,07 1 0,26 0,04 1,04 0,21 0,06 4,63 0,24 0,06 2,04 0,21 0,07 0,74 0,23 0,04 4,63 1,4

Na (%) 0,008 <0,001 0,03 0,006 <0,001 0,04 0,006 <0,001 0,07 0,007 <0,001 0,21 0,003 <0,001 0,09 0,01 <0,001 0,21 0,05
Nb (ppm) 0,27 0,07 2,23 0,4 0,05 6,91 0,3 0,04 2,42 0,34 0,05 3,96 0,34 0,05 2,68 0,33 0,04 6,91 26
Ni (ppm) 2,5 0,7 13 2,65 0,5 14,5 3,4 0,3 92,9 2,5 0,3 12,2 1,4 0,4 11,4 2,8 0,3 92,9 18,6

P (%) 0,02 0,003 0,09 0,02 0,003 0,09 0,03 0,005 0,43 0,02 0,002 0,07 0,01 0,003 0,12 0,02 0,002 0,43 665
Pb (ppm) 10,6 2,04 35,66 12,08 2,8 30,02 11,66 4,15 105,53 11,35 1,53 31,93 10,87 1,05 28,59 11,42 1,05 105,53 17
Rb (ppm) 14,2 2,4 45,7 15,7 2,2 60,3 17,55 1,6 80,2 14,4 2,5 76 15,2 1,3 65,1 15,6 1,3 80,2 110
Sb (ppm) 0,03 <0,02 0,2 0,03 <0,02 0,2 0,03 <0,02 0,6 0,03 <0,02 0,14 0,03 <0,02 0,35 0,03 <0,02 0,6 0,31
Sc (ppm) 1,7 0,3 4,7 1,7 0,4 7,1 1,7 0,4 8,6 1,6 0,2 5,1 1,4 0,2 5,2 1,7 0,2 8,6 84
Se (ppm) 0,2 <0,1 1,2 0,2 <0,1 1,2 0,2 <0,1 9,1 0,2 <0,1 1,3 0,2 <0,1 0,5 0,2 <0,1 9,1 0,09
Sn (ppm) 0,8 0,1 6,85 1,02 0,1 31,15 1,1 0,1 15,8 0,9 0,1 10,7 1,1 0,2 20,9 1 0,1 31,15 2,5
Sr (ppm) 10,7 2,4 49,5 9,7 2,2 58,1 13,55 2,3 46,1 10,5 1,7 41,4 5,9 0,8 57,7 10,7 0,8 58,1 316
Th (ppm) 12,4 0,9 272,5 17,9 1,5 272,8 16,05 1,8 1738,6 19 1,1 201,1 17,8 2,1 137,2 17 0,9 1738,6 10,3

Ti (%) 0,03 0,007 0,23 0,03 0,004 0,13 0,03 0,005 0,22 0,03 0,004 0,24 0,02 0,003 0,13 0,03 0,003 0,24 0,3
Tl (ppm) 0,11 0,03 0,37 0,13 0,03 0,48 0,14 0,03 0,66 0,12 0,02 0,5 0,15 0,02 0,55 0,13 0,02 0,66 0,75
U (ppm) 1,4 0,2 9,5 1,9 0,1 15 1,7 0,3 44,1 1,9 0,3 11,8 1,6 0,2 7,5 1,7 0,1 44,1 2,5
V (ppm) 21 4 185 22 5 206 23 5 377 20 4 112 15 <2 114 21 1 377 53
Y (ppm) 10,5 1,5 80,39 10,85 1,8 57,44 11,18 2,72 405,13 11,44 2,01 65,15 10,56 1,13 28,66 10,97 1,13 405,13 20,7
Zn (ppm) 23,25 5,8 121,2 22,9 4,9 115,9 25,55 4,9 198,8 22,6 4,5 118 18 3,8 60,4 23,3 3,8 198,8 52
Zr (ppm) 2 0,7 62,5 2,4 0,3 25,5 2 0,4 61,2 2,9 0,3 15,2 2 0,6 13,6 2,3 0,3 62,5 237

Tabela 7 - Mediana, mínimo e máximo dos dados de concentração dos elementos selecionados para as unidades do Batólito Pelotas. Batólito Pelotas (n=1074). (continuação)
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Figura 97 - Box-Plot da distribuição de elementos maiores e menores em amostras de sedimentos de corrente nas 
principais unidades geológicas da área estudada.

Figura 98 - Box-Plot da distribuição de elementos menores e traços em amostras de sedimentos de corrente nas 
principais unidades geológicas da área estudada.
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Figura 102 - Distribuição espacial do As em sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área de 
estudo

Figura 103 - Distribuição espacial do Ni em sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área de 
estudo.

Figura 104 - Distribuição espacial do Cr em sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área de 
estudo.

Figura 99 - Distribuição espacial dos elementos terras-raras leves (ETRL, Ce + La) em sedimentos de corrente (mapa de 
bacias e pontos) ao longo da área de estudo.

Figura 100 - Distribuição espacial do Cu em sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área de 
estudo.

Figura 101 - Distribuição espacial do Pb em sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área de 
estudo.
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na Suíte Encantadas, porém, suas maiores concentra-
ções também são encontradas em outra unidade do 
Terreno Tijucas, o Complexo Porongos, que podem 
estar associados diretamente com as rochas carbo-
náticas desta unidade (rochas supracrustais). O Mn 
possui sua distribuição atrelada ao Batólito Pelotas, 
com maiores faixas de background e maiores con-
centrações respectivamente para as unidades Suíte 
Cerro Grande e Suíte Pinheiro Machado.

Uma característica marcante para a distribui-
ção de todos os elementos maiores aqui analisados 
é a grande quantidade de amostras com concentra-
ções significativas e anômalas ao centro da área de 
estudo, mais precisamente nos domínios da unida-
de Suíte Pinheiro Machado. Tal área possui caracte-
rísticas geofísicas peculiares, tais como rochas com 
alta densidade coincidindo altos valores de assi-
naturas magnéticas, as quais podem estar associa-
das à deformação gerada pela inflexão da Zona de 
Cisalhamento Dorsal do Canguçu. Outro fato que 
chama a atenção são amostras com concentrações 
significativas e anômalas para Ca, Mg, Na, K, P e Ti 
a norte da área de estudo, Suíte Encruzilhada do Sul 
(Terreno Tijucas), próximo ao contato com a Suíte 
Viamão (Batólito Pelotas). 

Nesta área são observadas zonas de cisalhamen-
to sinistrais com direção variando entre N-S (dentro 
da unidade) e NE-SW (contato com a Suíte Viamão), 
o que condiciona a influência de processos hidroter-
mais, que podem, ainda, serem potencializados pela 
presença do corpo anortosítico Capivarita, justifican-
do, assim, o comportamento dos elementos nessa 
área. 

Ainda sobre a influência de estruturas (zonas 
de cisalhamento) na distribuição dos elementos 
maiores, notam-se concentrações significativas de 
Na e Mn na porção sul do Terreno Tijucas em con-
tato com o Batólito Pelotas (envolvendo as unida-
des Complexo Porongos, Suíte Cordilheira e Suíte 
Viamão), onde as estações de amostragem também 
são coincidentes com a Zona de Cisalhamento Dorsal 
do Canguçu. Amostras com concentrações significa-
tivas para Na, Mn, P e Ti são encontradas a leste do 
Batólito Pelotas, inseridas na unidade Suíte Pinheiro 
Machado, onde há a coincidência de anomalias gra-
vimétrica e magnética, somadas a estruturas NE-SW 
em cruzamento com estruturas NW-SE.

Alguns elementos maiores também apresentam 
concentrações significativas e anômalas em esta-
ções de amostragem próximas às ocorrências mine-
rais registradas para a área de estudo. Este é o caso 
dos elementos Mn, Na e Ti para a ocorrência de Pb, 
no município de Amaral Ferrador (mina desativada 
Galena); e K, Fe e Ti para as ocorrências de Sn (cas-
siterita, minas Tabuleiro, Cerro Branco, Campinas e 
Cerro do Inferno), principalmente nos contatos entre 

as unidades Suíte Cordilheira, Suíte Encruzilhada do 
Sul e Complexo Porongos. 

Tais concentrações parecem ser influenciadas 
por estruturas NE-SW, mesmo trend estrutural das 
ocorrências de Sn. Contudo, amostras próximas às 
ocorrências de W não possuem valores significativos 
de concentração de elementos maiores, ainda que 
apresente o mesmo trend estrutural das ocorrências 
de Sn.

6.3.2.2. Distribuição dos elementos menores 
e traços

Os elementos com grandes raios iônicos (Large-
Ion Lithophile Elements - LILE) Ba, Cs, Rb e Sr (Figura 
97) apresentam suas faixas de background empobre-
cidas quando comparados às concentrações médias 
da crosta superior (UCC), seguindo o padrão apresen-
tado para os elementos maiores. Ba e Sr apresentam 
suas maiores faixas de background para o Complexo 
Encantadas (Terreno Tijucas), divergindo quanto as 
suas maiores concentrações, que para o Ba se apre-
sentam na unidade Suíte Pinheiro Machado; e para o 
Sr, na unidade Suíte Dom Feliciano. Cs e Rb apresen-
tam suas maiores faixas de background e suas para 
as unidades do Terreno Tijucas, respectivamente 
Suítes Cordilheira e Encruzilhada do Sul, assim como 
suas maiores concentrações, que para o Cs se encon-
tram no Complexo Porongos; e para o Rb, na Suíte 
Cordilheira.

Apesar de estarem presentes em abundância 
nos litotipos da área de estudo, é possível levantar 
hipóteses sobre a proveniência desses elementos in-
compatíveis. A distribuição em mapa das concentra-
ções significativas e anômalas de Ba e Sr são muito 
semelhantes, assim como para Cs e Rb. Enquanto Ba 
e Sr apresentam quantidade expressiva de amos-
tras com concentrações significativas no Complexo 
Encantadas (Terreno Tijucas) e Suíte Pinheiro 
Machado (Batólito Pelotas), Cs e Rb apresentam essa 
característica nas unidades Suíte Cordilheira e Suíte 
Encruzilhada do Sul (Terreno Tijucas), e Suíte Pinheiro 
Machado (Batólito Pelotas). Essa distribuição sugere 
que Ba e Sr possuam proveniência predominante das 
rochas granitóides (do próprio magmatismo) da área 
de estudo, enquanto que Cs e Rb indicam proveniên-
cia predominante de hidrotermalismo, uma vez que 
esses últimos elementos apresentam concentrações 
significativas em uma região que apresenta maiores 
indícios de processos hidrotermais (zonas de cisa-
lhamento entre as Suítes Cordilheira, Encruzilhada 
do Sul e Pinheiro Machado, porção norte da área de 
estudo), além da possível influência do corpo anorto-
sítico presente na Suíte Encruzilhada do Sul.

A presença de concentrações significativas e 
anômalas para Ba, Sr, Cs e Rb na região central na 
área de estudo (Suíte Pinheiro Machado) repetem 

Figura 105 - Distribuição espacial do Sn em sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área de 
estudo.

Figura 106 - Distribuição espacial do Au em sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área de 
estudo.

6.3.2.1. Distribuição dos elementos maiores

Os elementos maiores, a saber, Al, Fe, Ca, Mg, K, 
Na, P, Ti e Mn (Figura 97), apresentam como carac-
terísticas marcantes suas faixas de background (aqui 
consideradas entre os quartis 25 e 75%, representa-
das pelo valor mediano dos gráficos box-plots) em-
pobrecidas quando comparadas aos valores de UCC, 
com destaque para os elementos Al, Ca, K e Mg, com 
valores de concentração respectivamente 13, 36, 32 
e 16 vezes menores que o valor de referência. O Al 
possui suas maiores concentrações de background 
para a Suíte Encantadas (Terreno Tijucas), enquan-
to as maiores concentrações absolutas para este 
elemento se encontram na Suíte Pinheiro Machado 
(Batólito Pelotas). Concentrações significativas de Al 
(considerando os valores compreendidos no whisker 
superior dos gráficos box-plot) se apresentam 

principalmente nas unidades do Batólito Pelotas, 
com destaque para a Suíte Pinheiro Machado.

O comportamento apresentado pelo Al para a 
faixa de background e maiores concentrações tam-
bém é observado para os elementos K e P; Fe e Ti 
também apresentam semelhança com o comporta-
mento de tais elementos. Contudo, o Fe apresenta 
sua maior faixa de background para o Complexo 
Porongos, ainda que este esteja contido no Terreno 
Tijucas, e o Ti apresenta suas maioresconcentrações 
para a Suíte Viamão, também contido no Batólito 
Pelotas. Já o Na apresenta tanto suas maiores faixas 
de background quanto suas maiores concentrações 
para unidades do Batólito Pelotas, respectivamente, 
Suíte Serro Grande e Suíte Pinheiro Machado.

A distribuição dos elementos Ca e Mg também 
acompanha a maioria dos elementos maiores em re-
lação a maior faixa de background, que se apresenta 
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O Pb, por sua vez, possui quase o mesmo valor 
de suas medianas (representa a faixa de background, 
entre 10 e 13 ppm) para quase todas as unidades 
geológicas, se mostrando levemente empobrecidas 
quando comparadas ao UCC (17 ppm), destoando so-
mente a Suíte Encantadas (4,92 ppm). Concentrações 
significativas e anômalas para Pb (Figura 100) são 
encontradas em amostras na porção central da 
área de estudo (sob influência da inflexão da Zona 
de Cisalhamento Dorsal do Canguçu, Suíte Pinheiro 
Machado), onde este elemento apresenta suas maio-
res concentrações; a norte do Complexo Porongos, 
área a qual tem influência de zonas de cisalhamen-
to contracionais (cavalgamentos) e extensionais, 
onde o As apresenta suas principais concentrações 
anômalas; nas zonas de cisalhamento de direção NE-
SW na porção norte da Suíte Encruzilhada do Sul. 
Contudo; e na porção sul da área de estudos, no cru-
zamento de zonas de cisalhamentos de direções NE-
SW e NW-SE (Suíte Pinheiro Machado). Ressalta-se 
que amostras localizadas próximas a ocorrência de 
Pb da área de estudo (Mina Galena), não possuem 
concentrações anômalas, o que seria um indicativo 
direto da mineralização.

O Zn (Figura 98) também se apresenta empo-
brecido em comparação ao UCC, mostrando faixas 
de background para todas as unidades abaixo da mé-
dia crustal. Sua maior faixa de background e maior 
concentração se encontram em unidades do Terreno 
Tijucas, respectivamente para o Complexo Porongos 
e Suíte Encruzilhada do Sul. O Cu também se apre-
senta empobrecido em todas as unidades estuda-
das, considerando suas faixas de background, onde a 
maior se apresenta para a Suíte Cordilheira (Terreno 
Tijucas), enquanto sua maior concentração se en-
contra na Suíte Pinheiro Machado (Batólito Pelotas). 
Estes elementos apresentam concentrações signi-
ficativas e anômalas para as mesmas áreas consta-
tadas para As e Pb, corroborando proveniência de 
processos hidrotermais (fases sulfetadas), principal-
mente nas grandes estruturas da área de estudo (zo-
nas de cisalhamento).

Os elementos Ni, Cr, Co e V (Figuras 98, 103 e 
Figura 104) possuem grande semelhança em suas 
distribuições (configuração em gráfico - Figura 98), 
porém, apresentando algumas nuances. Ni, Co e Cr 
apresentam as maiores faixas de background para 
o Complexo Porongos e Suíte Encantadas, ambas 
no Terreno Tijucas, e suas maiores concentrações 
para a Suíte Pinheiro Machado (Batólito Pelotas), en-
quanto o V mostra sua maior faixa de background 
e maior concentração também para a Suíte Pinheiro 
Machado. Tais elementos, assim como a maioria dos 
elementos analisados neste estudo, se encontram 
empobrecidos comparados ao UCC.

A similaridade de distribuição desses elementos 
podem indicar proveniência em comum entre eles, 
como por exemplo, concentrações significativas e 
anômalas no Complexo Porongos sugere proveni-
ência de litotipos máficos ultramáficos da sequência 
vulcano sedimentar; proveniência de diques e en-
claves máficos na porção central da área de estudo 
(sob influência da inflexão da Zona de Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu) e ao longo de toda Suíte Pinheiro 
Machado, o que corrobora diversas anomalias isola-
das destes elementos; e enclaves de rochas máficas 
na Suíte Encruzilhada do Sul, onde estes elementos 
também se mostram presentes em amostras sob in-
fluência de zonas de cisalhamento de direção NE-SW, 
a norte da área de estudo.

Os elementos litófilos Li, Be e Sn (Figuras 98 e 
105) também apresentam faixas de background em-
pobrecidas quando comparadas ao UCC, seguindo 
a tendência da grande maioria dos elementos ana-
lisados neste estudo. Li e Be também possuem se-
melhanças em sua distribuição, uma vez que estes 
possuem afinidades geoquímicas. Tais elementos 
possuem maiores faixas de concentração para unida-
des do Terreno Tijucas, Suíte Cordilheira e Complexo 
Porongos, assim como suas maiores concentrações. 
Esses elementos incompatíveis se apresentam com 
concentrações significativas e anômalas ao longo 
de zonas de cisalhamento entre a Suíte Cordilheira 
e Complexo Porongos, no mesmo trend estrutural 
das mineralizações de Sn e W, além de apresenta-
rem concentrações significativas em zonas de cisa-
lhamento de direção NE-SW, no contato entre a Suíte 
Encruzilhada do Sul e Suíte Cordilheira. A associação 
de Li e Be com estruturas locais e regionais indica 
uma proveniência a partir de processos hidrotermais.

O Sn, no entanto, apresenta suas maiores faixas 
de background, obviamente, para a Suíte Cordilheira, 
onde estão localizadas as principais mineralizações 
de Sn da área de estudo (Figuras 98 e 105). Todavia, 
sua maior concentração se encontra na unidade 
Dom Feliciano (Batólito Pelotas). Amostras com con-
centrações significativas e anômalas de Sn seguem 
o padrão da maioria dos elementos analisados nes-
te estudo, se mostrando, principalmente, próximo 
trend NE-SW das mineralizações de Sn e W, na Suíte 
Cordilheira; na porção central da área de estudo 
(sob influência da inflexão da Zona de Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu, Suíte Pinheiro Machado), onde, 
além de peculiaridades geofísicas (anomalias gravi-
métricas e magnéticas), há a presença de pegmatitos 
(Suíte Pinheiro Machado); nas zonas de cisalhamento 
de direção NE-SW na porção norte da área de estudo 
(Suíte Encruzilhada do Sul).

Ainda sobre as mineralizações de Sn, nota-se 
que a dispersão de Sn próximo as mineralizações 

o comportamento da maioria dos elementos maio-
res, coincidentes com a área de características ge-
ofísicas peculiares (com anomalias gravimétricas e 
magnéticas), sob influência da Zona de Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu (porção central da área de es-
tudo). Outra região que apresenta concentrações 
significativas para tais elementos incompatíveis se 
localiza na porção sul da área de estudo, também na 
Suíte Pinheiro Machado, onde os litotipos também 
apresentam peculiaridades geofísicas e o cruzamen-
to entre estruturas (zonas de cisalhamento) NE-SW 
e NW-SE. Além disso, é notável a presença de amos-
tras com concentrações significativas e anomalias 
para Cs e Rb concordantes com o trend estrutural 
NE/SW das mineralizações de Sn e W, no Terreno 
Tijucas, corroborando, mais uma vez, a hipótese de 
origem hidrotermal para estes elementos.

Dentre os elementos com grandes valências iô-
nicas (High Field Strength Elements – HFSE, (Figura 
97), Zr e Hf apresentam forte semelhança em suas 
distribuições, com suas maiores faixas de back-
ground e concentrações para unidades do Batólito 
Pelotas, respectivamente, Suítes Viamão e Cerro 
Grande. Tal característica se deve a mesma proveni-
ência destes elementos, presentes no mineral zircão. 
Concentrações significativas e anômalas para estes 
elementos são encontradas em amostras na parte 
central da área de estudo (Batólito Pelotas), seguin-
do a tendência da maioria dos elementos analisados, 
coincidindo com a área de influência da Zona de 
Cisalhamento Dorsal do Canguçu. Nesta mesma por-
ção central, a Suíte Cerro Grande apresenta um agru-
pamento de amostras com concentrações anômalas 
para Zr e Hf, enquanto que ao sul desta ocorrência, 
concentrações significativas destes elementos se 
mostram entre as grandes zonas de cisalhamento de 
direção NE-SW e NW-SE. Outro destaque para Zr e 
Hf seriam amostras com concentrações significativas 
sobre trend estrutural NE-SW da ocorrência de Pb 
(Mina Galena).

Os elementos terras-raras leves (La e Ce, ETRL), 
Y, U e Th (Figura 97 e Figura 99) também apresentam 
grandes semelhanças em suas distribuições (Figura 
97), apresentando suas maiores faixas de background 
para a Suíte Encruzilhada do Sul (Terreno Tijucas), 
enquanto suas maiores concentrações se apresen-
tam na Suíte Pinheiro Machado (Batólito Pelotas). O 
comportamento desses elementos chama atenção 
por apresentar concentrações significantes e anô-
malas em partes da área de estudo com potencial 
metalogenético, já mostradas por outros elementos, 
dentre elas a parte central sob influência da Zona de 
Cisalhamento Dorsal do Canguçu; na porção sul da 
área, entre os trends estruturais de direção NE-SW 
e NW-SE; em amostras próximas a mineralização de 

Pb (Mina Galena); nas zonas de cisalhamento a norte 
da área, na Suíte Encruzilhada do Sul, onde também 
ocorre um corpo anortosítico; e no trend estrutural 
NE-SW das ocorrências de W. Tais características de 
distribuição sugerem três tipos de proveniência para 
esses elementos, sendo a primeira de minerais pesa-
dos, tal como monazita e zircão; minerais acessórios 
das rochas graníticas, tais como apatita e xenotímio; 
e, por fim, serem oriundos de minerais provindos de 
alteração hidrotermal, principalmente nas zonas de 
cisalhamento. 

O único elemento deste grupo a se destoar 
dos demais é o Nb, que possui sua maior faixa de  
background para a Suíte Encruzilhada do Sul (Terreno 
Tijucas), enquanto suas maiores concentrações se 
encontram na Suíte Dom Feliciano (Batólito Pelotas), 
que possui faixa de background equiparada à pri-
meira unidade. Concentrações significativas e anô-
malas para este elemento mostra que sua principal 
proveniência é de rochas de filiação alcalina, como 
apresenta as amostras para a Suíte Dom Feliciano 
na porção NE da área de estudo. Já no caso da Suíte 
Encruzilhada do Sul, o Nb está provavelmente asso-
ciado ao anortosito Capivarita, localizado a NE desta 
unidade, além de estar presente nas zonas de cisa-
lhamento de direção NE-SW na mesma área.

Dos elementos incompatíveis do grupo HFSE 
aqui descritos, Y e Nb possuem faixas de background 
empobrecidas comparadas a média crustal (UCC) 
para todas as unidades estudadas. Os ETRL e U pos-
suem enriquecimento apenas em duas unidades do 
Terreno Tijucas (Suítes Cordilheira e Encruzilhada do 
Sul), enquanto que Th apresenta enriquecimento em 
quase todas as unidades estudas, com exceção da 
Suíte Encantadas e Complexo Porongos (ambos inse-
ridos no Terreno Tijucas).

Dentre os elementos calcófilos destacados 
neste estudo (Cu, Pb, Zn e As, Figuras 98, 100, 101 
e 102), somente o As possui faixas de background 
acima do UCC, em unidades do Terreno Tijucas 
(Complexo Porongos e Suíte Cordilheira). Também 
é no Complexo Porongos onde o As atinge suas 
maiores concentrações, o que justifica um grande 
agrupamento de amostras anômalas nesta unida-
de. Tais anomalias se encontram próximas a zonas 
de cisalhamento regionais de direção NE-SW (falhas 
de contração e extensionais), o que pode sugerir 
uma proveniência de processos hidrotermais para 
o As, provavelmente com presença de minerais 
sulfetados. Este elemento também possui amos-
tras com concentrações significativas próximas ao 
trend estrutural NE-SW das ocorrências de Sn, além 
das zonas de cisalhamento entre as unidades Suíte 
Encruzilhada do Sul (Terreno Tijucas) e Suíte Viamão 
(Batólito Pelotas) na porção norte da área de estudo.
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maioria dos elementos analisados se mostraram me-
nores que as médias crustais (UCC), principalmente 
os elementos maiores. Pelas características de rele-
vo supracitadas, há o predomínio de solos rasos com 
perfis pouco desenvolvidos (Neossolo) (referência), 
fazendo com que não haja transporte significativo de 
colúvio gerado a partir dos perfis de solos para as 
drenagens.

6.4. INTERPRETAÇÕES DOS DADOS 
GEOQUÍMICOS SEGUNDO A ESTATÍSTICA 
BIVARIADA E MULTIVARIADA

Para a interpretação dos dados geoquímicos, fo-
ram utilizadas as análises estatísticas de correlação 
(bivariada); de principais componentes e análise de 
agrupamentos (métodos estatísticos multivariados). 
A análise de correlação utilizada foi a de Spearman, 
análise estatística não-paramétrica, ou seja, assume 
que os dados não possuem distribuição normal tam-
pouco assume uma relação linear entre as variáveis 
(SPEARMAN, 1904). Esta análise pode informar o 
grau de afinidade de um elemento com os demais, 
podendo-se determinar agrupamentos com afini-
dades geoquímicas semelhantes. Para tanto, foram 
considerados que valores iguais ou maiores que 0,70 
entre duas variáveis, no caso, entre dois elementos, 
possuem correlação elevada; valores entre 0,69 e 
0,50 possuem correlação mediana; e valores meno-
res que 0,50 possuem correlação não significativa. 
Entretanto, devido ao grande número de varáveis, se 
tornam difíceis a visualização e determinação de tais 
grupos, principalmente com relação à interpretação 
das associações geoquímicas, pois estas possuem di-
ferentes formas de ocorrência. Para tanto, é utilizada 
a estatística multivariada, com a análise de principais 
fatores. Esta é utilizada para identificar importantes 
componentes ou fatores que explicam a variância de 
um sistema. Além disso, esta análise é designada a 
reduzir o número de variáveis em pequenos números 
de índices, preservando as relações presentes nos 
dados originais. Isto corrobora para uma interpre-
tação mais refinada de dados geoquímicos (MANLY, 
1986; DAVIS, 1986; TABACHNICK; FIDELL, 2001).

6.4.1. Análise de correlação (estatística 
bivariada)

Para o presente estudo, a utilização da análise de 
correlação (mínimos quadrados) será uma triagem 
para os elementos químicos que serão utilizados para 
a estatística multivariada, fazendo com que a variân-
cia do sistema seja mais bem explicada. Logo, somen-
te os elementos que apresentarem correlação acima 
0,60 serão utilizados na estatística multivariada.  

Os valores considerados outliers e “extremos”, in-
formações obtidas pelos gráficos Box-Plot, foram 
retirados para não influenciarem nos valores de cor-
relação. Para a realização desta análise, os dados fo-
ram log-transformados com o objetivo de diminuir 
a influência dos outliers. A Tabela 8 mostra a matriz 
resumida com os melhores valores de correlação en-
tre os 38 elementos selecionados para sedimentos 
de corrente e a Figura 107 mostra em gráficos as cor-
relações mais significativas entre os elementos para 
sedimento de corrente. Observam-se correlações 
altamente significativas (≥ 0,80; p < 0,001) entre Al 
e Ga; Al e Sc; Ba e Co; Ca e Sr; Co e Ni; Cr e Ni; Tl e 
Cs; Fe e V; ETRL e Y; ETRL e Th; Rb e Tl; Th e U; e Th 
e Y; destaques das correlações significativas (entre 
0,70 e 0,79; p < 0,01) entre Sr e Ba; Co e Mn; Mg e Ni; 
Sc e V; Be e Cs; Sr e Ba; Ti e K; Co e Cr; Cs e Li, Ca e 
Mg. A partir destas informações, é possível esboçar 
determinadas características geológicas da área de 
estudo, principalmente em relação a processos geo-
lógicos, sejam eles refletindo as rochas ou processos 
de superfície, ou mineralogia de rochas ou paragêne-
ses minerais. Por exemplo, a ótima correlação entre 
Al e Ga se fazem presentes devido à similaridade de 
seus raios iônicos, tanto em processos geológicos en-
dógenos e de superfície; as boas correlações entre Ni 
e Co e Ni e Cu e Sc e V podem revelar presença de 
rochas máficas/ultramáficas; assim como as correla-
ções entre Cr e V e ETRL e Th também podem signi-
ficar presença de minerais pesados nos sedimentos; 
as boas correlações de Al com Zn e Sc podem re-
presentar processo de laterização e/ou representar 
processo de adsorção destes metais-traços por argi-
lominerais em sedimentos de corrente.

É válido ressaltar que os elementos Sn e Cu, 
apesar de serem importantes para a área de estudo, 
devido as suas mineralizações, não mostraram cor-
relação significativa com nenhum outro elemento e, 
portanto, não serão considerados nesta etapa, tam-
pouco na análise multivariada.

6.4.2. Análise estatística multivariada 
(análise de principais fatores)

As Tabelas 9 e 10 mostram a segregação dos 
elementos pela análise de principais fatores, mos-
trando fatores responsáveis pela variância do agru-
pamento dos elementos analisados nas amostras de 
sedimento de corrente. Para esta análise estatística, 
é essencial transformar os dados, devido aos dados 
enclausurados (data clousure) e as múltiplas popula-
ções, além de gerar fatores com informações mais 
robustas sobre os processos que controlam a distri-
buição geoquímica dos elementos em sedimentos de 
corrente.

conhecidas (Suíte Cordilheira) não se mostram abun-
dantes (Figura 99) e isso, obviamente, é explicado 
pelo fato da cassiterita ser um mineral resistato, e 
se apresenta mais abundantemente na fração areia, 
que não é o caso das amostras deste estudo. Na por-
ção nordeste da área de estudo, nos domínios da 
Suíte Dom Feliciano (Batólito Pelotas), existe ocor-
rências de cassiterita em concentrados de bateia que 
atingem mais de 75% da fração analisada. Apesar das 
principais mineralizações de Sn se encontrarem na 
Suíte Cordilheira, rochas com filiação alcalina, tais 
quais os granitos da Suíte Dom Feliciano, podem au-
mentar o potencial para Sn nesta região.

Ainda sobre os elementos indicadores para 
mineralizações na área estudada, o Au (Figuras 98 
e 106) possui destaque nas unidades do Terreno 
Tijucas, onde possui a maior faixa de background 
para a Suíte Encantadas, seguido pelo Complexo 
Porongos, contudo, suas maiores concentrações se 
encontram nas Suítes Pinheiro Machado e Viamão 
(Batólito Pelotas). Sua distribuição se assemelha a 
do As, mostrando concentrações significativas em 
amostras próximas às zonas de cisalhamento regio-
nais de direção NE-SW (falhas de contração e exten-
sionais); em amostras próximas ao trend estrutural 
NE-SW das ocorrências de Sn e W; nas zonas de ci-
salhamento entre as unidades Suíte Encruzilhada 
do Sul (Terreno Tijucas) e Suíte Viamão (Batólito 
Pelotas) na porção norte da área de estudo; além de 
amostras anômalas na região de cruzamento entre 
as estruturas regionais NE-SW e NW-SE, na porção 
sul da área de estudo, o que confirma os resultados 
de pintas de Au obtidos nos concentrados de bateia. 
Assim como para o As, conjectura-se que a principal 
proveniência para o Au está ligada, também, a pro-
cessos hidrotermais. 

6.3.3. Considerações do ambiente supergênico 
da região sobre amostragem geoquímica

Os halos geoquímicos secundários estão relacio-
nados à decomposição de uma rocha sob condições 
supérgenas, formando zonas que são enriquecidas 
ou empobrecidas em vários elementos químicos 
(LICHT, 1998). Estas zonas são formadas por trans-
porte do material decomposto da rocha (solo) para 
as drenagens, pelas águas subterrânea e superfi-
cial que percolam as litotipos e transportam os se-
dimentos ao longo das drenagens. Este processo é 
chamado de dispersão superficial e é classificado de 
acordo com: 1) o tempo de formação em relação a 
matriz (rocha, solo, água ou vegetal) e 2) modo de 
formação (ROSE et al., 1979). Logo, existe dois tipos 
de feições da dispersão, que seriam: I) clástica e II) 
hidromórfica.

A dispersão clástica se caracteriza por sua ocor-
rência em regiões com baixa pluviosidade (drenagens 

geralmente são intermitentes), onde as paragêneses 
minerais da geologia da área em estudo serão as fa-
ses mais importantes, pois o tipo de intemperismo 
predominante é o físico, ou seja, não haverá decom-
posição química efetiva dos minerais, logo, a assina-
tura geoquímica deste sedimento será parecida com 
a assinatura do solo, que por sua vez, refletirá a assi-
natura geoquímica da rocha. 

A dispersão hidromórfica é caracterizada pela 
ocorrência em regiões com alta pluviosidade, onde 
há a predominância do intemperismo químico so-
bre o físico, fazendo com que os argilominerais se-
jam as fases minerais mais importantes, devido a 
maior decomposição mineral pela percolação de 
água no ambiente, ou seja, a água é o agente dinâ-
mico. Portanto, neste tipo de feição, os elementos 
químicos são influenciados diretamente por caracte-
rísticas físico-químicas das águas superficiais e sub-
terrâneas. Tanto em solos quanto em sedimentos de 
corrente, os processos geoquímicos mais corriquei-
ros envolvendo os elementos químicos, em especial 
os metais, são: 1) a adsorção de metais em argilas, 
óxidos-hidróxidos de Fe e Mn e matéria orgânica, 2) 
a co-precipitação de metais com os próprios óxidos-
-hidróxidos de Fe e Mn e 3) complexação de metais 
a outros compostos presentes na água, formando fa-
ses coloidais, sabendo que tais fenômenos ocorrem 
sob diferentes faixas de pH e Eh das águas (JAMES, 
1967; KRAUSKOPF, 1995; FAURE, 1997). Isto pode 
fazer com elementos químicos, principalmente os 
metais, sejam concentrados ou dispersos, formando 
halos de anomalias geoquímicas. Em ambos os casos 
de dispersão, características como clima, o tipo de 
vegetação e relevo são preponderantes para a pre-
dominância de um ou de outro (ROSE et al., 1979; 
LITCH, 1998). 

A região em questão se caracteriza geomorfolo-
gicamente pelo Escudo Sul-Rio Grandense (planaltos 
rebaixados e residuais), com clima que se enquadra na 
zona temperada ou “C” e no tipo “Cf” ou temperado 
úmido, segundo a classificação climática de Köppen 
et al. (1953) e IBGE (2002). A amplitude de variação 
da pluviosidade entre os meses de máxima e mínima 
não chega a ser significativa para caracterizar o cli-
ma como tendo um período chuvoso e outro seco. 
Há, portanto, uma relativa uniformidade do regime 
de precipitação pluvial do Estado. Entretanto, para a 
região de estudo, as médias históricas se encontram 
entre 1100 e 1500 mm (as menores do Estado) e 
temperaturas anuais médias < 20ºC (BECKER, 2008). 
Além disso, a região estudada apresenta predomínio 
de áreas com relevos íngremes ou muito movimen-
tado (declividade > 30%), o que indica a dispersão 
clástica dos elementos. Tal fato corrobora para uma 
característica marcante da geoquímica de sedimen-
tos de corrente para a área de estudo, onde a grande 



111

Área de Relevante Interesse Mineral Batólito Pelotas - Terreno Tijucas

 
 Al 

(log) 
Ba 

(log) 
Be 

(log) 
Ca 

(log) 
Cd 

(log) 
Co 

(log) 
Cr 

(log) 
Cs 

(log) 
Fe 

(log) 
Ga 

(log) 
K 

(log) 
Li 

(log) 
ETRL 
(log) 

Mg 
(log) 

Mn 
(log) 

Na 
(log) 

Ni 
(log) 

P 
(log) 

Pb 
(log) 

Rb 
(log) 

Sb 
(log) 

Sc 
(log) 

Sr 
(log) 

Th 
(log) 

Ti 
(log) 

Tl 
(log) 

U 
(log) 

V 
(log) 

Y 
(log) 

Ba (log) 0,69                             
Be (log) 0,46 0,26                            
Ca (log) 0,71 0,72 0,26                           
Cd (log) 0,49 0,41 0,39 0,34                          
Co (log) 0,67 0,83 0,32 0,72 0,42                         
Cr (log) 0,63 0,63 0,27 0,65 0,35 0,74                        
Cs (log) 0,45 0,21 0,75 0,17 0,30 0,27 0,33                       
Fe (log) 0,68 0,67 0,32 0,61 0,51 0,74 0,72 0,23                      
Ga (log) 0,85 0,50 0,50 0,52 0,50 0,49 0,57 0,50 0,72                     
K (log) 0,66 0,51 0,25 0,56 0,21 0,43 0,59 0,41 0,54 0,66                    
Li (log) 0,69 0,43 0,65 0,45 0,39 0,50 0,56 0,78 0,47 0,66 0,58                   
ETRL 
(log) 0,28 0,15 0,30 0,22 0,17 0,06 0,22 0,27 0,30 0,49 0,35 0,21                  

Mg (log) 0,72 0,66 0,31 0,75 0,35 0,72 0,77 0,41 0,64 0,62 0,70 0,72 0,17                 
Mn (log) 0,53 0,73 0,15 0,52 0,41 0,75 0,40 0,02 0,61 0,37 0,21 0,18 0,05 0,36                
Na (log) 0,51 0,45 0,04 0,63 0,17 0,40 0,42 -0,03 0,42 0,34 0,53 0,17 0,22 0,33 0,40               
Ni (log) 0,66 0,69 0,33 0,66 0,38 0,83 0,91 0,37 0,66 0,50 0,55 0,63 0,08 0,79 0,44 0,40              
P (log) 0,58 0,58 0,37 0,72 0,33 0,60 0,67 0,34 0,63 0,59 0,59 0,55 0,51 0,73 0,31 0,37 0,63             

Pb (log) 0,34 0,27 0,54 0,16 0,44 0,27 0,26 0,39 0,43 0,50 0,11 0,32 0,60 0,15 0,28 0,06 0,19 0,41            
Rb (log) 0,63 0,33 0,55 0,34 0,31 0,30 0,41 0,73 0,38 0,74 0,76 0,72 0,42 0,58 0,12 0,16 0,37 0,47 0,33           
Sb (log) 0,08 0,19 0,12 -0,07 0,24 0,15 0,19 0,17 0,23 0,06 0,06 0,12 0,01 -0,05 0,15 0,13 0,23 0,03 0,31 -0,02          
Sc (log) 0,80 0,70 0,46 0,70 0,51 0,70 0,62 0,39 0,76 0,78 0,59 0,55 0,39 0,68 0,57 0,42 0,59 0,61 0,44 0,58 0,02         
Sr (log) 0,72 0,79 0,22 0,93 0,34 0,73 0,63 0,11 0,62 0,52 0,54 0,40 0,23 0,70 0,60 0,67 0,64 0,67 0,19 0,31 -0,04 0,68        
Th (log) 0,07 -0,14 0,18 -0,01 0,11 -0,17 0,01 0,12 0,16 0,36 0,16 0,02 0,80 -0,06 -0,06 0,09 -0,17 0,25 0,51 0,29 -0,05 0,22 -0,01       
Ti (log) 0,50 0,36 0,02 0,53 0,17 0,28 0,48 0,08 0,51 0,57 0,74 0,27 0,47 0,50 0,21 0,61 0,33 0,52 0,13 0,46 -0,01 0,54 0,53 0,41      
Tl (log) 0,54 0,25 0,66 0,18 0,31 0,25 0,26 0,80 0,25 0,62 0,51 0,64 0,36 0,38 0,14 0,02 0,26 0,31 0,41 0,90 0,02 0,50 0,16 0,27 0,20     
U (log) 0,19 -0,07 0,45 0,08 0,17 -0,04 0,13 0,43 0,19 0,43 0,24 0,30 0,72 0,08 -0,04 0,09 -0,01 0,34 0,61 0,44 -0,01 0,29 0,04 0,80 0,31 0,46    
V (log) 0,65 0,65 0,21 0,69 0,40 0,71 0,73 0,15 0,87 0,64 0,53 0,38 0,29 0,68 0,56 0,43 0,60 0,64 0,33 0,38 0,03 0,76 0,70 0,18 0,61 0,23 0,19   
Y (log) 0,39 0,18 0,44 0,29 0,34 0,13 0,20 0,27 0,40 0,61 0,30 0,25 0,82 0,17 0,18 0,24 0,09 0,48 0,68 0,43 0,00 0,53 0,28 0,80 0,41 0,41 0,74 0,36  
Zn (log) 0,72 0,61 0,50 0,55 0,56 0,66 0,59 0,43 0,72 0,73 0,51 0,64 0,31 0,67 0,50 0,28 0,64 0,61 0,48 0,53 0,11 0,71 0,55 0,11 0,35 0,45 0,22 0,60 0,41 

 

 

 

p < 0,001 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,1 

Tabela 8 - Matriz de correlação resumida dos elementos analisados para sedimentos de corrente. As células em vermelho significam que a correlação entre elementos é significativa a p < 
0,001; em amarelo, significativa a p < 0,01; em verde, significativa a p < 0,05

Figura 107 - Gráficos representando as melhores correlações entre elementos para as amostras de sedimento de 
corrente.
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Tabela 9 - Segregação de fatores pela análise de principais fatores para amostras de sedimentos de corrente. Os 
valores em vermelho mostram as melhores correlações das variáveis com o fator.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
Al (CLR) -0,34 0,21 0,28 0,02 0,08 0,49 0,52
As (CLR) 0,54 0,70 0,11 -0,02 -0,05 0,13 0,00
Au (CLR) 0,09 0,50 -0,17 -0,24 -0,02 -0,07 -0,02
Ba (CLR) -0,01 0,35 -0,14 0,14 0,15 0,75 -0,06
Be (CLR) 0,44 -0,02 0,54 -0,29 0,01 -0,05 0,10
Ca (CLR) -0,32 0,05 -0,17 -0,09 0,56 0,61 0,13
Cd (CLR) 0,23 0,19 -0,21 -0,03 -0,18 0,01 0,57
Co (CLR) 0,15 0,42 -0,11 0,35 0,40 0,62 -0,04
Cr (CLR) -0,17 0,26 -0,14 0,55 0,64 0,04 -0,11
Cs (CLR) 0,23 0,20 0,77 -0,22 0,05 -0,28 -0,15
Fe (CLR) -0,05 0,10 -0,30 0,79 0,14 0,16 0,18
Ga (CLR) -0,27 -0,28 0,41 0,29 -0,07 0,02 0,61
K (CLR) -0,79 0,07 0,34 0,08 0,23 -0,02 -0,07
Li (CLR) 0,02 0,3 0,65 -0,19 0,39 -0,16 0,21

ETRL (CLR) -0,04 -0,84 -0,13 -0,07 0,08 -0,17 -0,16
Mg (CLR) -0,30 0,24 0,23 0,18 0,71 0,21 0,22
Mn (CLR) 0,18 0,22 -0,22 0,25 -0,20 0,76 -0,03
Na (CLR) -0,61 0,00 -0,39 -0,19 0,03 0,34 -0,13
Ni (CLR) -0,05 0,51 -0,07 0,20 0,68 0,12 -0,01
P (CLR) -0,04 -0,35 -0,06 0,06 0,77 0,10 0,00
Pb (CLR) 0,64 -0,46 -0,06 -0,02 -0,29 -0,08 -0,04
Rb (CLR) -0,31 -0,12 0,87 -0,02 -0,05 -0,09 0,09
Sb (CLR) 0,29 0,51 -0,33 0,04 -0,24 -0,29 -0,28
Sc (CLR) -0,06 -0,09 0,15 0,34 0,05 0,59 0,37
Sr (CLR) -0,31 0,08 -0,24 -0,08 0,43 0,72 0,11
Th (CLR) 0,00 -0,86 -0,09 0,04 -0,20 -0,27 -0,11
Ti (CLR) -0,79 -0,31 -0,11 0,22 0,04 0,02 -0,05
Tl (CLR) 0,05 -0,07 0,88 -0,11 -0,26 0,00 -0,02
U (CLR) 0,17 -0,76 0,14 -0,12 -0,08 -0,31 -0,21
V (CLR) -0,17 -0,07 -0,20 0,76 0,27 0,30 0,11
Y (CLR) 0,10 -0,90 -0,09 -0,09 -0,13 -0,05 0,08
Zn (CLR) 0,17 0,13 0,03 0,11 0,25 0,07 0,67

Tabela 10 - Autovalores e suas respectivas porcentagens de variância para cada fator segregado da análise de 
principais fatores em amostras de sedimentos de corrente.

FATORES ASSOCIAÇÃO GEOQUÍMICA AUTOVALORES VARIÂNCIA (%)
1 Pb-As(+)/Ti-K-Na (-) 7,94 23,39
2 As-Ni-Sb-Au (+)/Y-Th-LREE-U (-) 5,56 14,91
3 Tl-Rb-Cs-Li-Be (+) 4,79 12,64
4 Fe-V-Cr (+) 2,97 8,16
5 P-Mg-Ni-Cr-Ca (+) 2,51 7,10
6 Mn-Ba-Sr-Co-Ca-Sc (+) 2,11 5,92
7 Zn-Ga-Cd-Al (+) 1,40 4,13

Total 25,88 76,25

Figura 108 - Gráfico do tipo Scree para determinação da 
quantidade de fatores relevantes para a análise (critério 
de Kaiser, peso do autovalor > 1; representado pela linha 
vermelha no gráfico) para as amostras de sedimentos de 

corrente.

Os dados geoquímicos de análise multi-elemen-
tar utilizados neste estudo são considerados dados 
composicionais, que, segundo Aitchison (1986), os 
elementos analisados são porcentagens de um todo, 
ou seja, a soma dos valores de todos os elementos 
analisados se torna uma constante. Neste caso, em 
se tratando de unidades em parte por milhão (ppm), 
o valor constante seria 1.000.000 ppm, equivalente a 
100%. Entretanto, os elementos analisados possuem 
diferentes distribuições e variabilidades. Portanto, 
os dados foram transformados pela razão-log cen-
tralizada (centred log-ratio, CLR – Aitchison, 1986) 
com posterior padronização para 0.

O método de rotação utilizado foi o Varimax nor-
malizado, o qual apresenta as melhores correlações 
das variáveis (no caso, os elementos) em relação aos 
fatores (Reimann et al., 2008). Para a determinação 
da quantidade de fatores que são relevantes para 
esta análise nas amostras, foi utilizada o teste Scree, 
onde este mostra um gráfico com os auto-valores 
(eigenvalues - valor representativo da variância) de 
cada fator gerado (Figura 108). A partir deste gráfico, 
foi utilizado o critério de Kaiser, onde este considera 
autovalores relevantes maiores que 1.

Os elementos disponíveis para esta análise 
são aqueles que possuem somente 5% das amos-
tras abaixo do limite de detecção do método ana-
lítico, além da triagem de elementos ocorrida na 
análise de correlação, explicada no item anterior.  
O número de variáveis a ser utilizada nesta análise 
(dimensionalidade) foi definido pelo algoritmo n > p2, 
uma variável tolerável do algoritmo proposto por Le 
Maitre (1982), onde n é o número de amostras e p o 
número de variáveis.

A utilização da transformação CLR permite que 
alguns fatores apresentem informações sobre duas 
associações geoquímicas, uma com coeficientes (lo-
adings) positivos significativos com o fator (≥ 0,5) e 
outra com coeficientes negativos significativos com 
o fator (≤ -0,5). A simbologia utilizada para os ma-
pas de scores de pontos e de bacias de proveniência 
para sedimento de corrente também foram basea-
dos nos quartis de box-plot. Nestes mapas, a associa-
ção geoquímica será destacada em (+) quando esta 
representar coeficientes positivos significativos (nos 
mapas de pontos esta associação terá quadrados 
como símbolos e cores quentes no mapa de bacias) e 
(-) quando representar coeficientes negativos signi-
ficativos (nos mapas de pontos, esta associação terá 
círculos como símbolos e cores frias no mapa de ba-
cias). É válido ressaltar que um fator que apresente 
somente uma associação geoquímica, seja ela com 
coeficientes positivos ou negativos, terá apenas uma 
simbologia em mapa para melhor compreensão. 
Outra informação relevante é que para esta análi-
se não foram retiradas as amostras consideradas 

anômalas (outliers), justamente para mostrar e des-
tacar as importantes ocorrências minerais da área 
de estudo. Os mapas de scores das associações geo-
químicas para sedimento de corrente se apresentam 
entre as Figuras 108 e 114.

As amostras de sedimento de corrente apresen-
taram 7 fatores, responsáveis por 76,25 % da variân-
cia do sistema.

Foi considerado valor significante de correla-
ção dos elementos com o fator a partir de ± 0,50. O 
Fator 1 (Figura 109), responsável por 23,36% da va-
riância do sistema, apresenta correlações positivas 
significativas para Pb e As, que apresentam scores 
significativos em amostras próximas às zonas de ci-
salhamento regionais de direção NE-SW (falhas de 
contração e extensionais) no Complexo Porongos, ao 
longo da Suíte Encruzilhada do Sul e em seu conta-
to com a Suíte Cordilheira e Suíte Viamão (contatos 
tectônicos/zonas de cisalhamento); nas porções NE 
e SW das Suítes Pinheiro Machado e Dom Feliciano. 
Por se apresentarem, principalmente, associadas 
a estruturas regionais e contatos tectônicos entre 
unidades, essa associação indica a presença de pa-
ragênese sulfetada (arsenopirita e galena) em zo-
nas de cisalhamento. Este mesmo fator apresenta 
correlações negativas significantes para Ti, K e Na, 
com scores negativos significativos ao longo da Suíte 
Encantadas; nas estruturas NE-SW a nordeste da 
Suíte Encruzilhada do Sul e na porção central da área 
de estudo (Suíte Pinheiro Machado; Batólito Pelotas). 
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Figura 109 - Distribuição espacial do Fator 1 para sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área 
de estudo.

Figura 110 - Distribuição espacial do Fator 2 para sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área 
de estudo.

Tal associação de elementos sugere a mineralogia de 
rochas granitoides, como micas, k-feldspatos, titani-
ta, rutilo, etc., bem como possível assinatura de al-
terações hidrotermais (seritização e potassificação). 

O Fator 2, que explica 14,91% da variância do 
sistema (Figura 110), mostra correlações positivas 
significativas para As, Ni, Sb e Au, com scores positi-
vos significativos ao longo da Suíte Encantadas; nas 
zonas de cisalhamento regionais de direção NE-SW 
do Complexo Porongos; ao longo do w estrutural das 
mineralizações de Sn e W, no Terreno Tijucas; e na 
porção sudoeste da área de estudo, nos contatos en-
tre unidades do Terreno Tijucas (Complexo Porongos 
e Suíte Cordilheira) e Batólito Pelotas (Suítes Dom 
Feliciano e Viamão), além do cruzamento entre es-
truturas regionais NE-SW e NW-SE, ao sul da área de 
estudo (Suíte Pinheiro Machado). Esta associação su-
gere a presença de minerais sulfetados em zonas de 
cisalhamento (produto de hidrotermalismo), que po-
dem conter Au em suas estruturas; a presença de Ni 

nessa associação pode ser influência de rochas ultra-
máficas no Complexo Porongos e diques e xenólitos 
máficos nas unidades do Batólito Pelotas. 

A associação geoquímica entre Y, Th, ETRL e U, 
que mostram correlações significantes negativas na 
Suíte Encruzilhada do Sul, principalmente nas zonas 
de cisalhamento NE-SW a nordeste desta unidade; 
na porção central da área de estudos (predominan-
temente na Suíte Pinheiro Machado), na porção nor-
deste da área de estudo, nas Suíte Viamão e Dom 
Feliciano; em amostras próximas à mineralização de 
Pb (Mina Galena, Suíte Viamão); e em amostras pró-
ximas ao cruzamento das estruturas regionais NE-
SW e NW-SE na porção Sul da área de estudo (Suíte 
Pinheiro Machado). Tal associação indica a presença 
de minerais possivelmente associados a magmatis-
mo de filiação cálcio-alcalina a alcalina, tais como 
monazita, xenotímio e apatita, além de sugerir influ-
ência de processos hidrotermais.

O Fator 3 (12,64% da variância do sistema, 
Figura 111) mostra correlações positivas com os 
elementos Tl, Rb, Cs, Li e Be, com scores positivos 
significantes para amostras no trend estrutural NE-
SW das mineralizações de Sn (Suíte Cordilheira e 
Complexo Porongos); ao longo da Suíte Encruzilhada 
do Sul e em suas zonas de cisalhamento principais, a 
nordeste desta unidade; ao longo dos contatos tec-
tônicos entre as Suítes Cordilheira, Encruzilhada do 
Sul e Viamão, na porção norte da área de estudo; 
na porção nordeste da área de estudo, se concen-
trando principalmente na Suíte Dom Feliciano; no 
cruzamento das estruturas regionais NE-SW e NW-
SE na porção sul da área de estudo (Suíte Pinheiro 
Machado); e, também a sudoeste da área de estu-
do, seguindo as estruturas NE-SW na Suíte Pinheiro 
Machado e Terreno Jaguarão. A associação destes 
elementos incompatíveis sugere influência de pro-
cessos hidrotermais, principalmente na presença de 
pegmatitos próximos às amostras com altos scores 
para este fator. Estes elementos possuem grande afi-
nidade com os depósitos de Sn, onde a cassiterita se 
encontra em veios pegmatóides e greisens.

Fe, V e Cr é a associação geoquímica mostrada 
pelo Fator 4 (8,16% da variância do sistema, Figura 
112), o qual possui scores positivos significativos prin-
cipalmente em amostras das unidades do Batólito 
Pelotas, como na porção nordeste da área de estudo, 
entre as Suítes Dom Feliciano e Viamão; na porção 
central e no cruzamento das estruturas regionais NE-
SW e NW-SE na porção sul, ambas na Suíte Pinheiro 
Machado; na porção sudoeste da área de estudo, en-
tre a Suíte Pinheiro Machado e o Terreno Jaguarão; 
no Terreno Tijucas esta associação também mostra 
scores significativos para a Suíte Cordilheira, princi-
palmente no trend da mineralização de Sn e W, no 
Complexo Porongos e Suíte Encruzilhada do Sul. Este 
fator sugere a presença de magnetita, que pode ter 
proveniência magmática (como mineral acessório) 
ou de alterações hidrotermais. Como a maioria dos 
scores significativos se encontram em áreas sob 
grande influência de zonas de cisalhamento, é pro-
vável que a principal proveniência das magnetitas da 
área de estudo seja hidrotermal.

O Fator 5 (7,10% da variância do sistema, Figura 
113) mostra os elementos P, Mg, Ni, Cr e Ca com 
correlações positivas significativas, apresentando 
scores positivos significativos para amostras nas uni-
dades do Terreno Tijucas, a saber, Suítes Encantadas 
e Encruzilhada do Sul e Complexo Porongos, e no 
Batólito Pelotas, concentrando amostras com scores 
significativos na porção sudoeste da área de estudo, 

entre as Suítes Pinheiro Machado e Dom Feliciano. 
Estes elementos sugerem uma associação repre-
sentativa de rochas máficas/ultramáficas de filia-
ção alcalina/cálcio-alcalina. No caso das unidades 
do Terreno Tijucas, a Suíte Encantadas possui lentes 
de anfibolitos, interpretados como diques máficos; 
o Complexo Porongos possui em sua estratigrafia 
rochas ultramáficas; na Suíte Encruzilhada do Sul, 
corpo anortosítico Capivarita, a nordeste desta uni-
dade, corrobora essa associação geoquímica. Nas 
unidades do Batólito Pelotas, a Suíte Dom Feliciano, 
representados por granitos alcalinos com presença 
de xenólitos máficos; e a Suíte Pinheiro Machado, 
apresentando granitos cálcio-alcalinos de alto-K com 
enclaves e xenólitos de rochas máficas.

O Fator 6 (5,92% da variância do sistema, Figura 
114) apresenta correlação positiva significativa para 
Mn, Ba, Sr, Co, Ca e Sc, associação geoquímica que 
sugere representação de processos hidrotermais 
sobre rochas de filiação cálcio-alcalina/alcalina. 
Observa-se que scores positivos significativos desta 
associação principalmente para unidades do Batólito 
Pelotas, a saber, Suítes Cerro Grande, Dom Feliciano 
e Pinheiro Machado, nas porções nordeste, leste e 
sudoeste da área de estudo. A Suíte Encruzilhada do 
Sul (Terreno Tijucas) também apresenta scores sig-
nificativos para este fator. Contudo, tal associação 
geoquímica parece estar relacionada ao anortosito 
Capivarita, a nordeste desta unidade.

O Fator 7 (4,13% da variância do sistema, Figura 
115) apresenta uma associação de elementos com-
posta por Zn, Ga, Cd e Al, que possui scores positivos 
significativos para a Suíte Encantadas e Complexo 
Porongos, no Terreno Tijucas, e no Batólito Pelotas, 
nas Suítes Dom Feliciano e Viamão na porção nordeste 
e Suítes Pinheiro Machado e Dom Feliciano a sudoes-
te. Esta associação pode ter duas principais interpre-
tações, sendo a primeira representativa de processos 
hidrotermais envolvendo minerais sulfetados (esfa-
lerita); a segunda representaria processos geoquími-
cos de superfície, tal qual processo de laterização.  
A hipótese de processos supergênicos para esta as-
sociação é a melhor sustentada, pois para a maioria 
das amostras com scores significativos estão em áre-
as com declividade < 30%, o que favorece a forma-
ção de solos lateríticos, devido a maior infiltração de 
águas pluviais, consequentemente, maior lixiviação 
de bases. Ainda é possível relacionar esta associação 
geoquímica a processos de adsorção ou co-precipi-
tação de metais nas fases de argilominerais e óxidos/
hidróxidos de Al (YARIV. CROSS, 1979). 
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Figura 112 -  Distribuição espacial do Fator 4 para sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área 
de estudo.

Figura 111 - Distribuição espacial do Fator 3 para sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área 
de estudo.

Figura 113 - Distribuição espacial do Fator 5 para sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área 
de estudo

Figura 114 - Distribuição espacial do Fator 6 para sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área 
de estudo.

Figura 115 - Distribuição espacial do Fator 7 para sedimentos de corrente (mapa de bacias e pontos) ao longo da área 
de estudo.

6.5. GEOQUÍMICA DE SUPERFÍCIE: 
CONCENTRADOS DE MINERAIS PESADOS

A área de estudo é conhecida por ter pequenos 
depósitos e ocorrências de cassiterita e wolframita 
no Terreno Tijucas e Bloco Encruzilhada (LEINZ & 
PINAGEL, 1945; TESSARI & PICADA, 1966), respecti-
vamente; e de chumbo na região de Amaral Ferrador 
no Batólito Pelotas (TUBINO, 2003). Além de ter 
ocorrências de cobre no Terreno Tijucas e de ouro, 
em diferentes pontos no Batólito Pelotas (GRAZIA, 
1997).

Os dados de concentrados de bateia mostram 
correlação com os depósitos presentes na área de 
estudo. Alguns minerais pesados apresentaram dis-
tribuição ou concentrações que puderam ser cor-
relacionados com as suas rochas fontes e indicam 
áreas que poderão tornar alvos de estudos mais 

detalhados. A seguir serão descritas apenas os prin-
cipais destaques mineralométricos que apresenta-
ram concentrações interessantes e poderão vir a ser 
melhor estudadas no futuro. 

Os principais destaques mineralógicos relacio-
nados às rochas graníticas são concentrações anô-
malas de cassiterita, monazita e columbita-tantalita 
(Figura 116). A figura apresenta os dados de concen-
trado de bateia e de litoquímica de rochas dos ele-
mentos relacionados a estes minerais. Os dados de 
litoquímica foram obtidos pelo método ICM40B da 
SGSGEOSOL, onde a amostra é digerida por multi-
-ácidos, cuja digestão pode não ser total. Os mine-
rais citados são mais refratários que os silicatos ào 
processo de digestão, os valores apresentados po-
deriam ser maiores, caso fosse analisado por méto-
do de fusão. No entanto, servem para correlacionar 
com as áreas com presença desses minerais, sendo 
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Figura 116 - Mapa de distribuição de minerais pesados de concentrados de bateia e litoquímica de rochas com 
elementos relacionados as associações graníticas na área de estudo. Números referem às áreas que serão discutidas 

no texto.

representados apenas amostras que apresentaram 
valores acima de 22,1 ppm para Sn, 101 ppm para Ce 
e 30 ppm para Nb.

As concentrações mais significativas de cassiteri-
ta são observadas na parte norte do Batólito Pelotas, 
região de Morrinhos [Área 1 Figura 116],onde a cas-
siterita já foi explorada na forma de garimpo. Essa 
mineralização está associada com maciços grani-
tos, que representam magmatismo pós-colisional 
cálcico-alcalino fortemente diferenciado, também 

denominados de Granito tipo Morrinhos. Essas ro-
chas graníticas tem o predomínio de biotita sieno-
granitos. Os dados de litoquímica indicam que os 
granitos da Suíte Dom Feliciano caem no campo dos 
granitos tipo A, e pelos dados químicos estudados 
permitem assumir que são granitos tipo I muito fra-
cionados. A mineralização de cassiterita indica ser 
controlado por falhas e fraturas que limitam ou in-
terceptam a intrusão e tem associação com monazi-
ta e topázio (RAMGRAB, et al., 1997).

No Bloco Encruzilhada e no Terreno Tijucas 
ocorrem bacias pontuais anômalas com teores de 50 
– 75% de cassiterita, não caracterizando uma área 
importante com concentração de bacias anômalas. 
No entanto, as análises de litoquímica apresentam 
valores interessantes para Sn, principalmente próxi-
mos às minas existentes. Concentrados de cassiterita 
menores que 25% são encontradas várias estações 
amostradas associadas coma Suíte Encruzilhada, tan-
to a oeste em contato com o Terreno Tijucas quanto 
a leste no contato com a Suíte Cordilheira. A ocor-
rência de cassiterita nessa região está associada com 
granitos sintranscorrentes representados por termos 
porfiríticos e granitoides a duas micas, esse último 
pode ser produto de processo de greisenização. A 
mineralização ocorre em pegmatitos, com presença 
de muscovita e turmalina, que também podem ter 
berilo e columbita associados. 

A Zona de Cisalhamento Dorsal do Canguçu pode 
ter sido responsável pela geração de ampla faixa de 
alteração hidrotermal (greisenização, turmaliniza-
ção), favorecendo a presença dessa mineralização 
do tipo Sn-W-Mo (RAMGRAB, et al., 1997). Nessa 
zona de cisalhamento, (RAMGRAB, et al., 1997) de-
limitaram zonas anômalas de turmalina, berilo, co-
lumbita-tantalita, scheelita, ouro, barita e monazita 
associada à cassiterita.

A Zona de Cisalhamento Dorsal do Canguçu pode 
ter sido responsável pela geração de ampla faixa de 
alteração hidrotermal (greisenização, turmaliniza-
ção), favorecendo a presença dessa mineralização 
do tipo Sn-W-Mo (RAMGRAB, et al., 1997). Nessa 
zona de cisalhamento, (RAMGRAB, et al., 1997) de-
limitaram zonas anômalas de turmalina, berilo, co-
lumbita-tantalita, scheelita, ouro, barita e monazita 
associada à cassiterita.

A presença e composição da monazita é con-
trolada pelo grau de diferenciação das rochas mag-
máticas. A monazita é mineral acessório comum em 
granitos tipo S e alguns granitos tipo A, formados 
em ambientes sin-, tardi a pós-tectônicos (NÉDÉLEC 
& BOUCHEZ, 2015). Em rochas formadas em zonas 
de profundidades intermediárias, que podem ser ro-
chas tipo: quartzo monzonito, granitos duas micas, 
muscovita granito, granitos com cassiterita e peg-
matitos (OVERSTREET, 1967). Segundo esse autor, a 
quantidade de tório presente na monazita varia com 
a profundidade, sendo menores em profundidades 
menores.

Os resultados de concentrado de bateia da mo-
nazita apresenta uma distribuição mais ampla de ba-
cias anômalas quando comparada com a cassiterita 
(Figura 116). Essas concentrações são concordantes 
com os dados de litoquímica que mostram rochas 
com teores altos de Ce, e devem ser a fonte dessas 
monazitas. As bacias anômalas de monazita parecem 

acompanhar as zonas de cisalhamento que cortam 
a área de estudo, correlacionando com a presença 
de granitos tipo S como ocorrem nas proximidades 
da Zona de cisalhamento Dorsal do Canguçu [Área 
2 Figura 116] e porção sul do Batólito Pelotas [Área 
3 Figura 116]. Na Suíte Encruzilhada, nas proximida-
des aos depósitos de tungstênio também são en-
contrados altos valores de Ce nas rochas e várias 
bacias anômalas de monazita com concentrações 
entre 25% e 50 %. No entanto, a maior concentração 
(75% a 100%) está relacionada com granitos a duas 
micas ou a processos de potassificação (JP-140) e as-
sociado a presença da turmalina e topázio da Suíte 
Cordilheira. A área também possui ocorrências im-
portantes de fluorita, cassiterita, scheelita, xenotima 
(ALBUQUERQUE, 1989).

As concentrações intermediárias, entre 25 a 
50 %, podem ser encontradas nas diferentes bacias 
que cortam os granitos das suítes Encruzilhada, Dom 
Feliciano e Pinheiro Machado. Provavelmente estão 
relacionadas com as unidades graníticas peralumino-
sas que ocorrem nestas suítes graníticas citadas e po-
dem ser correlacionadas com os dados de sedimento 
de corrente. Na suíte Dom Feliciano podem acom-
panhar os leucogranitos fortemente diferenciados 
que possuem associação com cassiterita, visto que 
apresentam correlacionados. A Suíte Encruzilhada é 
composta por granitos tipo I fracionados a altamente 
fracionados com características álcali-cálcicas a cál-
cio-alcalinas, peraluminosos. As rochas graníticas re-
lacionadas à Suíte Pinheiro Machado são associadas 
ao magmatismo pós-colisional com dados geoquí-
micos apresentando composições desde cálcio-al-
calinas a cálcio-alcalinas alto K até shoshonítico que 
pode ou não evoluir para magmatismo alcalino tipo 
intra-placa. Essa diversidade de rochas pode indicar 
fontes heterogêneas na sua formação que podem 
ser produtos da fusão parcial de crosta pura com 
magmas máficos manto derivados. 

Na Figura 117 está representado a distribuição 
de cromita, ilmenita e magnetita dos concentrados 
de bateia e os dados de Cr, Ni e V obtidos, com repre-
sentação dos valores acima de 45 ppm, 30 ppm e 40 
ppm das análises de litoquímica, respectivamente. 

A cromita em concentrado de bateia ocorre 
sempre menores que 1 % e apresenta de forma fre-
quente em algumas bacias nas porções nordeste e 
sudoeste da área de estudo. A presença desse mi-
neral nessas bacias, provavelmente está relacionada 
com os corpos e diques de rochas básicas. (RAMOS, 
2011) descreve a presença de cromita em rochas me-
tamáficas e ultramáficas na região de Arroio Grande. 
Os dados de litoquímica, altos valores de Cr e Ni, 
coincidem com os corpos máficos que ocorrem, prin-
cipalmente, na porção centro-sul. O vanádio, por sua 
vez apresenta uma distribuição mais ampla que pode 
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Figura 117 - Mapa de distribuição de minerais pesados de concentrados de bateia e litoquímica de rochas com 
elementos relacionados as associações máficas na área de estudo. Números referem às áreas que serão discutidas no 

texto.

ser correlacionada com as rochas e diques máficos 
que ocorrem na área de estudo.

A ilmenita é encontrada em diferentes propor-
ções nas diferentes bacias amostradas, sendo bem 
representativa na região centro norte onde estão 
associados com a unidade do anortosito Capivarita. 
A distribuição deste mineral é mais ampla, ou seja, 
ocorre em todo o Batólito, no entanto parece estar 
associado às unidades das Suítes Cordilheira, Viamão 
e Pinheiro Machado. Enquanto que a magnetita, de 
ocorrência mais restrita, indica uma maior correla-
ção com as unidades da Suíte Cerro Grande e Dom 

Feliciano; e talvez as bacias anômalas cortem alguns 
lineamentos magnéticos de direção NW, que são tar-
dios e considerados como lineamentos de segunda 
ordem, não apresentado nos mapas.

O ouro está presente em vários pontos na região 
estudada, conforme pode ser observado na Figura 
118. Essa figura demonstra a distribuição do ouro 
e dos sulfetos galena e calcopirita encontrados nos 
concentrados de bateia, bem como a distribuição 
dos dados de litoquímica para os elementos Pb, Cu 
e Zn, com valores maiores que 30 ppm, 40 ppm e 80 
pmm, respectivamente.

Figura 118 - Mapa de distribuição de minerais pesados de concentrados de bateia e litoquímica de rochas com 
elementos relacionados as associações de metais base e de pintas de ouro na área de estudo. Números referem às 

áreas que serão discutidas no texto.

A área próxima à localidade de Morro Redondo e 
Vista alegre são mais interessantes, do ponto de vista 
de pintas de ouro encontradas no Batólito, conforme 
já observado no Projeto Pedro Osório (RAMGRAB & 
WILDNER, 2000). Essa mineralização ocorre associa-
do com granitos porfiríticos a equigranulares sin- a 
pós-transocrrentes, com enclaves dioríticos a tona-
líticos (GRAZIA, 1997). Essa associação com as zonas 
de cisalhamento, poderiam caracterizar como mine-
ralização do tipo ouro orogênico 

A calcopirita nos concentrados de bateia ocor-
re de forma localizada, principalmente na porção 

sul do Terreno Tijucas [Área 1 Figura VI.24]. A con-
centração de bacias com a presença desse mineral 
nessa região pode ser relacionada com as unidades 
vulcânicas da Bacia do Camaquã. Essa mineralização 
pode ser similar à da Minas do Camaquã, no entanto 
para essa afirmação torna necessária mais estudos. 
Isto porque, nessa região, há bacias próximas com a 
presença de galena, que ocorre apenas nessa área. 
A calcopirita ocorre ccomo pequenas concentrações 
isoladas, na região centro norte e pode estar rela-
cionada com os diferentes eventos de reativações da 
Zona de cisalhamento Dorsal do Canguçu. 
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Dentre os altos valores obtidos em litoquímica 
para Pb, Cu e Zn; o primeiro apresenta amostras com 
maiores valores distribuídas na porção norte do ba-
tólito e no sul do Bloco Encruzilhada. Vale a pena res-
saltar que na região de Amaral Ferrador, houve uma 
mina de pequeno porte de Pb [Área 2 Figura 118]. A 
presença de rochas que apresentem teores altos de 
Pb na área pode ser interessante uma melhor inves-
tição, pois podem ter as mesmas características da 
mineralização de Pb de Amaral Ferrador. Na porção 
sul, ocorre rochas com teores intermediários de Pb. 

Os dados de Cu no Batólito Pelotas, por sua vez, 
apresenta correlação com: (i) corpos máficos, como o 
Passo da Fabiana, que ocorrem na porção sul [Área 3 
Figura 118]; (ii) uma amostra com valor alto na região 
de Morrinhos [Área 4 Figura 118]; e (iii)  na região 

central ocorre presença de rochas alcalinas e do kim-
berlito Alfeu I (PROVENZANO, 2016), onde ocorre as-
sociado com valores altos de Zn [Área 5 Figura 118].   
E no Bloco Encruzilhada [Área 6 Figura 118], o cobre 
apresenta valores altos, juntamente com o zinco, nas 
proximidades dos depósitos de tungstênio. 

Os resultados obtidos pela geoquímica prospec-
tiva mostram algumas regiões com associações de 
elementos anômalas e clusters de destaques mine-
ralógicos interessantes. No entanto, a definição da 
potencialidade econômica destas regiões precisa de 
estudos mais detalhados. Isto porque diante do co-
nhecimento geológico atual da área de estudo, que 
é regional, não permitem considerar qualquer viabi-
lidade econômica para estas regiões. 

7. RECURSOS MINERAIS

O projeto teve como enfoque principal a ca-
racterização das mineralizações que ocorrem no 
Batólito Pelotas e na porção leste do Terreno Tijucas. 
Os bens/recursos minerais atualmente explorados 
comercialmente, na área de estudo, são argila, calcá-
rio (mármore calcítico e dolomítico), carvão, caulim, 
pedra de corte, rocha ornamental brita e areia. No 
entanto, a área já teve depósitos de pequeno porte 
de elementos metálicos, explorados em: uma mina 
de chumbo, até a década de 2000; diversas minas e/
ou garimpos de estanho, até a década de 1980; e, 
tungstênio, até a década de 1940. Assim, os princi-
pais jazimentos conhecidos na área de estudo são 
de chumbo, cobre, estanho, tungstênio; além de 
ocorrências de cobre e ouro. Como material de ocor-
rência restrita ou de menor expressão econômica 
tem-se molibdênio, fluorita, berilo, feldspato-quart-
zo, areia, argila, rocha ornamental e turfa.

Este relatório é composto por uma breve des-
crição dessas concentrações minerais e por infor-
mações metalogenéticas de alvos detalhados, assim 
como indícios geofísicos, mineralógicos e petrológi-
cos obtidos na bibliografia ou das atividades desen-
volvidas no projeto Batólito Pelotas com foco em 
minerais metálicos e minerais não metálicos.

7.1. PROJETOS METALOGENÉTICOS 
ANTERIORES

Os projetos metalogenéticos realizados pela 
CPRM nas décadas de 1980 e 1990 (SILVA; RAMGRAB, 
1986; CAMOZZATO, 1987; RAMGRAB; WILDNER; 
CAMOZZATO, 1997; RAMGRAB; WILDNER, 2000), 
bem como trabalhos de prospecção aluvionar re-
alizados no estado (SZUBERT et al., 1976), além de 
outros trabalhos específicos, indicam a presença de 
ocorrências e indícios de alguns recursos minerais 
que ocorrem na área de estudo. 

Ramgrab e Wildner (2000), trabalhando na 
Folha Pedro Osório SH.22-Y-C 1:250.000, mostram 
que a Suíte Cordilheira, nas proximidades da Zona 
de Cisalhamento Dorsal de Canguçu, apresenta zo-
nas anômalas para cassiterita, localmente associadas 
com indícios de ouro em bateia. Zonas anômalas para 
cassiterita também podem estar associadas com co-
lumbita-tantalita, scheelita, monazita e zircão. Para 
estes autores, a ocorrência dessa paragênese mine-
ral está relacionada com processos hidrotermais de 
turmalinização e greisenização, registrados ao longo 

da zona de cisalhamento. Também foram encontra-
das zonas anômalas, em concentrado de bateia, para 
ouro. Estas ocorrem associadas com sulfetos (calco-
pirita, pirita e galena) e barita, onde a fonte estaria 
em mineralização aurífera do tipo filão de quartzo 
± sulfetos, encaixados em rochas graníticas da Suíte 
Pinheiro Machado, afetadas por falhamentos NE-SW 
que desenvolveram amplas faixas cataclásticas e in-
jeções e apófises de rochas graníticas mais jovens. 
Um indicativo deste tipo de depósito seria a pre-
sença de grande quantidade de epidoto, nos con-
centrados, que pode ser associado ao processo de 
alteração hidrotermal.

Na Folha Porto Alegre, SH.22-Y-B 1:250.000, 
Ramgrab, Wildner e Camozzato (1997) também en-
contraram a cassiterita como o principal mineral 
prospectivo. A cassiterita, nessa folha, ocorre em 
aluviões do Arroio dos Cachorros que cortam as ro-
chas sienograníticas tipo Morrinhos da Suíte Dom 
Feliciano. Estas ocorrências apresentam uma pe-
quena variação na mineralogia dos concentrados 
de bateia, quando comparada com o da Folha Pedro 
Osório. A cassiterita ocorre com berilo, columbita-
-tantalita, scheelita, ouro, barita e monazita, com 
presença de molibdenita subordinada, formando 
zonas anômalas. A mineralização primária ocorre 
em pegmatitos com zonas greisenizadas e turmali-
nizadas, que para os autores devem estar em filões 
controlados por falhas e fraturas que cortam as in-
trusões sienograníticas. 

7.2. BENS MINERAIS METÁLICOS

A área de estudo possui algumas ocorrências de 
bens metálicos conhecidos (Figura 119), dos quais 
alguns foram minas, que atualmente estão desati-
vadas. Os principais bens metálicos que foram ex-
plorados segundo o tamanho do depósito foram: (i) 
estanho; (ii) tungstênio; (iii) chumbo; (iv) cobre; e (v) 
ouro, esse último na forma de garimpo. A seguir se-
rão apresentadas as descrições desses bens minerais 
por ordem alfabética.

7.2.1. Chumbo

A mineralização de chumbo na área de estudo 
tem (i) Depósito, a Mina Galena que foi explorada 
no final da década de 1990 pela empresa Galena 
Mineração Ltda. em Amaral Ferrador (TUBINO, 
2003), que ocorre associado às rochas das suítes 
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VIIamão e Dom Feliciano, no Batólito Pelotas (re-
gião1 na Figura 119); (ii) Ocorrência conhecida como 
Martelo Perdido associado ao Complexo Porongos, 
na região da Serra dos Pedrosas no Terreno Tijucas 
(região 2 na Figura 119); (iii) Ocorrências de chumbo 

são reportadas na Serra do Veleda e Passo da Cuia 
(região 3 da Figura 119) (RAMGRAB; WILDNER, 2000); 
e (iv) Diversos indícios nas proximidades da ex-mina 
de Sanga Negra (região 4 na Figura 119) (SZUBERT et 
al., 1976).

Figura 119 - Mapa de localização da mina e ocorrência dos bens minerais metálicos na área de estudo. Os números 
de 1 a 4 representam as ocorrências discutidas no texto:(1) Mina Galena; (2 E 3) Ocorrências de cobre; e (4) Minas de 

tungstênio.

7.2.1.1. Mina Galena em Amaral Ferrador

O depósito de chumbo de Amaral Ferrador 
(Mina Galena) é um depósito sulfetado de galena do 
tipo filoniano, encaixado em granitos condicionados 
por estrutura rúptil com evidências de alteração hi-
drotermal (BERGMANN, 1997). Diante das paragê-
neses, texturas e estruturas a autora sugere que a 
deposição do minério ocorreu em espaços abertos 
do tipo stockwork, a partir de soluções epitermais. 
O depósito foi definido como sendo do tipo epi-
termal de baixa sulfetação (tipo adularia – sericita)  
(TUBINO, 2003).

O depósito está inserido nas rochas graníticas 
das suítes Viamão e Dom Feliciano, cortadas por uma 
zona de cisalhamento sinistral de direção NE (Figura 
120). A atuação da tectônica rúptil pode ter influen-
ciado a geração de um corpo subvulcânico ácido e 
a reativação de zonas de cisalhamento existentes, 
gerando falhas e fraturas secundárias, agrupadas 
nas direções NE-SW, N-S, E-W e NW-SE, que influen-
ciaram a intrusão de um corpo subvulcânico ácido 
(RAMGRAB; WILDNER; CAMOZZATO, 1997).

A mina Galena está localizada a 5 Km ao noroes-
te da cidade de Amaral Ferrador. 

O acesso à mina é feito por estrada de chão que 
liga os municípios de Encruzilhada do Sul a Amaral 
Ferrador. Trata-se de uma cava a céu aberto de 
aproximadamente 200 X 50 metros e direção N40E, 
onde foi lavrado mineral minério de chumbo, gale-
na, como único constituinte pela Galena Mineração 
Ltda (Figura 121). Não há dados oficiais sobre a pro-
dução e segundo informações verbais o minério 
ocorria na forma de “bucha”, de onde foi retirado 
15 toneladas de galena como único constituinte. A 
mina encontra-se atualmente paralisada com a cava 
alagada. Amostras com evidência de mineralização e 
alteração hidrotermal foram coletadas nas pilhas de 
rejeito de minério adjacentes à cava.

Os principais controles da mineralização estão 
associados às estruturas de falhas e aos halos de 
alteração hidrotermal formadas devido a intensa 
circulação de fluidos trazidas, possivelmente, pelas 

intrusões tardias e de nível crustal raso, que ocor-
rem na área (BERGMANN, 1997; TUBINO, 2003). 
A zona de cisalhamento principal que corta a área 
marcaria o local de formação de um corredor de al-
teração (GARCIA, 2013). Na gravimetria da região, 
este corredor está representado como uma zona de 
baixa densidade, indicando ter sido área com inten-
so processo de remoção de massa (COSTA, 1998). As 
zonas de alteração hidrotermal mostram-se contro-
ladas pelas estruturas, onde as diferentes direções 
de falhas e fraturas estão preenchidas por diferentes 
tipos de alteração. A direção de fraturas e falhas de 
maior frequência é N15°-30°E (TUBINO, 2003), que 
condiciona zonas miloníticas subverticais de cisalha-
mento (ROST, 2006) (Figuras 120 e 121). Essa direção 
coincide com a cava principal da mina e está próxi-
mo à zona de sobreposição de terminações de falhas 
transcorrentes N20°-30°E (ROST, 2006).

Figura 120 - Mapa geológico simplificado da Mina Galena (TUBINO, 2003), com recortes dos levantamentos 
aerogeofísicos, com mapas da 1ª DV (abaixo a esquerda) e RGB (abaixo a direita).
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Figura 121 - (A) Cava da Mina Galena. (B) Vista da mina a partir do corpo da rocha subvulcânica ácida.

Além do controle estrutural, a presença de ro-
chas epizonais, como o quartzo-pórfiro e o quartzo-
-monzonito, atuam como possíveis como agentes 
mineralizadores (TUBINO, 2003), introduzindo flui-
dos e energia térmica ao sistema hidrotermal (ROST, 
2006). Estruturas rúpteis foram criadas devido ao 
caráter tardio destas rochas epizonais, em relação 
às encaixantes do minério, que serviram de canais 
para fluidos, gerando os processos de mineraliza-
ção e alteração hidrotermal encontradas na área 
(BERGMANN, 1997). Próximo à esses corpos epizo-
nais são observadas maior intensidade na altera-
ção hidrotermal e presença de minerais sulfetados 
(TUBINO, 2003). Essas rochas subvulcânicas ácidas 
ocorrem como altos estruturais, destacando-se no 
relevo (Figura 121B). Esses corpos são bem marcados 
pela gamaespectrometria, mostrando altos anôma-
los no mapa ternário RGB, área azulada na porção 
inferior da figura (mapa inferior à direita da Figura 
120). 

As informações em profundidade obtidas por 
testemunhos de sondagens em áreas próximas à 
mina indicam que a encaixante é um biotita mon-
zogranito variando para sienogranito que ocorre de 
forma subordinada, como pequenas injeções; a tex-
tura é fina a média equigranular a localmente porfi-
rítica (TUBINO, 2003). O biotita monzogranito pode 
ser encontrado cortado por veios e/ou apófises de 
quartzo monzonito. Próximo à mina são encontrados 
corpos de pequena extensão de riolitos peralcalinos, 
dacito, ou quartzo pórfiros de composição dacítica, 

de coloração ocre com matriz afanítica e fenocris-
tais centimétricos, arredondados, de quartzo (Figura 
122). Disseminado na matriz, ocorrem cristais hidio-
mórficos de hematita, os quais provocam um tingi-
mento avermelhado na matriz afanítica. 

Essa rocha subvulcânica apresenta textura por-
firítica com fenocristais de quartzo com grão médio 
(5 a 2 mm), subédricos, com inclusões orientadas de 
albita (?) segundo as faces de crescimento do cristal 
(inclusões de Frasl, um tipo de crescimento epitaxial) 
(Figura 123B), de forma semelhante também ocor-
rem fenocristais de microclínio, de grão médio a fino 
(2,5 a 0,8 mm), com as mesmas inclusões orientadas. 

Figura 122 - Foto da amostra RC034, riolito peralcalino 
porfirítico, mostrando pórfiros de quartzo arredondados 

em matriz de textura inequigranular.

Figura 123 - Fotomicrografias da amostra RC034. (A) textura porfirítica, destacando fenocristal de microclínio 
micropertítico (mc) e quartzo (qz) em matriz fina, quartzo feldspática (aumento de 25X, luz polarizada cruzada). (B) 
detalhe de fenocristal de feldspato alcalino com inclusões de Frasl (seta), cristais epitaxiais que marcam as faces de 

crescimento do mineral hospedeiro (aumento de 25X, luz polarizada cruzada). (C e D) presença de fluorita alojada nas 
clivagens da fucsita (aumento de 100X, luz polarizada e polarizada cruzada) e (E e F) cristais fucsita basal zonadas com 

zircões fortemente zonados (aumento 100X).

Estes fenocristais estão envolvidos por uma matriz 
fina, inferior a 0,5 mm, alotriomórfica, com compo-
sição quartzo-feldspática. Os máficos estão cloriti-
zados (fucsita?) e nas clivagens dilatadas ocorrem 
epidoto e fluorita (Figura 123C). O zircão ocorre em 
formas equidimensionais e desenvolvem halos ple-
ocróicos na encaixante (sugerindo um decaimento 
radiotivo) (Figura 123D). A muscovita (muscovitiza-
ção?) ocorre nos bordos ou acompanhando clorita/
fucsita (produto de alteração da biotita). Minerais 
opacos completam a paragênese.

As características dessa rocha ácida indicam 
ser de uma intrusão rasa (epizona), cujas texturas 
mostram que houve uma variação na composição 
do líquido, rico em sílica, durante a cristalização dos 
minerais. O alto teor de sílica dessa rocha representa 

a fase final de cristalização de um granito, que pode 
ter contribuído com grande quantidade de fluidos 
hidrotermais. Este posicionamento raso permite a 
interação com a água meteórica, contribuído para 
a hidratação dos minerais máficos e com a geração 
dos diferentes processos de alteração e participado 
na precipitação dos metais que geraram o depósito 
de chumbo. A fluorita é um mineral acessório impor-
tante (Figura 123C) e comumente foi encontrado em 
microfraturas acompanhando os reequilíbrios hidro-
termais (TUBINO, 2003). 

O sistema de falhas gerado pela zona de cisa-
lhamento durante o posicionamento do corpo sub-
vulcânico deve ter sido o canalizador para os fluidos 
hidrotermais e água meteórica relacionados com o 
processo mineralizador.
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Os perfis geofísicos terrestres realiza-
dos por (COSTA, 1998) indicam que nas pro-
ximidades da zona de cisalhamento há uma 
grande perda de massa com a formação de um bai-
xo gravimétrico que circundam o corpo de minério.  
Esse baixo gravimétrico é formado devido ao pro-
cesso de lixiviação e de alteração hidrotermal da en-
caixante com formação de zonas de argilização e/ou 
sericitização (potassificação). A potassificação é bem 
marcada na cintilografia e ocorre junto ao corpo 
mineralizado. A interpretação dos dados geofísicos 
feita pelo autor indica que os corpos mineralizados, 
sulfetos metálicos, formam bolsões/filões apresen-
tando-se como altos gravimétricos. A modelagem 
quantitativa na área minerada sugere a presença de 
corpos mais densos com extensão em profundida-
de da ordem de 25 m e largura em torno de 50 m, 

que corresponderia a uma massa de 65 toneladas de 
minério.

As fraturas que ocorrem próximas à área da 
mina apresentam associação com processo de argi-
lização intensa (Figura 124) e as fraturas podem ter 
processo de oxidação associada (Figura 124B). Em 
alguns casos, são comuns observar o granito porfi-
rítico epidotizado com a textura original preservada, 
cortado por veios preenchidos por quartzo e óxidos 
de ferro (Figuras 124C e D), que representam os 
processos de alteração tardios (ROST, 2006). As di-
ferentes gerações de alteração que afetaram a área 
podem ser observadas pela textura e estruturas dos 
preenchimentos dos veios, onde são observados a 
rocha epidotizada cortada por veios de sílica (Figuras 
124E e F) e/ou preenchimento por óxido de ferro 
(Figuras 124C e D).

Figura 124 - (A e B) Controle estrutural das zonas de alteração hidrotermal argilização e processo de ferruginização 
tardia nas direções N15°-30ºE; (C e D) Veios preenchidos por quartzo e óxidos de ferro; (E e F) Textura e estrutura dos 

veios preenchidos por diferentes gerações de alterações (Ponto JP-013).

A mineralização sulfetada está associada, prin-
cipalmente, com a alteração fílica e a silicificação. 
Segundo Tubino (2003), as principais paragêneses 
hidrotermais que ocorrem são: (i) zona argílica, en-
volvendo a formação de clorita, illita/caolinita, limo-
nita e raros epidoto e carbonato; (ii) zona fílica com 
a formação de mica branca, hematita/limonita e ra-
ros epidoto e carbonato; e (iii) zona silicificada, que 
consiste de quartzo e/ou calcedônia, hematita/limo-
nita, mica branca/illita e fluorita. As paragêneses 
e as características dos minerais são indicativos de 
que o equilíbrio e condições de formação do minério 
e as alterações ocorreram a temperaturas relativa-
mente baixas. O processo de alteração também está 
associado a zona de cisalhamento que corta a área 
da mina, formando zonas de alteração com mais de 
quatro km de largura, definido como “corredor de 
alteração” (GARCIA, 2013). 

Rost (2006) identificou três tipos de alterações 
associadas às estruturas principais e secundárias, 
que são as alterações propilítica, sericítica e sericítica 
avançada, com processos de silicificação, oxidação 
e carbonatação como estágios tardios e subordina-
dos. Segundo esse autor, a zona sericítica avançada 
ocorre de forma mais intensa e está mais próxima 
às falhas e fraturas, é seguida pela zona sericítica e 
na parte mais distal ocorre a zona propilítica, que 
se caracteriza por ser a fase de alteração precoce. 
A alteração sericítica é mais bem desenvolvida nas 
estruturas secundárias, como falhas e veios. 

A mineralização está associada a brechas e sto-
ckwork de veios de quartzo, leitoso a sacaroidal, com 
boxworks de sulfetos, hematita e goethita (Figura 
125A). O granito encaixante apresenta forte altera-
ção fílica, diagnosticada por intensa sericitização e 
epidotização. A mineralização de Pb ocorre em veios 
de quartzo que comumente apresentam drusas e 
textura do tipo comb, típicas de depósitos formados 

a baixa profundidade na crosta, e controlados por 
fluidos hidrotermais (Figura 125B). As brechas e 
veios mineralizados são compostos por quartzo, ga-
lena, pirita, calcopirita, malaquita, azurita e estão 
frequentemente cortados por vênulas de hematita.

Os dados de testemunhos de sondagens mos-
tram que nas zonas de alteração mais intensa, ocor-
rem sulfetos, normalmente pirita com calcopirita, 
esfarelita, galena e calcocita (TUBINO, 2003) e moli-
bdenita (HENRICHS, 2010) subordinadas. Os sulfetos 
ocorrem disseminados e confinados em fraturas e 
veios, sendo que a pirita pode ocorrer como nódulos 
disseminados (TUBINO, 2003). A textura observada 
dos sulfetos é muito fina, quando disseminado na 
rocha e apresentam como grãos maiores nos veios 
e fraturas. O principal corpo de minério apresenta-
va galena em cristais subeuédricos a euédricos com 
dimensões de até 10 cm, brilho metálico sujeitos a 
embaçamento quando expostos ao ar típica de gale-
na argentífera (BERGMANN, 1997). A autora descre-
ve a presença de restos de esfalerita, neo-digenita 
secundária encrustando calcopirita primária e subs-
tituição de galena por covelita, cerussita e anglesita. 
Os minerais secundários seriam a cuprita, malaquita 
e azurita. A autora também observou a presença de 
cristais esqueléticos de Ag nativa em franjas de gale-
na, quando esta é substituída por covelita.

A galena foi o principal mineral de minério da 
mina e a anglesita (PbSO4) também foi explotada de 
forma subordinada. A presença de anglesita indica 
que as condições de precipitação eram de pH ácido 
(DEER; HOWIE; ZUSSMAN, 1992). A anglesita ocorre 
como agregados radiais de cristais prismáticos pre-
enchendo e impregnando as cavidades presentes nas 
fraturas, associados a óxidos de ferro (Figura 126). A 
paragênese hematita, malaquita, azurita, e anglesi-
ta representam reequilíbrios em zonas de oxidação 
(TUBINO, 2003).

Figura 125 - (A) Brechas de veios de quartzo com boxworks de sulfetos, hematita e goethita, além de brecha do granito 
encaixante, com forte alteração fílica, marcada por intensa sericitização e epidotização; (B) Amostra de quartzo com 

textura comb com alguns poros preenchidos por cristais de anglesita, associado a processo de alteração fílica/sericítica 
e oxidação (Ponto JP-013).
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Figura 126 - Ocorrência de agregados radiais de cristais prismáticos de anglesita associados a veios de quartzo, em 
zonas de oxidação, impregnando as paredes dos espaços vazios nos veios e fraturas. Tamanho da barra -1 cm (Ponto 

JP-013).

Outros minerais de chumbo encontrados foram 
óxido de chumbo (PbO2 - plattnerita e escrutinita?) 
e a piromorfita [(Pb5Cl(PO4)3], observado apenas nas 
imagens de elétrons retroespalhados em microscó-
pio eletrônico de varredura (Figura 127) e dados de 
EDS (Figura 128). 

Algumas análises de piromorfita mostraram 
picos de Cu, Ti e V. Esses minerais de Pb podem 
ocorrer preenchendo poros/fraturas associados a 
oxi-hidróxido de ferro e/ou ilmenita (Figura 129), em 
alguns locais ocorrem a formação de agulhas de ru-
tilo (Figura 129B). A hematita é o principal óxido de 
ferro e apresenta inclusões e exsoluções de ilmenita 
(Figura 129), bem como podem ser encontradas in-
clusões de rutilo (Figura 129B). Dentre os minerais 
acessórios comuns encontrados nessa paragênese 
de alteração estão os minerais resistatos, tais como 
apatita, zircão euédricos e grãos arredondados mili-
métricos de quartzo, que juntamente com “massas” 
de óxido de chumbo, estão imersos em matriz de 

alteração, formada principalmente sericita + carbo-
nato + argila. A apatita apresenta-se corroída (Figura 
129A), indicando estar em processo de alteração, 
que pode ter fornecido o fósforo para a formação 
da piromorfita.

Cabe aqui ressaltar que não foram encontrados 
sulfetos nas amostras coletadas no projeto, sendo 
possível identificar boxworks, associados a quartzo 
vugs (Figura 130A), sendo encontrados apenas cas-
calhos com impregnações de malaquita e azurita 
(Figura 130B).

Os trabalhos prospectivos desenvolvidos pela 
empresa Galena Mineração Ltda, próximo à área da 
mina, atualmente desativada, indicam que a área 
tem alto potencial para metais básicos (Pb e Zn) e 
metais preciosos e alguns teluretos (TUBINO, 2003).

Os resultados preliminares, do estudo realizado 
pela empresa, indicaram a continuidade da minerali-
zação segundo a estrutura principal, a mesma onde 
foi aberta a mina Galena (COSTA, 1998). 

Figura 127 - Imagens de elétrons retroespalhados das formas de ocorrência de óxido de chumbo (porções mais claras), 
piromorfita (porções cinzas), feldspatos (porções escuros) (amostra JP-013-6).

As características geológicas da área associadas 
às condicionantes de geração desse sistema mineral 
que gerou o depósito da Mina Galena, caracterizado 
por estruturas tectônicas dúcteis e rúpteis associa-
das a intrusão de corpos epizonais e as alterações 
hidrotermais descritas, mostram o potencial da área 
de conter depósitos em subsuperfície, que merecem 
mais estudos prospectivos multidisciplinares. A pre-
sença de uma larga zona de alteração relacionada 
à zona de falhas (GARCIA, 2013), em conjunto com 
posicionamento de corpos epizonais e a existência 
dessa mina, são fatores que contribuem para colocar 

Figura 128 - Espectros de EDS, indicando a composição semiquantitativa dos minerais de Pb; (A) Óxido de chumbo e (B) 
Piromorfita (Ponto JP-013).

Figura 129 - Imagens de elétrons retroespalhados das formas de ocorrência de minerais secundários de chumbo 
(porções mais claras) envolvidos por matriz ferruginosa formada por hematita e ilmenita, associado com outros 

minerais acessórios (amostra JP-013-6).

essa região como área potencial para estudos futu-
ros. Os dados geofísicos mostram que a potenciali-
dade da área pode ser ampliada, visto que apenas 
parte da área afetada pelo hidrotermalismo foi in-
vestigada (COSTA, 1998). Apesar de estar situado em 
compartimento geológico tido como baixo potencial 
metalogenético a presença desse depósito sulfetado, 
justifica uma maior investigação metalogenética de 
detalhe (BERGMANN, 1997). Ou seja, o potencial me-
talogenético está em aberto, dependendo de mais 
do aprofundamento das pesquisas para determinar a 
sua potencialidade econômica (TUBINO, 2003).
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Figura 130 - (A) Boxworks associados com quartzo vugs; (B) Clastos de malaquita, quartzo e hematita dispersos na 
área da mina.

7.2.1.2. Ocorrência Martelo Perdido (Santana 
da Boa Vista – RS)

Na região da Serra dos Pedrosas (Figura VII.1), 
foi descrito a ocorrência de chumbo, alvo conhecido 
como Martelo Perdido. Está inserido no Complexo 
Metamórfico Porongos, na unidade metavulcânicas 
andesíticas a dacíticas associadas a metavulcano-
clásticas interdigitadas com clorita xistos e lentes de 
xistos grafitosos (Figura 131).

A mineralização desse alvo é descrita por (JOST, 
1981) como alternância de galena, quartzo, pirita 
maciça e arsenopirita, sugerindo um acamadamento 
sedimentar. Drummond (1986) identificou três áreas 

potenciais para pesquisa mineral em área a trinta 
quilômetros a sudoeste de Encruzilhada do Sul, dos 
quais aquela que apresenta melhores resultados foi 
o alvo Martelo Perdido. Essa ocorrência apresentou 
sulfetos maciços compostos de arsenopirita, pirita 
e galena associados aos grafita xistos que passam 
lateralmente ou englobam “gossan” e/ou capas de 
ferro. Os dados analíticos obtidos, na época, foram 
de teores menores que 3% de Pb e cerca de 200ppm 
de Ag (DRUMMOND, 1986). Segundo esse autor, os 
grafita xistos formam faixas extensas, normalmente 
com sulfetos disseminados, ou formam pequenas 
lentes com contato gradacional com os cloritas-xis-
tos (Figura 132).

Figura 131 - Mapa simplificado da ocorrência de chumbo, alvo Martelo Perdido.

Figura 132 - Mapa de detalhe do Alvo Martelo Perdido, mostrando as relações entre as unidades litológicas 
relacionadas à mineralização (modif. de DRUMMOND, 1986).

Os "gossan" e/ou capas de ferro são geralmen-
te lenticulares ou em faixas estreitas e podem ser 
cortadas por venulações de quartzo e apresentar es-
truturas tipo boxworks (Figura 133A). O quartzo lei-
toso forma strings centimétricos, localmente foram 

identificadas camadas alternadas com sulfetos (JOST, 
1981). Próxima à área do alvo Martelo Perdido ocor-
re também a presença de uma rocha subvulcânica, 
riolito porfirítico (Figura 133B), que pode ter relação 
com o processo de mineralização.

Figura 133 - (A) Ocorrência de capa de ferro com strings de quartzo, no detalhe estrutura tipo boxworks; (B) Riolito 
porfirítico alterado que ocorre na área (Ponto JP289).

Apesar da área não mostrar potenciali-
dade econômica diante da pequena dimen-
são das ocorrências (DRUMMOND, 1986), as 
lentes de grafita-xisto estendem-se por grandes 
extensões na direção NE, acompanhando o con-
tato oeste com as unidades da Bacia do Camaquã.  

Além disso, em vários pontos, essa litologia apresen-
ta teores relativamente altos de Pb, Zn e Cu, e, devi-
do ao sistema de deformação (aumenta a espessura) 
dessas unidades, localmente essas lentes atingem 
vários metros de largura (Ponto OS-107) e sempre 
acompanhadas de capa de ferro. 
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A realização de estudo utilizando como guia pros-
pectivo a unidade de grafita-xistos com a associação 
com capa de ferro e/ou gossan, pode vir a encontrar 
áreas com potencial econômico para chumbo, zinco 
e cobre. Trabalho de detalhamento e análises são 
necessários para ter um melhor entendimento e co-
nhecimento dos controles dessa mineralização asso-
ciada aos xisto-grafitosos. Para Drummond (1986), a 
área não mostrou potencialidade econômica diante 
da pequena dimensão das ocorrências.

7.2.1.3. Demais Ocorrências

Tessari e Picada (1966) reportam que as mine-
ralizações de Pb, Zn e ouro estão associados aos hi-
drotermalitos na região de Coxilha e região da vila 
Pinheiro, na forma de pequenos filões preenchendo 
fraturas nos granitos da Suíte Encruzilhada. Os mine-
rais que compõem esses filões seriam quartzo, gale-
na, blenda e ouro.

7.2.2. Estanho

O estanho foi um commodity explorado no es-
tado do Rio Grande do Sul por mais de 60 anos em 
minas e garimpos (Figura 134). As mineralizações de 
cassiterita se apresentam de duas formas principais: 

na rocha encaixante (granitos e xisto); ou como alu-
viões (LEINZ; PINAGEL, 1945):
• Nos granitos, as mineralizações ocorrem em peg-

matitos e greisens associados. Nos pegmatitos 
a cassiterita aparece juntamente com quartzo, 
mica branca e feldspato (ex. Filão Geraldinho) (Fi-
guras 135 e 136). (FRANCO, 1944) observou que, 
em alguns casos, os pegmatitos apresentam uma 
transição para os veios de quartzo. Localmente 
turmalina e fluorita ocorrem como acessórios. 
Nos greisens a cassiterita ocorre finamente disse-
minada com muscovita, com menor quantidade 
de quartzo e feldspato (SZUBERT; KIRCHNER; GRA-
ZIA, 1976);

• No xisto, do Complexo Porongos, a mineralização 
aparece na forma de veios de quartzo podendo 
atingir até 5 km de comprimento e de 0,3 a 1,2 m 
de largura (LEINZ; PINAGEL, 1945)(Figura 137). A 
cassiterita ocorre inclusa no quartzo ou associada 
a muscovita em faixas laterais micáceas. No conta-
to com os veios de quartzo o xisto sofre uma inten-
sa turmalinização ou transforma-se em quartzitos 
ricos em turmalina (SZUBERT; KIRCHNER; GRAZIA, 
1976); e,

• Em aluviões, como no rio Camaquã (TESSARI; PICA-
DA, 1966). 

Figura 134 - Mapa geológico simplificado com a localização das principais minas e resultados de concentrado de 
bateia para cassiterita (estanho) existentes na área do projeto.

Figura 135 - Desenho esquemático da ocorrência de cassiterita do Filão Geraldino. Modif. (LEINZ; PINAGEL, 1945).

Figura 136 - Parte da cava da mina Campinas com indicações de algumas fraturas no granito preenchidas por veios de 
quartzo (A) e  detalhe de uma fratura (B).

Figura 137 - Fotos de veios de quartzo mineralizados: (A) veios de quartzo entre zona caulinizada e o xisto encaixante; e 
(B) galeria com o veio de quartzo mineralizado cortando o xisto encaixante, ponto JP-147.
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A área mais importante para a exploração de 
cassiterita foi a região denominada de Província 
Estanífera Cerro Branco – Campinas, no município 
de Encruzilhada do Sul (Figura 138), que compre-
ende mais de vinte ocorrências (LEINZ; PINAGEL, 
1945). Nessa província, a mina Campinas foi a mais 
importante e está localizada a cerca de 55 Km ao 
sudoeste da cidade de Encruzilhada do Sul. Os de-
pósitos eram de pequeno porte e foram explorados 
como garimpo e/ou pequenas minas, sendo as prin-
cipais assim denominadas: Tabuleiro, Cerro Branco, 
Buriti, Campinas, Gorita, Camaquã, Cerro do Inferno 
e Paulista (Figura 138).

Na Mina Sanga Negra, também no município de 
Encruzilhada do Sul, próximo a região de Pinheiros, é 
reportada a ocorrência de cassiterita associada aos 
depósitos de wolframita, no entanto, não foi explo-
rado comercialmente. Na região de Morrinhos, mu-
nicípio de São Jerônimo (Figura 134), há outra área 
com indícios e ocorrências de cassiterita, onde foi 
explorada de forma comercial em aluviões. Alguns 
indícios em concentrados de bateia e em análises 
de rocha foram também reportados ao longo da 
Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu e no sul 
do Batólito, associados ao Granito Quilombo (Figura 
119).

Figura 138 - Mapa geológico simplificado da região mineralizada de estanho Cerro Branco - Campinas.

7.2.2.1. Província Estanífera Cerro Branco – 
Campinas

O potencial da região para estanho foi des-
pertado com a descoberta da Mina Campinas, em 
1903, por técnicos que trabalhavam no depósito de 
Volfrâmio da Mina Cerro d’Árvore (FRANCO, 1944). 
A exploração iniciou em 1913 (FRANCO, 1944) e foi 
intermitente até o final da década de 1970. A ex-
ploração ocorreu de forma artesanal, com base nos 
principais filões. Leinz e Pinagel (1945) estimaram a 
reserva da Mina Campinas, em 330 t de cassiterita. 
Na década 1980, foram realizadas nova pesquisa para 
reavaliação de reservas, sem envolver atividades de 
extração efetivas (BRASIL, 1976). Esse trabalho de 

pesquisa indicou reserva medida de 2.370 t a um 
teor médio de 374 g/m3 de SnO2 e reserva inferida 
de 3.995 t.

Outros depósitos foram descobertos após o 
início da exploração na região, como: Cerro Branco 
e Tabuleiro, até 1928, e posteriormente as minas 
Paulista, Santa Bárbara e Pedro Freitas d’Árvore 
(FRANCO, 1944). 

O depósito Aluvião Camaquã, do tipo placer, 
apresentava camadas mineralizadas de 12 metros de 
espessura, em média, com granada, ilmenita, mona-
zita, turmalina, magnetita, hematita, zirconita e rara-
mente ouro, e um cálculo de reserva explotável de 
mil toneladas de cassiterita (FRANCO, 1944). 

Os principais depósitos ocorrem na zona de con-
tato com os xistos do Complexo Porongos com os 
granitos da Suíte Cordilheira, com a disposição dos 
pequenos depósitos nas suas bordas (Figura 138). 
Essa distribuição foi usada como guia prospectivo, 
orientando os levantamentos geológicos da minera-
lização (LEINZ; PINAGEL, 1945). As principais ocorrên-
cias estão associadas aos trends N-S e NE-SW (Figura 
139), marcados por forte milonitização e paralelos a 
Falha Passo do Marinheiro e a Zona de Cisalhamento 
Dorsal do Canguçu, respectivamente (JOST, 1981; 
FRANTZ; JOST, 1983). Dos dois sistemas de estrutu-
ras regionais, o mais importante economicamente é 
o que engloba a Mina Campinas. Para estes autores, 
a intersecção destas duas grandes estruturas pode 
ter sido a responsável pela intrusão dos stocks gra-
níticos, que cortam o Complexo Porongos, já para 
Frantz e Fernandes (1994), estes granitos estão con-
trolados pelas falhas do Sistema Passo do Marinheiro. 
Para Frantz (1997) estes corpos de direção nordeste, 
estão encaixados na deformação transpressiva que 
afetou o Cinturão Dom Feliciano. 

Os corpos graníticos estão atualmente agrupa-
dos na Suíte Cordilheira e foram divididos, na área, 
como Campinas e Figueiras. O granito Campinas é de 

composição granodiorítica de coloração cinza ama-
relado a cinza claro com glomerófilos de biotita, com 
textura equigranular média a grossa (Figura 140A); 
enquanto que o Granito Figueiras é um muscovita 
granito, com granulação média (Figura 140B).

Na Figura 139 pode ser observado a posição 
dos granitos, dada pela assinatura negativa de urâ-
nio. Observa-se também uma zona de encurtamento 
na direção NS associado a eventos de reativação da 
Falha Passo do Marinheiros, possivelmente forman-
do aberturas que possibilitaram a entrada de veios 
de quartzo, como encontrado na estrutura denomi-
nada de Paredão (Figuras 139 e 141). Esses veios po-
dem atingir dezenas de quilômetros de comprimento 
e dezenas de metros de largura. 

O quartzo branco e leitoso é predominante, 
com quartzo microscristalino cimentando as bre-
chas, onde a coloração diferente permite observar 
as diferentes reativações, com consequente tritura-
ção do quartzo anterior e nova cimentação (Figura 
141, foto inferior à direita mostra o detalhe do veio 
de quartzo). Diante do tamanho e frequência dos 
veios de quartzo da região (TESSARI; PICADA, 1966) 
aventaram a possibilidade de seu aproveitamento 
industrial.

Figura 139 - Assinatura gamespectrométrica de urânio com as estruturas de Riedel e localização das ocorrências e 
depósitos de Sn.
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Figura 140 - Características macroscópicas dos granitos: (A) Campinas (LC-014); (B) Granito Figueiras (JP-134).

Figura 141 - (A) Vista geral da área do Paredão, com detalhamento (B) e as várias gerações de quartzo (C).

A intensa movimentação da região também 
podem ser observadas pelas várias gerações de fra-
turas, preenchidas ou não, cortando uma as outras 
(Figuras 142 e 143), bem como pelos veios desloca-
dos por falhas normais (Figura 144).

Frantz (1997) observou que a posição espacial 
dos veios e os corpos de greisens das minas Cerro 
Branco, Tabuleiro e Campinas apresentam diferen-
ças, mas estão todas relacionadas com a estrutura 
principal NE (ZCDC) de mais alto strain e as direções 
subsidiárias associadas. Nas minas Cerro Branco e 
Tabuleiro, a mineralização tem forte condicionamen-
to da estrutura regional NE, onde os veios e corpos 
de greisens mineralizados tem direção NE e mergu-
lho NW ou SE.

As zonas de alteração hidrotermal que acom-
panham as fraturas e falhas que cortam os granitos 
Figueiras e Campinas indicam serem distintas tanto 
no tempo quanto no nível de posicionamento dos 
corpos graníticos (FRANTZ, 1997). O autor observa 
que alteração provocada pelo granito Figueiras foi 
mais ampla, é pervasiva e se estende por centenas 
de metros, com formação de turmalinitos e greisens 
(FRANCO, 1944; LEINZ; PINAGEL, 1945; FRANTZ, 
1997). As zonas de greisens têm até 1 m de espessu-
ra, normalmente com 5 a 10 cm, compostos de mus-
covita e quartzo com turmalina (Figura 145A), com 
cassiterita subordinada (FRANTZ et al., 2007).

As alterações hidrotermais associadas ao grani-
to Campinas mostram um controle por faturamento, 

com circulação de fluidos mais restrita, envolvendo 
estruturas pré-existentes, formando stockworks ou 
corpos lenticulares ou veios de quartzo (FRANTZ et 
al., 2007). As zonas de greisens são irregulares, com 

espessura de até 40 cm, geralmente envoltos por zo-
nas de alteração argílicas com espessura variando de 
2 cm a 250 cm, constituída essencialmente de cauli-
nita (LEINZ; PINAGEL, 1945) (FRANTZ, 1997).

Figura 142 - Croqui esquemático das estruturas em planta, desenhado no início da interpretação estrutural, ponto 
JP-134.

Figura 143 - (A) Veios em X preenchidos por feldspatos; (B) estrutura na forma de pinheiro evidencia movimentação de 
falhas normais. JP134.

Figura 144 - Croqui esquemático de veios de quartzo deslocados por falhas normais e transcorrentes.
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Figura 145 - (A) Turmalinitos com greisen associado, afloramento próximo à Mina Cerro Branco; (B) Processo de 
greisenização do granito Figueiras (próximo à mina Tabuleiro), JP132.

O processo de turmalinização ocorre tanto nos 
granitos, quanto nas encaixantes. A turmalina ocorre 
associado ao microclínio, quartzo e micas nos peg-
matitos; nos aplitos está na forma de nódulos dis-
seminados em quartzo e feldspato; e nos filões de 
quartzo ocorre como nódulos e concreções irregula-
res (FRANCO, 1944); ou ainda ocorre associado com 
os greisens (FRANTZ et al., 2007). Nas encaixantes, 
xistos e quartzitos, a turmalina ocorre dissemina-
da e orientada nos planos de xistosidade. Assim, é 

observado que os turmalinitos (Figura 146A) e foram 
utilizados como guia de prospecção (LEINZ; PINAGEL, 
1945). Os turmalinitos têm espessura de 5 a 10 cm 
ao redor dos veios de quartzo (Figuras 146B e D) e 
corpos de greisens (Figura 146C), e podem atingir 
centenas de metros ao redor dos corpos graníticos 
(FRANTZ et al., 2007). 

A turmalina é o mineral mais marcante nas zonas 
mineralizadas, normalmente como cristais aciculares 
e idiomórficos (FRANCO, 1944; FRANTZ et al., 2007).  

Figura 146 - Formas de ocorrências dos turmalinitos nas proximidades das minas/ocorrências de cassiterita. (A e B) 
próximo a mina Tabuleiro - pontos JP-018 e RC-017; (C e D) próximo a mina Campinas - ponto LC-012. 

Não há uma certeza sobre a sua formação e algu-
ma ideias foram sugeridas: (i) a partir de soluções 
residuais do processo final da granitogênese e/ou 
como substituição dos feldspatos, pois não mostram 
ter se formados durante a cristalização dos granitos 
(FRANCO, 1944). (ii) devido a migração de boro, pro-
veniente da biotita, resultado em turmalina e quart-
zo com restos de biotita, cristalizando-se nos veios 
que cortam o xisto (LEINZ; PINAGEL, 1945); (iii) a par-
tir da interação dos fluidos magmáticos tardios ou de 
fluidos meteóricos. A turmalina ocorre nas diferen-
tes minas e apresenta variações gerais na sua com-
posição, com proporções variáveis de elbaíta, dravita 
e schorlita e estas variações seriam reflexo da dispo-
nibilidade química existente (FRANTZ, 1997).

Para Lehmann (1990) a presença de turmalina 
indicaria que o granito deve ter sido gerado a partir 
de fonte pelítica, que fornecem boro para o sistema 
(média de B em folhelho = 100-2.000 ppm).

As micas brancas estão presentes nos greisens e 
em zonas de alteração. Frantz (1997) identificou dois 
tipos de mica branca, ambos presentes em todas as 
zonas de alteração hidrotermal. O polítipo 2M1 é 
o mais comum, enquanto que o polítipo 3T ocorre 
substituindo a biotita. O autor também verificou al-
gumas variações químicas na composição dessas mi-
cas em relação as várias minas e correlacionou esta 
variação à composição do protólito. 

A cassiterita é encontrada apenas nas zonas com 
alteração hidrotermal, não é um mineral constituinte 

dos protólitos graníticos, e pode ser indicativo de 
que permaneceu no magma residual associado aos 
voláteis (FRANCO, 1944). Ocorre nos pegmatitos, 
nos veios de quartzo hidrotermais, associados ou 
não a turmalinização e/ou greisenização. Os cristais 
de cassiterita são de coloração escura, localmente 
transparentes; geralmente geminados, com hábitos 
piramidais a bipiramidais. Os cristais foram encon-
trados desde microscópicos a amostras de muitos 
quilos. Como por exemplo, nas regiões próximas ao 
Paredão, os pegmatitos continham cassiterita como 
cristais negros, perfeitos com geminação habitu-
al e as massas cristalinas atingiam até 500 gramas 
(GUIMARÃES, 1926). (LEINZ; PINAGEL, 1945). 

Frantz (1997) observou que as cassiteritas 
nos depósitos Cerro Branco e Campinas apresen-
tam texturas e composições distintas. No entan-
to, a composição do núcleo dos cristais maiores 
da Mina Campinas é similar às cassiteritas da Mina 
Cerro Branco. Na mina Cerro Branco apresenta ta-
manho de grão de 4 a 10 mm com zonação regular 
uniforme, com indícios de recristalização nas bor-
das de alguns cristais. Na mina Campinas, os cris-
tais maiores têm 5 a 15 mm e apresentam variação 
brusca de composição, enquanto que nos cristais 
menores de 1 a 3 mm a zonação é regular e uni-
forme. O autor observou que os núcleos das cas-
siteritas maiores apresentam muitas inclusões de 
quartzo e mica, com forte correlação negativa entre 
Sn e Fe e Ta e em menor grau com o Ti (Figura 147).  

Figura 147 - Perfis químicos dos elementos Sn, Fe, Ta e Ti de cassiterita das minas Campinas (A) e Cerro Branco (B) 
(FRANTZ, 1997). 
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Nessa figura pode ser observado uma quebra abrup-
ta no teor desses elementos, no contato entre o 
núcleo e a borda do mineral, o que provavelmente 
pode ser indicativo de limite entre o mineral primá-
rio e as porções recristalizadas. Os perfis químicos 
dos elementos indicam que a disponibilidade dos 
mesmos variou durante a formação da cassiterita, 
tanto no mineral primário, quanto na recristalização. 
Sendo que na fase recristalizada a variação na con-
centração dos elementos é mais acentuada. 

Estudos de inclusões fluidas realizadas por 
(FRANTZ, 1997) indicam a mistura de fluidos mag-
mático-meteórico na geração das zonas de alteração 
hidrotermal e de mineralização. 

Frantz (1997) sugere que a gênese da cassi-
terita tenha como primeiro evento a intrusão do 
Granito Figueiras gerando alteração pervasiva com 
aporte de Sn formando depósitos com baixos teo-
res. Posteriormente ocorreu a intrusão do Granito 
Campinas, remobilizando os elementos e gerando 
depósitos de mais alto teor. Entretanto, conside-
rando a idade obtida neste Projeto para o Granito 
Campinas (U-Pb 644,1±3 Ma) e a idade do Granito 
Figueiras (U-Pb 605±8 Ma) (Frantz et al., 2003), torna 
o modelo genético sugerido por Frantz (1997), incon-
sistente do ponto de vista cronológico. 

Da mesma forma, o modelo genético sugerido 
por Franco (1944) da cogeneticidade entre os gra-
nitos, com evolução do Campinas (biotita granito) 
para o Figueiras (muscovita granito), culminando 
com a fase de aplitos, pegmatitos, veios de quartzo, 
greisenização e turmalinização, somente essas fases 
tardias seriam mineralizadas fica inconsistente do 
ponto de vista cronológico. 

Enquanto que, Lehmann (1990) coloca que a 
especialização de estanho nos granitos estaníferos 
seria uma consequência de sua evolução magmática 
por cristalização fracionada; e a espessura crustal se-
ria importante por influenciar o tempo de residência 
do magma e sua evolução. O autor sugere que a ori-
gem do magma crustal ou mantélica é de importân-
cia secundária nos mecanismos de fracionamento, 
porque a razão do conteúdo de Sn da crosta e manto 
é de apenas 2 a 4. 

7.2.2.2. Outras ocorrências de cassiterita

As concentrações de cassiterita estão distribu-
ídas conforme a Figura 134 e pode ser observado 
que estão associados a contextos geológicos distin-
tos. A sua distribuição ocorre contornando o Bloco 
Encruzilhada tanto no contato com o Terreno Tijucas 
quanto no Batólito Pelotas.

A região de Morrinhos apresenta concentra-
ções anômalas de cassiterita em concentrados de 
bateia (Figura 134), e teve a exploração de um depó-
sito aluvionar, no arroio dos Cachorros. Observa-se 

também que a mineralização primária deve estar re-
lacionada com as unidades da Suíte Dom Feliciano. 
A mineralização de cassiterita está associada com 
granitos pós-colisionais, alcalinos, fortemente dife-
renciados, também denominados de granitos tipo 
Morrinhos. Esse granito apresenta quatro fácies: re-
gional (composição sienogranítica); granito porfiríti-
co (composição monzogranítica); borda (composição 
sienogranítica); e microgranito porfirítico (biotita 
granito de composição sienogranítica) (DA ROSA et 
al., 2000). Segundo os autores, os greisens com es-
tanho estão associados ao fácies microgranito por-
firítico e ocorrem na forma de vênulas, veios, lentes 
ou bolsões controlados por fraturas. A mineralização 
está controlada por falhas e fraturas que limitam ou 
interceptam a intrusão e tem associação com mona-
zita e topázio (RAMGRAB; WILDNER; CAMOZZATO, 
1997). As concentrações de estanho são do tipo pla-
cer nos terraços e leitos dos arroios Petim, Divisor, 
Cachorros e Ladrão, indicavam uma reserva geológi-
ca de 600 t de Sn contido (SILVA; RAMGRAB, 1986). 
O cascalho mineralizado apresenta uma cobertura 
areno-argilosa de 3,5 a 5 m com teor de 800 g/m3 

de cassiterita (CORRÊA, 1986). Segundo esse autor a 
reserva mínima seria de 1.000 t de cassiterita. 

Outras pequenas ocorrências estão associadas 
aos granitos da Suíte Cordilheira, ao longo da Zona de 
Cisalhamento Dorsal do Canguçu. A Suíte Cordilheira 
é formada por granitos fortemente peraluminosos 
indicando origem a partir de fusão parcial de rochas 
sedimentares, formado em zonas de colisão. Foram 
encontradas cassiterita em várias estações amos-
trais, à leste da Suíte Granítica Encruzilhada, e em 
contato com o Batólito Pelotas, porém em propor-
ções menores que as já citadas (Figura 134). As ocor-
rências de cassiterita estão associadas a granitoides 
a duas micas, talvez produto do processo de greise-
nização e relacionadas aos pegmatitos com muscovi-
ta e turmalina, podendo ter ainda berilo e columbita. 
Para Ramgrab, Wildner e Camozzato (1997), a Zona 
de Cisalhamento Dorsal do Canguçu pode ter sido 
responsável pela geração de ampla faixa de altera-
ção hidrotermal (greisenização, turmalinização), fa-
vorecendo a presença de mineralizações associadas 
a pegmatitos e do tipo Sn-W-Mo. 

Na folha Pedro Osório 1:250.000, na região 
sudoeste do Batólito, a cassiterita também é pro-
veniente de rochas peraluminosas hidrotermaliza-
das pela Zona de Cisalhamento Dorsal do Canguçu 
(RAMGRAB; WILDNER, 2000). Os autores delimi-
taram duas pequenas áreas anômalas com indí-
cios de cassiterita em concentrado de bateia (1% 
e < 5% do volume total de concentrado), onde 
são observadas faixas de alteração hidrotermal, 
com greisenização e turmalinização dos grani-
tos da Suíte Cordilheira (GRAZIA et al., 1995).  

Associados à essa mineralização ocorre indício de 
ouro (< 13 pintas/bateia), fluorita, e também con-
centrações anômalas de barita, scheelita, columbita-
-tantalita, turmalina e granada (GRAZIA, et al. 1995; 
RAMGRAB; WILDNER, 2000). 

7.2.3. Cobre

O Rio Grande do Sul sempre foi conhecido por 
suas ocorrências de cobre. Na área do projeto me-
recem destaques àquelas relacionadas ao Terreno 
Tijucas, no Batólito Pelotas, onde aparecem apenas 
indícios de calcopirita em concentrados de bateia e 
uma ocorrência encaixada no mármore da pedreira 

Matarazzo, no sul do Batólito. No Terreno Tijucas, 
dois contextos tectônicos estão relacionados as 
ocorrências de cobre, o Sienito Piquiri, no contato 
com as rochas do Complexo Porongos e nas cober-
turas neoproterozoicas, relacionadas às rochas sedi-
mentares da Formação Arroio dos Nobres, da Bacia 
do Camaquã (Figuras 119 e Figura 148) (TESSARI; 
PICADA, 1966; RIBEIRO, 1978). A Figura 148 apresen-
ta duas áreas com diversas ocorrências conhecidas 
no Terreno Tijucas. Diversas empresas trabalha-
ram nestas áreas, e merecendo destaque, por dei-
xarem algum registro, por exemplo: CBC, SHELL, 
Votorantim, além do DNPM e CPRM.

Figura 148 - Mapa esquemático com as ocorrências de cobre No Terreno Tijucas. 
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No Sienito Piquiri foram reconhecidas a presen-
ça de pirita, molibdenita e calcopirita, além de mag-
netita e malaquita ((LEINZ; PINAGEL, 1945); RIBEIRO, 
1978). Na região sudeste do Sienito Piquiri é conhe-
cida uma área mineralizada denominada de Coxilha 
Grande, são seis locais com antigos trabalhos minei-
ros (trincheiras, galerias, poços), realizados nos anos 
1930 e 1940 (RIBEIRO, 1978). O autor aponta uma 
anomalia localizada a cerca de 650 m de profundida-
de, possivelmente de um corpo de rocha mais básico 
que o Sienito Piquiri, e o responsável genético pela 
mineralização.

Uma das seis áreas da Coxilha Grande (área 1 da 
Figura 148), na margem esquerda do arroio Papagaio 
encontra-se uma galeria (galeria do Armazém) 
(Figura 149). Nesta área, as mineralizações são de 
calcopirita e bornita com pirita e hematita em veios 
quartzo brechados (Figura 150A), de forma subordi-
nada ocorre malaquita, cobre nativo e azurita (Figura 
150B). Neste projeto, foram observados ainda  sto-
ckworks de quartzo e quartzo com estrutura em pen-
te (Figura 150C), presença de gossan (Figura 150D), 
diques de rocha granítica fina associada à alteração 
potássica e presença biotita e clorita mais restrita 
(Figura 150E). Também foi verificada alteração propi-
lítica dada pela associação clorita-epidoto no sienito 
Piquiri (Figura 150F), e massas de óxidos de ferro em 
veios de quartzo e carbonato. Várias são as ocorrên-
cias de cobre associadas a Bacia do Camaquã. Muitas 

delas tornaram-se importantes nos anos 1970, pois o 
modelo vigente para as Minas do Camaquã, a princi-
pal mina de cobre do Brasil, na época, e balizador de 
toda as pesquisas de cobre na região, era o modelo 
sedimentar.

O trabalho de Ribeiro (1978) onde foram hierar-
quizadas as ocorrências de Cu da Bacia do Camaquã, 
como as que ocorrem na área do projeto, levava em 
conta este modelo. Este autor cita três ocorrências 
de Cu na sub-bacia Piquiri-Boici (área 2 da Figura 
148, Figura VII.34): Petinguá, Piquiri Norte e Piquiri 
Sul. Estas áreas mostram a presença localizada de 
malaquita em camadas de pelitos (Figura 151). Não 
há a presença de falhas, vulcanismo e/ou alteração 
hidrotermal associados a estas ocorrências, os in-
dícios de malaquita são restritos e sem continuida-
de, requisitos essenciais para o modelo hidrotermal 
magmático para o cobre da Bacia do Camaquã. Há 
informações que em duas destas áreas houve a exe-
cução de furos de sondagem, mas não foi possível 
acessar os relatórios de pesquisa.

Nas proximidades das ocorrências de malaqui-
ta no Grupo Santa Bárbara, nas rochas do Complexo 
Porongos (Figura 152) foi encontrada uma área de 30 
metros de largura por 150 metros (aproximadamen-
te) de hematita (Figura 153A), turmalina e quartzo 
(Figura 153B) substituindo a rocha original, com tex-
tura semelhante aos encontrados em depósitos exa-
lativos de baixa temperatura (Figura 153). 

Figura 149 - Mapa com as ocorrências de cobre na Região do Sienito Piquiri e os pontos visitados. Geologia a partir do 
trabalho de Sbaraini (2012). 

Figura 150 - Fotos da mineralização de Cobre na região de Coxilha Grande, no sienito Piquiri. (A) ponto JP 242; (B) 
ponto JP 261; C– perfil próximo ao ponto JP 242; D – ponto JP 247; E – ponto 246; e F – ponto 256.

Figura 151 - Ocorrências de cobre encontradas na Bacia do Camaquã, malaquita nas camadas de pelitos. A – ponto OS 
106; B – OS 012.
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Figura 152 - Mapa com as ocorrências de cobre da Bacia do Camaquã e detalhe da área de interesse associado ao 
Complexo Metamórfico Porongos.

Figura 153 - (A) Fotos de hematita (OS 113) e (B) sílica ou quartzo (OS 013)  que ocorrem na porção intermediária do 
Complexo Metamórfico Porongos, adjacentes a área de ocorrência de cobre da Bacia do Camaquã.

O Complexo Porongos (Figura 154), neste con-
texto, foi caracterizado como predominantemente 
vulcânico (Figura 154A). Dique de vulcânica ácida 
(Figura 154B) corta as rochas do Complexo Porongos 
onde ocorre a hematitização, sendo o provável res-
ponsável por remobilização de sílica para veios e de 
filmes de malaquita para fraturas das rochas encai-
xantes (Figuras 154C e D). 

Além da dispersão de hematita, de forma res-
trita, para outras áreas. Também deve ser o respon-
sável pela grande quantidade de malaquita presente 

na Bacia do Camaquã, adjacente a esta área, pois 
onde a presença desta vulcânica parece ter relação 
com indícios de cobre.

A sul, no Complexo Metamórfico Porongos há 
a presença de gossans (Figura 155A) e de boxworks, 
relacionados com veios de quartzo, são encontrados 
também níveis decamétricos a métricos ricos em 
grafite nos xistos (Figura 155B) e que podem ser in-
dicativos de sulfetação. Estas ocorrências podem ser 
uma zonação de um sistema rico em ferro a norte 
até um rico em sulfeto a sul, no Complexo Porongos.

Na Folha Pedro Osório 1:250.000, porção Sul 
do Batólito Pelotas, foram catalogados onze indí-
cios de cobre concentradas na região do alto do 
Cerro da Vigia e uma ocorrência em Pedras altas e 
um indício na Estancia São Francisco (RAMGRAB; 
WILDNER, 2000). No entanto, apenas a ocorrência 
de cobre de Pedras Altas está inserida na área de tra-
balho, a ocorrência está encaixada nas litologias do 

Subgrupo Cambaí e apresentam anomalias magnéti-
cas (RIBEIRO, 1978). O autor observa que essa mine-
ralização ocorre associada com brechas em zonas de 
falha de direção N40°E. 

A mineralização de cobre encontrada são ma-
laquita, azurita, e calcosina disseminados em ro-
cha granítica milonitizada e brechada (RAMGRAB; 
WILDNER, 2000).

Figura 154 - Rochas do Complexo Metamórfico Porongos na área de estudo com as rochas vulcânicas encontradas nos 
pontos (A) OS109; (B) OS 112) e as ocorrências de cobre (C) OS 126 e (D) OS 129.

Figura 155 - Feições indicativas de possíveis mineralizações sulfetadas que ocorrem na porção sul do Complexo 
Metamórfico Porongos, próximo à mina Campinas. A – LC 155; B – OS 107.
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7.2.4. Tungstênio

A Suíte Encruzilhada do Sul, dos granitos 
Encruzilhada e Pinheiros, é conhecida pelas ocor-
rências de W do Rio Grande do Sul. Duas áreas mi-
neralizadas são conhecidas, as antigas minas Cerro 
d’Árvore (ou Mina Velha) e Sanga Negra (Figuras 119 
e 138). Os primeiros registros remontam aos anos 
de 1890 a 1914apesar de ser uma área bastante co-
nhecida, há pouca informação sobre os depósitos. 
(LEINZ; PINAGEL, 1945).

A Mina Sanga Negra está localizada na fazenda 
homônima, a sul da Vila Pinheiros a cerca de 25 km 
a oeste de Encruzilhada do Sul e ainda preserva al-
gumas trincheiras e galerias, assim como ruínas da 
estrutura usada para beneficiamento do minério e 
de galpões utilizados para armazenagem do mate-
rial fundido (Figura 157). O minério foi extraído em 
filões, sendo também explorado o minério aluvio-
nar, concentrado no arroio das Pedras que corta a 

Figura 156 - Mapa simplificado com a localização das minas desativadas de W na região de Encruzilhada do Sul.

Fazenda Sanga Negra. Ao longo de suas encostas 
existem dezenas trincheiras e galerias (Figura 158), 
grande parte destas aterradas ou recobertas por 
vegetação. Os dados de produção não são conheci-
dos. Para (GUIMARÃES, 1926), o início da exploração 
de tungstênio na área, deve ter começado na Mina 
Cerro d’Árvore.

A Mina Cerro d’Árvore está localizada a cer-
ca de 8 km a sul da Fazenda Sanga Negra e duran-
te a realização desse projeto não nos foi permitido 
acessar a área. A região foi importante produtora 
de tungstênio no início do século XX até a Segunda 
Guerra Mundial, desde então paralisada. Segundo 
Leonardos (1942) a produção mensal de concentra-
do de wolfrâmio era de 3 mil kg, com o minério em 
veios de quartzo com até 50 cm de espessura.

As estruturas principais são subverticais com dire-
ção preferencial NE (N10°-30°E) e raras vezes NW (N30°-
40°W), caso de Sanga Negra (LEINZ; PINAGEL, 1945).  

Os autores observam que os veios podem atingir 
15.00 m de comprimento na mina do Cerro d’Árvore, 
geralmente com centenas de metros. No contato dos 
veios com o granito, há formação de salbanda grei-
senizada com 10 a 30 cm de espessura, que podem 
conter até 0,5% de cassiterita, conforme encontrada 
nos veios NE da mina Cerro d’Árvore (LEINZ; PINAGEL, 
1945). Os autores também observaram que o granito 
é cortado por veios de greisens de direções variadas, 
em zigue-zague e espessuras variadas.

O granito, dentro das galerias, é de granulação 
grossa, porfirítico e avermelhado, comumente apre-
sentando fenocristais com textura rapakivi (Figura 
158), e as estruturas associadas à mineralização do 

tungstênio são essencialmente rúpteis com direção 
principal N0°-15°E com mergulho subvertical e E-W 
com 20° de mergulho para norte como estrutura se-
cundária (Figura 158). 

Os veios possuem espessuras milimétricas a de-
cimétricas retilíneos e apresentam moderada a leve 
interação de borda com a encaixante. As direções 
N30°-40°E são associadas principalmente a veios 
aplíticos e diques subvulcânicos que cortam as ro-
chas graníticas da área dos depósitos. O trend N-S 
é marcado por faixas cataclásticas. Enquanto que as 
estruturas NW-SE são coincidentes com os lineamen-
tos magnéticos registrados pelo levantamento aero-
geofísico de 2010 (CPRM, 2010).

Figura 157 - Fotografia panorâmica da Fazenda Sanga Negra com a antiga estrutura utilizada para beneficiar e tratar 
o minério de tungstênio. Foto tirada da colina onde são encontradas algumas galerias e trincheiras, o Arroio das 

Pedras fica na parte mais baixa entre essas duas colinas. 

Figura 158 - Galerias que foram mineradas na Fazenda Sanga Negra, com indicação dos veios de quartzo cortando o 
granito Encruzilhada.
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O bloco diagrama da Figura 159 apresenta a des-
crição de (LEINZ; PINAGEL, 1945) com a relação entre 
as diferentes estruturas e formas de ocorrência da 
wolframita. Normalmente ela ocorre na forma de 
“ninhos e buchos” com cristais prismáticos negros 
maiores que 1 cm e podem atingir até 10 cm (Figura 
160).

A presença de volfrâmio foi confirmada pelas 
leituras realizadas com fluorescência de raios X por-
tátil que indicou 0,34% de W em veios de quartzo. 
A wolframita ocorre como cristais subédricos, pris-
máticos de cor preta, levemente estriados (Figura 

Figura 159 - Tipos de estruturas e as suas direções principais com a formas de ocorrências da wolframita na área de 
estudo (LEINZ; PINAGEL, 1945).

160). Diante das descrições dos autores pioneiros 
e das observações nas galerias e trincheiras acessa-
das pela equipe do projeto, deduz-se que os veios 
mais espessos e promissores no conteúdo de wol-
framita próximo da superfície e aflorantes tenham 
sido lavrados. O potencial mineral da área em pro-
fundidade está aberto, visto que não há trabalhos de 
sondagens na área. Trabalhos de geologia explorató-
ria, com mapeamento de detalhe e a utilização de 
métodos indiretos (geofísica), podem indicar alvos 
com concentração de greisens e filões em profundi-
dade para posterior verificação por sondagem.

Figura 160 - Modo de ocorrência de wolframita área de estudo. (A) como em pegmatito na mina Sanga Negra - ponto 
OS 137; e (B) Cristal prismático da Mina Cerro d´Árvore (Mina Velha), ponto JP 182.

Na superfície da zona mineralizada ocorrem blo-
cos de granito grosso porfirítico e de brecha quart-
zosa (Figuras 161A e B, respectivamente). O primeiro 
é formado por fenocristais de feldspato potássico, 
comumente manteado por plagioclásio, quartzo e 
biotita. A brecha apresenta uma matriz de sílica 
porosa e clastos angulosos de quartzo, está entre-
cortada por uma série de veios e vênulas de quart-
zo com frequente boxwork de sulfeto (Figura 161C).  

Na zona mineralizada também ocorrem hidroterma-
litos formados por fenocristais de quartzo e biotita 
em meio a matriz completamente sericitizada (Figura 
161D). Os hidrotermalitos estão cortados por veios 
de quartzo e wolframita e apresentam forte silicifi-
cação e sulfetação (Figura 161C). 

As zonas mineralizadas estão associadas com ro-
chas subvulcânicas ácidas que ocorrem na forma de 
diques NE-SW. 

Figura 161 - . (A) Granito Encruzilhada porfirítico, (B) Brecha quartzosa; ambas amostras ocorrem nas proximidades 
das galerias encontradas na Fazenda Sanga Negra, e (C) Veio de quartzo com boxworks e wolframita, ponto JP023; e 

(D) Veios de quartzo com muscovita nas proximidades da Mina Cerro d’Árvore (Mina Velha) JP 182.

A rocha subvulcânica encontrada na sede da 
Fazenda Sanga Negra é um riolito peralcalino de 
textura porfirítica (Figura 162). Os fenocristais subé-
dricos de quartzo (5 a 2 mm) apresentam inclusões 
orientadas de albita (?) segundo as faces de cresci-
mento do cristal (inclusões de Frasl, um tipo de cres-
cimento epitaxial). De forma semelhante ocorrem 
fenocristais de microclínio, de grão médio a fino (2,5 
a 0,8 mm), com as mesmas inclusões orientadas. 
Estes fenocristais estão envolvidos por uma matriz 
fina, tamanho inferior a 0,5 mm, alotriomórfica, de 
quartzo e feldspato. Os máficos estão cloritizados e 
nas clivagens dilatadas ocorrem epidoto e fluorita. 
O zircão ocorre em formas equidimensionais, desen-
volvem fortes halos pleocróicos. A clorita (resultante 
da alteração da biotita), e a muscovita [muscovitiza-
ção (?)], que ocorre sempre nos bordos da clorita ou 
acompanhando a clorita, completam a paragênese.

Para Tessari e Picada (1966), o método de ex-
tração do minério, principalmente na forma de ga-
rimpos e galerias, poços e trincheiras dificultou um 
melhor conhecimento/entendimento da mineraliza-
ção. Embora a referência de Leinz e Pinagel (1945) 
da pouca informação sobre os depósitos, os mesmos 
sugerem que as mineralizações de W e Sn poderiam 
fazer parte do mesmo sistema mineral. Os autores dis-
tinguiram duas províncias, a do norte, denominaram 

“Província Cerro d’Árvore, Sanga Negra e arredores” 
relacionadas às mineralizações de W e Sn subordi-
nado; e a do sul, de “Província do Cerro Branco, 
Campinas e arredores do Rio Camaquã” relacionadas 
à mineralização de Sn (Figura 134). Dados prelimina-
res de campo destacam como diferenças principais, 
entre os dois sistemas minerais, a rocha encaixante, 
a mineralização, o hidrotermalismo e a estruturação.

Figura 162 - Riolito peralcalino que ocorre na sede da 
Fazenda Sanga Negra, 023B em luz polarizada cruzada, 
com aumento de 7X, escala gráfica de 2 mm, onde se 

destacam os fenocristais de quartzo (seta) e feldspatos 
alcalinos com inclusões orientadas mergulhados em  

matriz fina de composição quartzo-feldspática.
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O sistema mineralizador destes depósitos defi-
nido como “Província Cerro d’Árvore, Sanga Negra 
e arredores”  (LEINZ; PINAGEL, 1945), apresenta as 
seguintes características (Figura VII.45):
• Associados a granitos peralcalinos pós-tectônicos 

da Suíte Encruzilhada do Sul.
• Estruturas associadas à mineralização são essen-

cialmente N-S e E-W.
• As mineralizações tungstênio estão relacionadas 

(ocorrem juntas ou é a geradora?) ao fácies sub-
vulcânico (Figura 163A), que são encontradas cor-
tando o granito cinza porfirítico da Suíte Intrusiva 

Encruzilhada do Sul (Figura 163B), juntamente com 
veios de quartzo. 

• A wolframita ocorre associada aos veios de quartzo 
leitoso como mineral centimétrico (Figura VII.45C) 
e também como clusters dispersos de cristais me-
nores radiais em microgranito (Figura 163D). E 
podem estar acompanhados ou não de pirita e cal-
copirita (Figura 163E), com berilo, topázio, turma-
lina e fluorita como minerais subordinados (Figura 
163F). 

• A turmalinização deste sistema mineral é restrita 
às bordas dos veios de quartzo. 

Figura 163 - Características do sistema mineralizador relacionada à “Província Cerro d’Árvore, Sanga Negra e 
arredores” (LEINZ; PINAGEL, 1945). (A) Rochas subvulcânicas associadas; (B) Granito Encruzilhada porfirítico; (C) 

cristais de wolframita nos veios de quartzo; (D) Agregados de wolframita formando buchos em granito fino/aplito; (E) 
Minerais de sulfetos associados ao minério em veios de quartzo; e (F) Ocorrência de fluorita associado aos veios de 

quartzo. Amostras dos pontos OS 131 a OS137. 

Um modelo que se aplica a esse sistema mineral 
é o apresentado na Figura 164, onde as áreas proxi-
mais mineralizadas essencialmente por wolframita, 
representaria o depósito da Fazenda Sanga Negra, 
caracterizando a porção proximal da fonte magmá-
tica, enquanto que as áreas distais, mineralizadas 
com wolframita e cassiterita, representariam por-
ções mais distais, que poderiam conter quantida-
des menores de calcopirita e esfarelita (Figura 164).  
As fases de minerais hidrotermais, minerais de mi-
nério, forma e dimensão dos corpos mineralizados 
são plenamente compatíveis com um sistema mi-
neralizador magmático-hidrotermal conforme o 
modelo de Sn-W em veios e stockwork (Figura 164) 
(SINCLAIR, 1996).

Nas proximidades desse distrito mineiro são co-
nhecidas ocorrências de Cu, Pb e Zn, localizadas em 
um raio de 15 km das minas Cerro d’Árvore e Sanga 
Negra possam indicar uma zonação metalogenética 
(Figura VII.47) (SZUBERT; KIRCHNER; GRAZIA, 1976; 
CAMOZZATO, 1987). É provável que essas ocorrên-
cias estejam condicionadas em estruturas semelhan-
tes àquelas que controlam as mineralizações de W e 
Sn (Figura 164), que podem ter sido alterada tecto-
nicamente, semelhante a depósitos como Cornwall e 
Devon (SINCLAIR, 1996).

A Figura 165 apresenta um diagrama esquemá-
tico de uma cúpula granítica com aureola de veios 
radiais e zonação de depósitos metálicos. Este pode 
ser um modelo para zonação regional aplicável aos 
veios mineralizados que ocorrem nesse distrito mi-
neiro Cerro d’Árvore - Sanga Negra (modificado de 
Nédélec e Bouchez, 2015).

Figura 164 - Modelo esquemático que representa a 
minerlaização de tungstênio no distrito minério de Sanga 

Negra e Cerro d’Árvore, modif de. (SINCLAIR, 1996).

Figura 165 - Modelo esquemático da zonação 
mineralógica que pode ser associado ao mesmo sistema 
mineral do que distrito mineiro de Sanga Negra e Cerro 

d’Árvore, modificado  de Nédélec e Bouchez, (2015).

7.2.5. Ouro

Alguns indícios de ouro são encontrados na por-
ção sul do Batólito Pelotas e ao longo do lineamento 
magnético que corta o Terreno Tijucas na direção 
NE-SW (Figura 166). 

No Batólito Pelotas, a área com maior ocor-
rência de indícios, pintas de ouro em concentrados 
de bateia, ocorre próximo às localidades de Morro 
Redondo e Vista Alegre, conforme observado no 
Projeto Pedro Osório. Essa mineralização ocorre 
associada aos granitos porfiríticos a equigranulares 
sin- a pós-transcorrentes, com enclaves dioríticos a 
tonalíticos e a leucogranitos a magnetita (GRAZIA, 
1997). Os minerais associados nestes concentrados 
são columbita-tantalita, monazita e pirita oxidada.

As mineralizações que ocorrem na região de 
Hulha Negra no Terreno Tijucas ocorrem associa-
dos a granitos, enquanto que na sua porção norte, 
região de Palmas, Cerro do Vigia, estão associados 
com minerais de cobre, chumbo e barita (GRAZIA, 
1997). 

A ocorrência de ouro também foi observa-
da nos aluviões do Rio Camaquã, entre o Vau dos 
Prestes e Amaral Ferrador, por furos de sondagem 
Banka, associado com cassiterita e monazita pre-
sente em quantidades significativas em mais de 50% 
das amostras, enquanto que a xenotima, pirocloro 
e colubmbita/tantalita, ocorrem mais raramente 
(< 5% das amostras) (KAUL; RHEINHEIMER, 1974). 
As maiores concentrações de ouro são encontra-
das nas camadas de areia grossa com cascalho que 
ocorrem acima dos siltitos argilosos da Formação 
Caneleiras (KAUL; RHEINHEIMER, 1974). A fonte des-
tes indícios estaria rios que cortam as suítes Dom 
Feliciano e Viamão e podem estar relacionadas 
com as diversas zonas de cisalhamento da região.  
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Se assim for, a gênese do minério pode ser caracteri-
zada como ouro orogênico erodido e depositado nos 
aluviões do Rio Camaquã. No entanto, estes autores 

sugerem que o minério poderia estar associado com 
a mineralização aurífera de Lavras do Sul e seria 
transportado por suspensão. 

Figura 166 - Mapa de distribuição de pintas de ouro na área de estudo.

7.2.6. Cromo

As ocorrências e indícios de cromita na área 
de estudo estão representadas na Figura VII.49. As 
ocorrências estão registradas na Antiforme Capané, 
Terreno Tijucas (UNISINOS, 1977) e na Pedreira 
Matarazzo em Arroio Grande, no Batólito Pelotas 
(RAMOS, 2011). Os indícios foram obtidos por con-
centrados de bateia em coletas realizados por 
diversos projetos pela CPRM e encontram-se, prefe-
rencialmente, no norte do Batólito e a sul do Terreno 
Tijucas.

Na porção norte do Terreno Tijucas, foram iden-
tificadas a ocorrência de espinélios (até 10% em 
composição modal) na forma de cromoespinélio, fer-
ricromita e magnetita dispersos ou em aglomerados 

com cristais de até 1,5 cm de diâmetro (MARQUES, 
1996). A autora identificou a presença de pods de 
cromoespinélios maciços ricos em Al e Mg em len-
tes da charneira do Antiforme Capané, com predo-
mínio de textura cumulática e rara textura nodular, 
estas características sugerem uma origem a partir de 
acumulação por cristalização fracionada. As caracte-
rísticas químicas e as texturas da cromita associadas 
às rochas metaultramáficas, permitiram à autora 
interpretar a mineralização como provenientes de 
fragmentos de ofiolitos, gerados no ciclo Brasiliano 
(793±0,9 Ma; Arena et al., 2017). Esses fragmentos 
são lentes de serpentinitos, xistos magnesianos, talco 
xisto e rodingitos orientados na direção NE-SW, onde 
a cromita ocorre na forma de bolsões de até 20 cm 
ou disseminada nos serpentinitos (UNISINOS, 1977).  

Na região de Arroio Grande também foi identificada 
a presença de cromita associado com rochas máficas 
e ultramáficas (RAMOS, 2011). 

A cromita ocorre disseminada nessas rochas 
como um mineral acessório, cujos cristais têm gra-
nulação fina a média e forma anédrica a subédrica. 
A sua presença foi utilizada como indicativo para in-
terpretar que estas rochas fazem parte de um com-
plexo ofiolítico. 

Os dados de concentrados de bateia coletados 
pela CPRM em levantamentos geoquímicos mostram 
presença de cromita em diversos pontos (Figura 
167). No entanto, a presença desses minerais em 
concentrados de bateia precisa ser investigado, vis-
to que, tanto no Batólito Pelotas, quanto no Terreno 
Tijucas, não foram identificadas rochas máficas ou 
ultramáficas em quantidade significativa que justifi-
quem estes indícios. 

Figura 167 - Mapa com as ocorrências e indícios de cromita na área de estudo.

7.2.7. Molibdenita

Poucos são os indícios de molibdenita na área 
de estudo. A molibdenita foi descrita na região da 
Mina Campinas associada a alteração tipo grei-
sen junto as ocorrências de cassiterita. No Batólito 
Pelotas a ocorrência mais significativa está na re-
gião do município de Cerro Grande, onde ocorre 
disseminada ou em veios associados a uma faixa 
de intensa turmalinização e muscovitização, desen-
volvidas sobre rochas milonitizadas ao longo das 
falhas transcorrentes do Sistema Vigia-Roque 

(RAMGRAB; WILDNER; CAMOZZATO, 1997).  
Em Amaral Ferrador, a molibdenita foi encontra-
da junto com pirita e calcopirita na Mina Galena 
(TUBINO, 2003).

7.3. BENS MINERAIS ENERGÉTICOS

Carvão e turva ocorrem no Rio Grande do Sul 
como bens minerais energéticos não renováveis. No 
Rio Grande do Sul estão situados os maiores depó-
sitos de carvão fóssil do país, perfazendo 88% dos 
recursos identificados (RAMGRAB; WILDNER, 2000). 
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As jazidas distribuem-se pela borda da Bacia 
do Paraná, desde o litoral nordeste do estado até 
a região fronteiriça com o Uruguai (Figura 168).  
A turfa ocorre nos sedimentos cenozoicos da Planície 
Costeira do estado.

7.3.1. Carvão

O carvão é o principal recurso mineral explo-
tado no Rio Grande do Sul, estão associados às 
litologias da Bacia do Paraná que ocorrem nas bor-
das do Escudo Sul-Rio-Grandenses (Figura 168). As 
sete grandes jazidas de carvão no estado são: Santa 
Terezinha, Morungava-Chico Lomã, Charqueadas, 
Leão, Iruí, Capané e Candiota. A Jazida de Candiota 
é a maior jazida de carvão conhecida, concentran-
do 40% do recurso nacional (RAMGRAB; WILDNER, 
2000). Os depósitos são estratiformes, com grande 
distribuição horizontal em relação a sua espessura 
(CAMOZZATO, 1987) e apresentam mais de uma ca-
mada de carvão explotável economicamente (SILVA; 
RAMGRAB, 1986). As camadas de carvão indicam 
sistema deposicional cíclico a partir de turfeiras de 
ambiente continental litorâneo (SILVA; RAMGRAB, 
1986). As camadas de carvão ocorrem intercaladas 

Figura 168 - Mapa de distribuição de bens minerais energéticos na área de estudo.

nos sedimentos terrígenos e transicionais do topo 
da Formação Rio Bonito de idade Permiana (SILVA, 
RAMGRAB, 1986). Os limites desses depósitos são 
determinados pelo afinamento das camadas, li-
nhas de erosão, ou ainda pelo basculamento destas 
camadas. 

As jazidas do Capané e Iruí, que ocorrem na 
porção norte da área, eram passiveis de serem ex-
ploradas por mineração a céu aberto e subterrânea 
(CAMOZZATO, 1987). O principal limitante da utiliza-
ção dos carvões das jazidas brasileiras está relacio-
nado ao seu baixo grade, devido ao teor de cinzas 
presente e em alguns casos a lavabilidade do car-
vão, como no caso da mina de Candiota (RAMGRAB; 
WILDNER, 2000).

A produção bruta + beneficiada do estado re-
presenta 54,9% da produção nacional de 2014, 
que foi da ordem de 7,57 Mt de carvão energéti-
co, compreendendo 0,1% da produção mundial 
(BRASIL, 2016a). Os principais municípios produto-
res em 2014 foram: Candiota, Butiá, Minas do Leão 
e Cachoeira do Sul; e tem 5.617.614.421 t de reser-
va medida, 10.937.291.589 t de reserva indicada e 
7.279.323.307t de reserva inferida (BRASIL, 2016b). 

7.3.2. Turfa

Inúmeras ocorrências de turfa estão presen-
tes na área do projeto e são relacionadas aos sedi-
mentos cenozoicos da Planície Costeira do estado 
(Figura 168). As turfas ocorrem como lentes dentro 
de um pacote de sedimentos gerados por sucessi-
vos eventos transgressivos-regressivos, relacionados 
com os processos glacio-eustáticos iniciados no final 
do Terciário (Plioceno) e que terminaram na trans-
gressão Flandriana (WILDNER et al., 1988). Dentre 
as associações que compõem a Planície Costeira, 
os autores definiram a Associação de Adição e 
Retrabalhamento como área de maior potencial para 
ocorrência de turfa, pois caracteriza-se por sistemas 
lagunares restritos. Segundo Wildner et al. (1988), 
a qualidade das turfas encontradas, de modo geral, 
apresenta: (i) alto grau de humificação; (ii) teores 
altos de cinzas; e (iii) teores de carbono fixo mode-
rados. Em termos de explotabilidade do minério, os 
depósitos possuem as áreas aflorantes adequadas, 
profundidade consistente, boa drenagem e aces-
sos fácil.  As principais ocorrências conhecidas, no 
âmbito do projeto, estão localizadas entre Barra do 
Ribeiro e Tapes, nos arredores de Pelotas e no norte 

de Santa Vitoria do Palmar (WILDNER et al., 1988).  
O estado apresenta reservas de turfa de 73.979.791 t 
reserva medida, 93.532.992 t de reserva indicada e 
9.001.273 t de reserva inferida (BRASIL, 2016b).

7.4. OUTROS BENS MINERAIS NÃO METÁLICOS

Na área de estudo são encontrados alguns bens 
minerais não metálicos na área de estudo, sua lo-
calização e seus respectivos status econômico são 
mostrados na Figura 169. Dentre esses bens mine-
rais, pode ser destacado as jazidas de calcários, ar-
gila e caulim que são explorados comercialmente e 
são importantes para a economia local e estadual. 
Além desses, são explotados também, a areia e bri-
ta, normalmente de comercialização local, e as ro-
chas ornamentais cuja principal alvo de exploração 
é o sienito Piquiri, denominado comercialmente de 
Marrom Guaíba, produto que atende o mercado bra-
sileiro e o exterior. Pontualmente, ocorrem extração 
de feldspatos e quartzo. Os demais bens minerais 
são ocorrências e depósitos conhecidos que ainda 
não apresentaram potencial econômico. Muitos des-
ses bens demandam mais pesquisa para determinar 
sua viabilidade.

Figura 169 - Mapa de distribuição de bens minerais não metálicos na área de estudo, com os seus respectivos status 
econômico.
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7.4.1. Berilo

Na região de Vigia, Encruzilhada do Sul, há re-
gistros de ocorrência de berilo associado a corpos 
pegmatíticos (Figura 169). A orientação dos corpos 
pegmatíticos é NW e a sua colocação, no contato do 
Granito Cordilheira com o Granito Quitéria sugere 
duas gerações de pegmatitos na região (RAMGRAB; 
WILDNER; CAMOZZATO, 1997). Os pegmatitos são 
formados por cristais grandes de muscovita e mi-
croclínio, sendo que o pegmatito da Granja Edite 
apresenta dimensões de 500 metros de comprimen-
to por 30 m de largura, e foi objeto de garimpagem 
(PICADA, 1966). O pegmatito na Granja Edite apre-
sentava cristais de berilo com até 15 cm de diâmetro 
e ocorria associado com columbita, ambas ocorriam 
de forma descontínua na zona central desse. A pa-
ragênese mineral tem quartzo e feldspato alcalino 
como minerais principais e berilo, columbita, mus-
covita e turmalina como acessórios (PICADA, 1966). 

7.4.2. Calcários

O calcário é considerado o segundo recurso 
mineral mais importante do Rio Grande do Sul e é 
extraído principalmente para uso como corretivo 
de solo, com uma fração menor para fabricação 
de cal. A extração de calcário é a atividade de mi-
neração mais intensa no âmbito da área do proje-
to. As áreas de ocorrência são a região dos arroios 
Piquiri-Irapuazinho, e nos municípios de Santana da 
Boa Vista, Encruzilhada do Sul, Pinheiro Machado e 
Arroio Grande (Figura 169). Em todo o estado do Rio 
Grande do Sul a produção do calcário agrícola repre-
senta 8,4% do mercado nacional (BRASIL, 2016a).

Os depósitos, na área do projeto, ocorrem vin-
culados ao Complexo Porongos e constituem lentes 
de mármores que se intercalam com os xistos, quart-
zitos, gnaisses e anfibolitos que compõem esse com-
plexo (RAMGRAB; WILDNER, 2000). Também estão 
vinculados à Suíte Várzea do Capivarita, compreen-
dendo lentes de mármores intercaladas em gnais-
ses pelíticos, quartzo-feldspáticos e calcissilicáticos 
(RAMGRAB; WILDNER; CAMOZZATO, 1997). Szubert 
e Presotto (1974) evidenciaram algumas característi-
cas principais das rochas calcárias: (i) forma lenticular 
quase sempre presente; (ii) pequena envergadura da 
maioria dos corpos; (iii) aqueles situados próximos 
às falhas regionais são mais silicosos e magnesianos, 
com textura mais grossa e cores mais claras.

Na região do Piquiri, os corpos são pequenos 
no comprimento, mas ocorrem no mesmo horizonte 
estratigráfico por mais de 20 km de extensão e ocor-
rem de forma semelhante na região de Pedro Osório 
e Arroio Grande (SZUBERT; PRESOTTO, 1974). Os au-
tores observaram que na região de Santana da Boa 
Vista e Rio Pardo (Pantano Grande-emancipado de 

Rio Pardo) – Dom Feliciano, o calcário ocorre interca-
lado com as rochas encaixantes ao longo de três ou 
mais faixas paralelas.

Na região de Encruzilhada do Sul, os jazimentos 
estão restritos a lentes de metacalcários dolomíti-
cos intercalados em paragnaisses do embasamento 
(SILVA; RAMGRAB, 1986). Os depósitos da região dos 
arroios Piquiri - Irapuazinho compreendem camadas 
lenticulares encaixadas em quartzo-sericita xistos e 
quartzitos micáceos do Complexo Porongos, geral-
mente com orientação NE e mergulho variando de 
SE para NW (SZUBERT; PRESOTTO, 1974).

Em Santana da Boa Vista e Encruzilhada do Sul 
os depósitos ocorrem de formas e tamanhos varia-
dos. Na região de Encruzilhada, de forma geral, os 
jazimentos são restritas as lentes de calcários dolo-
míticos intercalados com os paragnaisses da Suíte 
Várzea do Capivarita, ou formam megaenclaves nas 
rochas graníticas da Suíte Encruzilhada do Sul. 

Em Arroio Grande o calcário ocorre na forma 
de mármore, dominantemente calcíticos foliados 
(NE-SW/SE) com clastos de rochas metamáficas 
(GERHARD, 2015).

O teor do magnésio é utilizado para definir o 
uso do calcário produzido. Para a fabricação de ci-
mento Portland, o calcário deve conter baixo teor de 
magnésio (< 4% de MgO); enquanto que para outros 
usos, como corretivo, fabricação de cal, etc., não há 
essa restrição. 

Os jazimentos, principalmente de calcário do-
lomítico, apresentam grande volume de reservas e 
considerável valor de produção. As reservas mine-
rais em 2014 são de 302,6 Mt de reserva medida, 
141,5 Mt de reserva indicada e 171,9 Mt de reserva 
inferida e os principais municípios produtores são 
Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, Candiota, Dom 
Feliciano e Pântano Grande (BRASIL, 2016b). 

7.4.3. Caulim

Os jazimentos de caulim ocorrem predominan-
temente na porção norte da área do projeto (Figura 
169), e apresentam duas gêneses distintas de acordo 
com a sua localização. A explotação é efetuada por 
processos simples em diversas minas de pequeno 
porte.

Ao norte de Encruzilhada, as ocorrências de 
caulim apresentam maior viabilidade econômica 
e sua gênese é atribuída a processos de alteração 
supergênica das rochas anortosíticas do Anortosito 
Capivarita (SCHENATO; TEDESCO; FORMOSO, 
1992). Os depósitos seriam formados pelo soer-
guimento tectônico parcial do maciço metanorto-
sítico na sua porção central, originando situações 
topográficas distintas e contrastantes que per-
mitiu a sua alteração homogênea para cauli-
nita (SCHENATO; TEDESCO; FORMOSO, 1992).  

Os depósitos formam corpos de espessura superior 
a 30 metros com extensão lateral variável, distribu-
ídos nos contatos das rochas anortosíticas com as 
rochas graníticas intrusivas da Suíte Encruzilhada do 
Sul (SILVA; RAMGRAB, 1986). 

Na região do arroio Piquiri, os jazimentos estra-
tiformes de siltito argiloso são originados a partir da 
alteração de rochas areno-argilosas da Formação 
Rio Bonito e de xistos do Complexo Metamórfico 
Porongos. 

As reservas de caulim no estado são provenien-
tes de dois municípios: Pantano Grande e Rio Pardo. 
São de tamanho médio a micro. A produção bruta, 
em 2014 foi de 240,1 mt e 26,3mt de argila bene-
ficiada (BRASIL, 2016b). As jazidas apresentam 23,4 
Mt de reserva medida, 18,4 Mt de reserva indicada, 
11, 8 Mt de reserva inferida e reserva lavrável de 4,6 
Mt (BRASIL, 2016b).

7.4.4. Fluorita

Os jazimentos de fluorita são ocorrências e in-
dícios encontrados em disseminações ou filone-
tes, preenchendo as fraturas em rochas graníticas 
(Figura 169). Normalmente, esse mineral ocorre as-
sociado com veios de calcedônia que ocupa a porção 
central dos veios revestidos por fluorita e podem 
também apresentar calcita, quartzo e epidoto asso-
ciados (RAMGRAB; WILDNER; CAMOZZATO, 1997; 
RAMGRAB; WILDNER, 2000). Para Sallet et al.(1990) 
as características dos veios de calcedônia e fluorita 
são similares aos que ocorrem no distrito de Fluorita 
de Santa Catarina e poderiam ser uma extensão des-
se distrito. Segundo o autor, o flúor seria provenien-
te de soluções hidrotermais profundas e depositados 
ao longo de fraturas abertas ou reativadas durante o 
evento distensivo da abertura do Oceânico Atlântico. 
As concentrações observadas não são econômicas, 
mas mostram a potencialidade dos granitos tardi a 
pós-transcorrentes como fonte de flúor (RAMGRAB; 
WILDNER, 2000).

7.4.5. Quartzo-feldspato

Para Ramgrab, Wildner e Camozzato (1997), o 
quartzo e feldspato ocorrem como ocorrência e indí-
cio na área de estudo (Figura 169), sendo que apenas 
o feldspato foi explorado de forma rudimentar para 
aproveitamento na indústria cerâmica. Esses mine-
rais ocorrem associados aos corpos pegmatíticos en-
caixados nos granitoides sin transcorrentes da Suíte 
Cordilheira e podem estar controladas pelas falhas 
N-S que deslocam a zona de cisalhamento Vigia-São 
Roque. Os pegmatitos são de pequeno porte e cons-
tituídos essencialmente por quartzo e feldspatos, 
com muscovita e turmalina como minerais acessó-
rios. Na região da vila Várzea do Capivarita, ocorre 
um jazimento de quartzo, filoniano com 2 km de 

comprimento por 8 m de largura, que corta as ro-
chas anortosíticas. No entanto, não possui qualidade 
adequadas para seu aproveitamento econômico.

7.4.6. Materiais de construção

Na região estudada os commodities que vem 
sendo produzidos atualmente são: 1) Rocha orna-
mental em Cachoeira do Sul (região do Piquiri) e 
Sertão Santana com 10.599 t e 253 t de quantidade 
comercializada em 2014, respectivamente; 2) mate-
riais de construção (areia, saibro, brita e cascalho): 
Capão do Leão (1.558.161 t de quantidade comer-
cializada de brita e cascalho e 906.110 t de quanti-
dade comercializada de saibro), Camaquã (403.032 
t de quantidade comercializada de saibro) e Pelotas 
(770.724 t de quantidade comercializada de areia); 3) 
argilas comuns: Capão do Leão (123.914 t de quanti-
dade comercializada) (BRASIL, 2016b).

A areia para construção é um bem mineral pro-
duzido por todas unidades da federação do Brasil, 
sendo a produção do Rio Grande do Sul representa 
5% do mercado Nacional. Devido às características 
de seu mercado ser essencialmente regional, visto 
ser um produto de baixo valor unitário, onde o frete 
influencia no seu valor final. As empresas produtoras 
normalmente estão próximas aos centros urbanos 
(BRASIL, 2016a). Os principais municípios produtores 
de areia na área de estudo são: Charqueadas, Pelotas 
e Rio Pardo; e as respectivas quantidades comercia-
lizadas são: 3.852 mt, 770,7 mt e 665,6 mt (BRASIL, 
2016b).  As argilas produzidas na área de estudo para 
utilização na indústria cerâmica provêm da cidade de 
Capão do Leão com produção de 123,9 mt em 2014 
(BRASIL, 2016b). As argilas são de origem residual 
ou transportadas, as residuais são produtos de alte-
ração das rochas sedimentares, principalmente das 
unidades inferiores do Grupo Irati e da Formação Rio 
Bonito; ou de rochas graníticas e de diques básicos. As 
primeiras podem formar corpos tabulares de 5 m de 
espessura, enquanto a segunda ocorre como bolsões 
de argilas de geometria irregular encontradas de for-
ma localizada. As argilas transportadas constituem 
a maior parte dos depósitos e são formadas pelos 
depósitos tércio-quaternários de leques e planícies 
aluviais atuais (RAMGRAB; WILDNER; CAMOZZATO, 
1997; RAMGRAB; WILDNER, 2000). Os formados a 
partir de leques aluviais apresentam bolsões argilo-
sos de extensão variadas de cores variegadas, com 
frequentes grãos de quartzo e fração tamanho areia 
e baixa a média plasticidade. Àqueles presentes em 
planícies aluviais estão melhor selecionadas e as len-
tes de argilas tem menor concentração de grãos de 
areia. Esses horizontes argilosos tornam-se gradati-
vamente mais arenoso em profundidade, limitando a 
extração com o aparecimento de horizonte de areia 
fina subjacente (RAMGRAB; WILDNER, 2000).
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A extração de rochas ornamental tem grande 
parte da produção destinada à exportação e parte 
para extração de placas para revestimento. No muni-
cípio de Pinheiro Machado é lavrado o sienogranito 
róseo equigranular média a grosso, isótropo do tipo 
tardi a pós-transcorrência denominado comercial-
mente de Granito Royal Red (RAMGRAB; WILDNER, 
2000). No entanto, o município com maior produção 
de rocha ornamental é Cachoeira do Sul com produ-
ção de 10.599 t, seguido de Sertão Santana 253 t. A 
rocha extraída em Cachoeira do Sul é a denominada 
comercialmente de Marrom Guaíba, que é o sienito 

Piquiri. Na região de Cerro Grande do Sul a rocha 
explorada é o monzogranito de granulação grossa, 
porfirítico de cor cinza-rosado a amarelado, perten-
cente à Suíte Cerro Grande denominado de Granito 
Ouro Gaúcho.

Brita, pedra de talhe e o saibro são bens mine-
rais que não serão abordados neste relatório. São 
exploradas em toda a área de estudo, sempre pró-
ximos aos centros consumidores. Esses produtos são 
abundantes, podem ser explorados a partir de diver-
sos tipos de rochas de acordo com as características 
geológicas e as necessidades locais (BRASIL, 2016a).

O Projeto Batólito Pelotas começou em meados 
de 2015 como um projeto ARIM (Área de Relevante 
Interesse Mineral) e com o objetivo de caracterizar 
as mineralizações metálicas presentes na área, sua 
hierarquização, controles e indicação de áreas po-
tenciais. Antes do final do primeiro ano, houve uma 
readequação com o acréscimo da realização de um 
mapa de integração geológico-geofísico do Batólito 
em escala 1:750.00. No início do segundo ano hou-
ve a inclusão da porção leste do Terreno Tijucas, 
onde áreas com indícios de cobre eram conhecidos 
na sub-bacia Piquirí, encaixados em sedimentos da 
Bacia do Camaquã (RIBEIRO, 1978) e uma readapta-
ção na escala de apresentação dos resultados para 
1:500.000. Estas modificações tornaram necessária 
uma mudança na sistemática de amostragem e isso 
fez com que muitas das amostras coletadas no iní-
cio do projeto não pudessem ser aproveitadas para 
a integração geológico-geofísico, por se tratarem de 
amostras com feições de alterações hidrotermais ou 
com mineralização associada.

A partir do segundo ano iniciou-se a amostra-
gem de rochas para serem utilizadas em litoquímica, 
sendo no total analisadas 147 amostras (incluindo 
as com mineralizações e alterações hidrotermais), 
que foi integrado a base recuperada da bibliografia 
existente, cerca de 1.345 amostras, feitas em diver-
sas épocas, laboratórios e metodologias. O que faz 
com que as amostras analisadas, mesmo incluindo 
as amostras da literatura, não representem todas as 
possibilidades e opções de rochas que compõem as 
suítes do Batólito Pelotas e do Terreno Tijucas. Além 
disto, devido a variações de nomenclatura dada por 
cada autor e por não apresentarem localização, não 
há como garantir que os dados de trabalhos anterio-
res têm a mesma classificação estratigráfica usada 
neste projeto. Diante desse fato, muitas destas aná-
lises foram descartadas, sendo usadas aquelas com 
localização e as que apresentaram melhores correla-
ções com as amostras coletadas no projeto. Isso foi 
feito para garantir uma melhor interpretação em re-
lação ao entendimento atual das rochas do Batólito.

O uso dos levantamentos aerogeofísicos de alta 
resolução (CPRM , 2010) foi importante no auxílio 
do mapeamento geológico. Isto porque, as unidades 
geológicas apresentaram boas respostas em rela-
ção às assinaturas geofísicas medidas. No entanto, 

recomenda-se que a correlação seja mais acurada 
com uma sistemática de mapeamento superficial da 
geologia com distribuição de pontos de forma que 
todas as variantes sejam amostradas. Em determi-
nadas áreas, os perfis realizados perpendiculares as 
estruturas tectônicas regionais da área de estudo, 
com visitas a afloramentos para verificação da inter-
pretação geofísica e coleta de amostras, mostraram 
ser insuficientes para uma perfeita correlação entre 
geologia e assinaturas geofísicas, principalmente na-
quelas áreas em que a resolução fornecida pela ae-
rogeofísica, principalmente os dados radiométricos 
(eTh, eU e K), não foram suficientes para diferenciar 
corpos de granitos presentes no Batólito Pelotas. Por 
outro lado, foi possível estabelecer as grandes unida-
des pela geofísica e algumas relações de campo com 
as unidades litológicas presentes e integrar o mapa 
resultante com os modelos tectônicos existentes.

A área do projeto apresenta diversos estudos, 
que foram feitos, geralmente, de forma localizada, 
com poucos trabalhos de integração, dentre os quais 
destacam-se Philipp (1998); Wildner et al. (2008). A 
maioria dos trabalhos desenvolvidos apresentam in-
formações fragmentadas com níveis de detalhamen-
to diferentes. O que dificulta a integração desses 
dados pretéritos devido tanto as nomenclaturas di-
ferentes das unidades, bem como de seu posiciona-
mento geotectônico, a questão cartográfica ainda foi 
mais difícil devido a pequenas áreas com escala mui-
to detalhada de alguns trabalhos. Este problema foi 
contornado com a generalização/aglutinação de uni-
dades para serem incluídas na escala desse trabalho.

Contudo, foi possível estabelecer uma ordem 
cronológica das diferentes unidades litotectônicas e 
correlacioná-las ao contexto geotectônico até então 
estabelecido com ressalvas. As divergências que de-
vem ser esclarecidas e são:
1. Todas as construções de modelos tectônicos do 

Complexo Porongos baseiam-se em um siste-
ma contínuo, sempre usando a Antiforme Ca-
pané (MARQUES et al., 1998) como peça chave, 
neste quebra-cabeça, na evolução do mesmo. 
Nesse local estaria a parte mais profunda da ba-
cia, com uma zona de rift, os Gnaisses Capané, 
rochas alcalinas compatíveis com ambiente ex-
tensional precursor da bacia vulcanossedimen-
tar (MARQUES, 1996; MARQUES et al., 1998).  

8. CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
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Esses mesmos autores indicam a presença de ro-
chas ultramáficas, que seriam parte de uma cros-
ta oceânica (ofiolito) (≈ 790 Ma, Arena et al. 2007) 
com vulcanismo básico associado, de caráter geo-
químico transicional de toleíto para cálcico-alca-
lino. Para leste estaria a sedimentação marinha, 
com depósitos clásticos e químicos, marcando uma 
plataforma continental (JOST; BITENCOURT, 1980; 
JOST et al., 1984; FRAGOSO-CESAR et al., 1984). 
Como os dados de proveniência de Pertille et al. 
(2016) e Silveira (2016) têm indicado que, pelo me-
nos em parte, as rochas presentes na Antiforme 
Capané não pertencem ao Complexo Porongos, to-
das as conclusões usando este local como referên-
cia, precisam ser vistas com cautela. Além disto, as 
vulcânicas associadas as sequências vulcanossedi-
mentares, a leste, são eminentemente clásticas, 
subaéreas e de ambiente continental com (≈ 790 
Ma, Porcher et al. 1999), dificultando os modelos 
de depósitos preditivos propostos, como VMS.

2. A execução das seções regionais realizadas para a 
o projeto, permitiram melhorar a cartografia ge-
ológica de forma pontual, auxiliando no entendi-
mento geológico. Os resultados obtidos dos dados 
litoquímicos e petrográficos mostram que para o 
entendimento geotectônico da área estudada é 

necessário que seja realizada um mapeamento sis-
temático, com amostragem para geocronologia e 
geoquímica isotópica.

3. Na porção nordeste da Folha Canguçu 1:100.000 as 
assinaturas gamaespectrométircas, magnetomé-
tricas e gravimétricas mostram valores elevados. 
Além dos resultados de concentrados de bateia 
apresentarem zonas anômalas de monazita, princi-
palmente, e os resultados analíticos de sedimentos 
de corrente indicarem fatores de correlação tanto 
para rochas graníticas diferenciadas quanto para 
rochas de associações máficas (Fatores 1 e 2, Ca-
pítulo Geoquímica Prospectiva). Os afloramentos 
visitados nesta porção do Batólito revelaram que 
se trata de uma área que apresenta intersecção de 
estruturas com diferentes direções (NE-SW, N-S e 
NW-SE), que possibilitou forte percolação de flui-
dos constatado por forte alteração hidrotermal. 
Veios de pegmatito e aplitos são bastante comuns, 
assim como a presença de rochas máficas alcali-
nas. As zonas hidrotermalizadas são confinadas, 
mas ocorrem com relativa frequência. Em certos 
casos é possível esquematizar a formação de uma 
zonação com: zona de brecha com sulfetação, 
zona de intensa lixiviação (zona caulinizada) e veios 
quartzo-feldspáticos com sulfetação (Figura 170).

Figura 170 - Amostras de afloramentos que ocorrem na Folha de Canguçu 1:100.000. (A) Ocorrências de rochas 
máficas; (B) sulfetos associados a aplitos que cortam as rochas graníticas; (C) e (D) granito hidrotermalizado com veios 

de quartzo.

Os dados obtidos pelo projeto permitiram for-
mular as seguintes considerações:
• Há entendimentos divergentes quanto ao posicio-

namento do denominado Bloco Encruzilhada, no 
Batólito de Pelotas ou no Terreno Tijucas. Neste 
projeto foi estabelecido que a separação das uni-
dades do Escudo Sul-Rio-Grandense respeitaria a 
proposta feita por Costa (1990), onde a separação 
entre o Batólito e o terreno Tijucas se dá pela Ano-
malia Magnética de Porto Alegre. Nesta definição 
o Bloco Encruzilhada encontra-se sobre o Terreno 
Tijucas. O Batólito Pelotas foi separado em cinco 
suítes, de acordo com suas características geoló-
gicas, geocronológicas e geofísicas: (i) Suíte Via-
mão possui idades até 630 Ma, há um predomínio 
de monzogranitos, compostos por rochas com 
características sin-colisionais; (ii) Suíte Pinheiro 
Machado representa o plutonismo de arco conti-
nental, com idades entre 630 e 610 Ma, com ro-
chas variando de dioritos a granodioritos e septos 
de embasamento ou de arcos anteriores; (iii) Suíte 
Cordilheira está representado por granitos a mus-
covita ou a duas micas, com idades próximas a 610 
Ma, formadas na colisão entre o Batólito e o Terre-
no Tijucas, para este projeto foi datado o Granito 
Campinas com 644,1±3 Ma; (iv) Suíte Cerro Grande 
representado predominantemente por monzogra-
nitos com características tardi-colisionais e idades 
ao redor de 585 Ma;e (v) Suíte Dom Feliciano onde 
predominam sienogranitos com características 
pós-tectônicas. As quatro primeiras suítes são cál-
cico-alcalinas e a última alcalina. 

• No Bloco Encruzilhada, provavelmente originado 
na colisão entre o Batólito Pelotas e o Terreno Ti-
jucas, foram mantidas as suítes Encruzilhada do 
Sul e Piquiri, com plutonismo tardi-colisonal e pós-
-tectônico. Para este projeto foi datado o Granito 
Pinheiro da Suíte Encruzilhada do Sul com idade de 
598,2±1,1 Ma.

• Para este projeto também foi adotada a separação 
do Terreno Jaguarão, na parte sudeste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense, composto por rochas vulca-
nossedimentares, rochas máficas e ultramáficas 
tidas como restos de ofiolitos (RAMOS, 2011), com 
idades ao redor de 575 Ma (VIEIRA; KOESTER; BER-
TOTTI, 2016; CRUZ,  Inédito).

• A assinatura isotópica das amostras disponíveis do 
Batólito, com poucas análises e dispersas em área, 
mostra dois padrões de valores de TDM, um ao re-
dor de 2,0 Ga e outro de 1,7 Ga, mostrando uma 
assinatura de mistura de fontes para estas rochas, 
uma placa oceânica com uma provável fonte juve-
nil (1,1 Ga) e outra arqueana (≈3,0 Ga) ou com uma 
mistura destas duas fontes.

Os aspectos relacionados aos recursos minerais 
da área de estudo podem ser destacados os seguin-
tes pontos: 

• A ausência de minas ativas de minerais metáli-
cos e a forma de extração rudimentar a garimpo 
nas suas explotações, não permitiram visualizar 
os controles metalogenéticos de forma efetiva.  
Mesmo os autores que tiveram acesso aos depó-
sitos durante a exploração tiveram dificuldades de 
fazer trabalhos sistemáticos [vide Franco (1944); 
Leinz e Pinagel (1945); Tessari e Picada, (1966)]. 
Durante os trabalhos de campo, foi possível iden-
tificar os trends dos veios explorados, alguns com 
processo de alteração hidrotermal (greisenização, 
turmalinização, epidotização), mas sem os mine-
rais de minério associados. Devido ao processo de 
exploração ter sido sempre artesanal e sem pes-
quisas exploratórias consistentes, o potencial da 
região está em aberto.

• As mineralizações de bens metálicos que ocorrem 
no Terreno Tijucas estão restritas as sequências 
vulcanossedimentares, principalmente nos xis-
tos grafitosos do Complexo Porongos. Exploração 
mineral executados pela Shell (década de 1970 e 
1980) e Votorantim (década de 2000-2010) tinham 
como foco principal depósitos de Pb e Zn tipo 
VMS. Os estudos realizados apontam que a região 
poderia ter potencial para Cu, Zn, Pb, associados 
principalmente com as unidades do Complexo Me-
tamórfico Porongos. Neste contexto as diversas 
áreas potenciais identificadas por Ribeiro (1978) 
na sub-bacia Piquiri, que recobrem parte do Ter-
reno Tijucas, utilizando como critério os controles 
litológicos, estruturais, entre outros, merecem ser 
melhor conhecidas e cartografadas em detalhe 
apropriado.

• As unidades sedimentares, da Bacia do Camaquã, 
aflorantes na área do Projeto apresentam “man-
chas” de malaquita entre os acamamentos de peli-
tos da Bacia do Camaquã, que recobrem o Terreno 
Tijucas.

•  A área tem o cobre, como o commodity mais co-
nhecido, principalmente em função da produção 
das Minas do Camaquã que, por décadas no século 
passado, foi a maior Mina de cobre do Brasil. Os 
modelos propostos para esta mineralização, tais 
como magmático-hidrotermal, hidrotermal-sedi-
mentar, sedimentar-hidrotermal, epitermal, entre 
outros (LAUX et al., 2005), suportam a possibilida-
de de encontrar áreas potenciais. A exemplo do 
Projeto Santa Maria, prospecto de chumbo e zinco 
conduzido pela empresa Votorantim. No entanto, 
a área de estudo não engloba o graben da Bacia 
do Camaquã e na área foram encontradas apenas 
“manchas” de malaquita entre os acamamentos 
dos sedimentos relacionadas às unidades sedimen-
tares pelíticas da Bacia do Camaquã, que recobrem 
o Terreno Tijucas.

• Na região entre Pelotas e Pedro Osório, são co-
nhecidos indícios de ouro, onde são conhecidas 
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diversas zonas anômalas de ouro em concentra-
do de bateia (> 100 pintas). Na área dessas zonas 
anômalas tem a presença de granitos a magneti-
ta (PINTO et al., 2016), com feições de mistura de 
magmas, com presença de enclaves de rochas má-
ficas a intermediárias, com moderada a forte sul-
fetação (pirita, pirrotita e calcopirita) em vênulas e 
fraturas preenchidas por calcita e malaquita (Figu-
ra 171A).

Figura 171 - (A) Granitos a magnetita com vênulas e fraturas preenchidas por calcita, pirita e malaquita; (B) Clastos de 
rochas básicas a intermediárias em meio aos mármores e a rochas calcissilicáticas.

• As pedreiras de calcário da localidade de Pedreiras 
no município de Arroio Grande são tidas como sep-
tos/restos de uma paleobacia encaixados em gra-
nitos brasilianos. A presença de inúmeros clastos 
de rochas básicas a intermediárias em meios aos 
mármores (Figura 171B), assim como presença de 
rochas calcissilicáticas e sulfetação com pirrotita, 
pirita e bornita, chamam a atenção para possíveis 
mineralizações associadas à escarnitos.

• Além dos descritos acima, deveriam ser mais bem 
avaliados as ocorrências de molibdenita presentes 
na região de Porto Alegre, demarcadas por greisen;

As mineralizações exploradas no Batólito 
Pelotas e Bloco Encruzilhada estão relacionadas a 
pelo menos três suítes diferentes, conforme obser-
vadas abaixo: 
• O ouro está associado a Suíte Pinheiro Machado, 

provavelmente ligado a rochas mais primitivas ori-
ginadas em zonas de subducção com fusão crosta 
mais antiga e alojadas em zonas de descontinui-
dade do Tipo Ouro Orogênico, com localização 
restrita. É possível verificar ocorrência de Au no 
cruzamento de estruturas regionais NE-SW e NW-
-SE na porção sul da área de estudo (Suíte Pinheiro 
Machado); relacionando dados de geoquímicos de 
sedimentos de corrente e geofísica, foi possível es-
tabelecer que em áreas com anomalias gravimétri-
cas e magnéticas possuem anomalias geoquímicas 
para a maioria dos elementos analisados.

• A cassiterita mostra uma íntima associação com 
rochas geradas em zonas de colisão, ligadas a Su-
íte Cordilheira, com exceção das ocorrências pró-
ximas ao Granito Morrinhos, rocha da Suíte Dom 
Feliciano. Entretanto, a mineralização primária não 
foi encontrada, nem a presença de rochas da Suíte 
Cordilheira, por outro lado é observada a presen-
ça de pequenos stocks subvulcânicos, que pode 

ser indicativo de fase apical do processo de grani-
togênese. Este tipo de vulcânica também mostra 
uma relação de proximidade com as ocorrências 
de chumbo, em Amaral Ferrador e nas ocorrências 
de volfrâmio, nas minas Sanga Negra e Cerro da 
Árvore. Os dados de geoquímica prospectiva apre-
senta amostras anômalas para Sn nos sedimentos 
de corrente na região próxima aos concentrados 
com maiores porcentagens de cassiterita; ao es-
tabelecer relação entre as estruturas regionais, in-
formação dos dados geoquímicos de sedimento e 
concentrados de minerais pesados. 

• As mineralizações de wolfrâmio estão encaixadas 
nas rochas da Suíte Encruzilhada do Sul e com ro-
chas subvulcânicas e/ou fases apicais de granitos. 
A indicação que seriam as partes distais das mine-
ralizações de cassiterita, e.g. Mina Campinas, não 
mostrou ser verdadeira, no modelo proposto, visto 
que as encaixantes do minério de wolfrâmio, são 
mais novos que as rochas geradas na zona de coli-
são, Suíte Cordilheira.

• A ocorrência de chumbo em Amaral Ferrador está 
encaixada em rochas das suítes Pinheiro Machado 
e Dom Feliciano, com características de depósitos 
epitermais e sua ligação com rochas vulcânicas é 
evidente. Estas apresentam características de vul-
cânicas com características peralcalinas, cuja idade 
não foi definida ainda. 

É importante ressaltar que o mapeamento geo-
químico realizado para este projeto conseguiu for-
necer informações que podem, além de fomentar 
novos estudos de prospecção mineral na região do 
Terreno Tijucas e Batólito Pelotas, podem forne-
cer novas informações sobre a geologia regional. 
Portanto, para o refinamento deste trabalho, suge-
re-se que haja um tratamento específico dos dados 
geoquímicos com os dados geofísicos e de estruturas 
predominantes em cada microbacia de drenagem, 
além de etapas de follow-up em áreas onde há coin-
cidências entre anomalias geoquímicas e geofísicas, 

o que pode fornecer informações mais detalhadas 
sobre possíveis novas mineralizações.

As informações sobre o comportamento geoquí-
mico dos elementos analisados são cruciais também 
para a gestão das atividades agropecuárias da re-
gião, bem como para saúde e meio-ambiente, princi-
palmente para as áreas próximas às mineralizações. 
Ao determinar o background de determinados ele-
mentos, principalmente metais, pode-se estabelecer 
tipos de cultivo ou criação de animais mais adequada 
para a região, além de possibilitar a melhor gestão 
de bacias hidrográficas.
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Mato Grosso, 2000.
Nº 20 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Serra dos Pacaás Novos e Rio Cautário - 
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Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998.
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Nº 47 - Área GO-10 Pirenópolis/Jaraguá - Goiás, 1998.
Nº 48 - Área CE-01 Reriutaba/Ipu - Ceará, 1998.
Nº 49 - Área PA-06 Manelão - Pará, 1998.
Nº 50 - Área PA-20 Jacareacanga - Pará/Amazonas, 1998.
Nº 51 - Área MG-07 Paracatu - Minas Gerais, 1998.
Nº 52 - Área RO-05 Colorado - Rondônia/Mato Grosso, 1998.
Nº 53 - Área TO-02 Brejinho de Nazaré - Tocantins, 1998.
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Nº 54 - Área RO-04 Porto Esperança - Rondônia, 1998.
Nº 55 - Área RO-03 Parecis - Rondônia, 1998.
Nº 56 - Área RR-03 Uraricoera - Roraima, 1998.
Nº 57 - Área GO-04 Goiás - Goiás, 1998.
Nº 58 - Área MA-01 Belt do Gurupi - Maranhão/Pará, 1998.
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Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998.
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Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998.
Nº 65 - Área AM-01 Parauari - Amazonas/Pará, 1999.
Nº 66 - Área BA-01 Itapicuru Norte - Bahia, 1999.
Nº 67 - Área RR-04 Quino Maú - Roraima, 1999.
Nº 68 - Área RR-05 Apiaú - Roraima, 1999.
Nº 69 - Área AM 05 Gavião/Dez Dias - Amazonas, 1999.
Nº 70 - Área MT-07 Araés/Nova Xavantina - Mato Grosso, 2000.
Nº 71 - Área AM-02 Cauaburi - Amazonas, 2000.
Nº 72 - Área RR-02 Mucajaí - Roraima, 2000.
Nº 73 - Área RR-06 Rio Amajari - Roraima, 2000.
Nº 74 - Área BA-03 Jacobina Norte - Bahia, 2000.
Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000.
Nº 76 - Área BA-02 Itapicuru Sul - Bahia, 2000.
Nº 77 - Área MG-03 Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, 2000.
Nº 78 - Área MG-05 Itabira - Minas Gerais, 2000.
Nº 79 - Área MG-09 Riacho dos Machados - Minas Gerais, 2000.
Nº 80 - Área BA-14 Correntina - Bahia, 2000.
Nº 81 - Área BA-12 Boquira Sul - Bahia, 2000
Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000.
Nº 83 - Área BA-08 Rio de Contas/Ibitiara Sul - Bahia, 2000.
Nº 84 - Área MT-05 Cuiabá/Poconé - Mato Grosso, 2000.
Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000.

SÉRIE OURO - INFORMES GERAIS

Nº 01 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1996.
Nº 02 - Programa Nacional de Prospecção de Ouro - Natureza e Métodos, 1998.
Nº 03 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1998.
Nº 04 - Gold Prospecting National Program - Subject and Methodology, 1998.
Nº 05 - Mineralizações Auríferas da Região de Cachoeira de Minas – Municípios de Manaíra e 
Princesa Isabel - Paraíba, 1998.
Nº 06 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 2000.
Nº 07 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
Minas do Camaquã - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 08 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
Ibaré Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 09 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
Caçapava doSul - Rio Grande do Sul, 2000.

Nº 10 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea  
Passo do Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
Marmeleiro - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 12 - Map of Gold Production and Reserves of Brazil (1:7.000.000 Scale), 2000
Nº 13 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
Cambaizinho - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
Passo do Ivo - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 15 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
Batovi – Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 16 - Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 - Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.

SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA

Nº 01 - Mapa Síntese do Setor de Fertilizantes Minerais (NPK) no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1997.
Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco, 
Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 05 - Estudo dos Níveis de Necessidade de Calcário nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 06 - Síntese das Necessidades de Calcário para os Solos dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 07 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais de Rondônia, 2001.
Nº 08 - Mapas de Insumos Minerais para Agricultura nos Estados de Amazonas e Roraima, 2001.
Nº 09 - Mapa-Síntese de Jazimentos Minerais Carbonatados dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 10 - Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados do Pará e Amapá, 2001.
Nº 11 - Síntese dos Jazimentos, Áreas Potenciais e Mercado de Insumos Minerais para Agricultura no 
Estado da Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato 
Grosso, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, Salvador, 2011.
Nº 14 - Projeto Fosfato Brasil – Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra,
2011.
Nº 15 - Projeto Mineralizações Associadas à Plataforma Bambuí no Sudeste do Estado do Tocantins 
(TO) – Goiânia, 2012.
Nº 16 – Rochas Carbonáticas do Estado de Rondônia, Porto Velho, 2015.
Nº 17 – Projeto Fosfato Brasil – Parte II, Salvador, 2016.
Nº 18 – Geoquímica Orientativa para Pesquisa de Fosfato no Brasil, Salvador, 2016.
Nº 19 – Projeto Fosfato Brasil – Parte III - Bacia dos Parecis, Manaus, 2017.
Nº 20 – Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil – Fase III: Bacia Sergipe-Alagoas, Sub-bacia 
Sergipe, Recife, 2017.
Nº 21 – Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil – Fase III: Centro-leste de Santa Catarina, Área 
Brusque, Salvador, 2017.
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Nº 22 – Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil – Fase III: Centro-leste de Santa Catarina, Salvador,     
      2017.

SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS

Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
Nº 02 - Mapa Gemológico da Região Lajeado/Soledade/Salto do Jacuí - Rio Grande do Sul, 1998
Nº 03 - Mapa Gemológico da Região de Ametista do Sul - Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 04 - Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e Maranhão, 1998.
Nº 05 - Mapa Gemológico do Estado do Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 06 - Mapa Gemológico do Estado de Santa Catarina, 2000.
Nº 07 - Aspectos da Geologia dos Pólos Diamantíferos de Rondônia e Mato Grosso – O Fórum de 
Juína – Projeto Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
Nº 09 - Aluviões Diamantíferos da Foz dos Rios Jequitinhonha e Pardo - Fase I – Estado da Bahia, 
Salvador, 2015.

SÉRIE OPORTUNIDADES MINERAIS – EXAME ATUALIZADO DE PROJETO

Nº 01 - Níquel de Santa Fé - Estado de Goiás, 2000.
Nº 02 - Níquel do Morro do Engenho - Estado de Goiás, 2000.
Nº 03 - Cobre de Bom Jardim - Estado de Goiás, 2000.
Nº 04 - Ouro no Vale do Ribeira - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 05 - Chumbo de Nova Redenção - Estado da Bahia, 2001.
Nº 06 - Turfa de Caçapava - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 08 - Ouro de Natividade - Estado do Tocantins, 2000.
Nº 09 - Gipsita do Rio Cupari - Estado do Pará, 2001.
Nº 10 - Zinco, Chumbo e Cobre de Palmeirópolis - Estado de Tocantins, 2000.
Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
Nº 18 - Turfa de Santo Amaro das Brotas - Estado de Sergipe, 1997.
Nº 19 - Diamante de Santo Inácio - Estado da Bahia, 2001.
Nº 21 - Carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1997.
Nº 22 - Coal in the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 2000.
Nº 23 - Kaolin Exploration in the Capim River Region - State of Pará - Executive Summary, 2000.
Nº 24 - Turfa de São José dos Campos - Estado de São Paulo, 2002.
Nº 25 - Lead in Nova Redenção - Bahia State, Brazil, 2001.

SÉRIE DIVERSOS

Nº 01 - Informe de Recursos Minerais - Diretrizes e Especificações - Rio de Janeiro, 1997.
Nº 02 - Argilas Nobres e Zeolitas na Bacia do Parnaíba - Belém, 1997.
Nº 03 - Rochas Ornamentais de Pernambuco - Folha Belém do São Francisco - Escala 1:250.000 - 
Recife, 2000.

Nº 04 - Substâncias Minerais para Construção Civil na Região Metropolitana de Salvador e 
Adjacências - Salvador, 2001.

SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS

Nº 01 – Potencialidade dos Granulados Marinhos da Plataforma Continental Leste do Ceará – Recife, 2007.

SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

Nº 01 – Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro 
(Domínio Baixo Solimões) – Manaus, 2007.
Nº 02 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Salvador – Salvador, 2008.
Nº 03 – Projeto Materiais de Construção no Domínio Médio Amazonas – Manaus, 2008.
Nº 04 – Projeto Rochas Ornamentais de Roraima – Manaus, 2009.
Nº 05 – Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno – Porto Velho, 2010.
Nº 06 – Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia – Goiânia, 2010.
Nº 07 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Aracaju – Salvador, 2011.
Nº 08 – Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo – Rio de Janeiro, 2012.
Nº 09 – Projeto Insumos Minerais para a Construção Civil na Região Metropolitana do Recife – 
Recife, 2012.
Nº 10 – Materiais de Construção Civil da Folha Porto Velho – Porto Velho, 2013.
Nº 11 – Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – São Paulo, 2014.
Nº 12 – Projeto Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Natal – Recife, 2015.
Nº 13 – Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana – 
Salvador, 2015.
Nº 14 – Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás – Belém, 2015.
Nº 15 – Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia – Porto Velho, 2015
Nº 16 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia – Goiânia, 2015
Nº 17 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre – Porto Alegre, 2016
Nº 18 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza – Fortaleza, 2016
Nº 19 – Projeto Materiais de Construção Civil da Região da Grande Florianópolis – Porto Alegre, 2016
Nº 20 – Projeto materiais de construção da região de Macapá - Estado do Amapá – Belém, 2016.
Nº 21 – Projeto Materiais De Construção da Região Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná, 2016.
Nº 22 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Luís e Entorno - Estado do 
Maranhão, 2017.

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS

Nº 01 – Projeto BANEO – Bacia do Camaquã – Metalogenia das Bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas 
do Sul
do Brasil, Porto Alegre, 2008
Nº 02 – Mapeamento Geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu Entorno - MG – Rio de Janeiro, 2014.
Nº 03 – Projeto BANEO – Bacias do Itajaí, de Campo Alegre e Corupá – Metalogenia das Bacias 
Neoproterozoico-eopaleozoicas do Sul do Brasil, Porto Alegre, 2015
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SÉRIE PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL

Nº 01 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM, Brasília, 2015
Nº 02 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do  

      Ceará, Fortaleza, 2015
Nº 03 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, 
Brasília, 2015.
Nº 04 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província Aurífera Juruena-Teles Pires-Aripuanã
 – Geologia e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido – SC.21-V-C-III, Brasília, 2015.
Nº 05 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante – MG, Brasília,2015.
Nº 06 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional
do Cinturão Ribeira. Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.
Nº 07 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste de Rondônia, Brasília, 2016.
Nº 08 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Seridó-Leste, extremo nordeste da 
Província Borborema (RN-PB), Brasília, 2016.
Nº 09 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Porção sul da Bacia do Paraná, RS, 2017
Nº 10 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas, 
AM, 2017
Nº 11 – Áreas de Relevante Interesse Mineral: Cinturão Gurupi, Estados do Pará e Maranhão, 
Brasília, 2017.
Nº 12 – Áreas de relevante interesse mineral: Reserva Nacional do Cobre e Associados, Estados do 
Pará e Amapá, Belém, 2017.
Nº 13 – Áreas de Relevante Interesse Mineral – Vale do Ribeira:  Mineralizações Polimetálicas 
(Pb, Ag, Zn, Cu e Au – “Tipo Panelas”) em zonas de cisalhamento Rúptil, Cinturão Ribeira Meridional, 
SP-PR, São Paulo, 2017.
Nº 14 – Área de Relevante Interesse Mineral - ARIM: Distrito Mineral de Paracatu-Unaí (Zn-Pb-Cu),  

      MG,   2018
Nº 15 – Área de Relevante Interesse Mineral Integração Geológica-Geofísica e Recursos Minerais  

     do Cráton Luis Alves, RS, 2018.
Nº 16 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Província Mineral de Carajás, PA: Estratigrafia e análise 
do Minério  de Mn de Carajás - áreas Azul, Sereno, Buritirama e Antônio Vicente, PA, 2018.
Nº 17 – Áreas de Relevante Interesse Mineral Troia-Pedra Branca - Geologia e mineralização aurífera 
da sequência metavulcanossedimentar da Serra das Pipocas, Maciço de Troia, Ceará, Estado do Ceará, 
CE, 2018
Nº 18 – Áreas de Relevante Interesse Mineral – Reavaliação da Província Estanífera de Rondônia, RO, 2019.
Nº 19 – Áreas de relevante interesse mineral – Evolução Crustal e Metalogenia da Faixa Nova 
Brasilândia, RO, 2019.
Nº 20 – Área de Relevante Interesse Mineral Batólito Pelotas – Terreno Tijucas, Estado do Rio Grande 
do Sul, RS, 2019.

SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS

Nº 01 – Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, 
Brasília, 2015.
Nº 02 – Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 – Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil – Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste 
de Minas Gerais, Brasília, 2016.
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ÁREA DE RELEVANT E INT ERESSE MINERAL 
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Minerais - DGM, é parte da Ação Avaliação dos R ecursos Minerais do Brasil e consiste em um conjunto de 
projetos voltados para a identificação de áreas atrativas para exploração mineral, visando estimular a 
pesquisa e a produção mineral brasileira. 
O Projeto AR IM Batólito Pelotas – T erreno T ijucas foi executado pela S uperintendência R egional de Porto 
Alegre - S UR EG-PA, da Gerência de Geologia e R ecursos Minerais de Porto Alegre - GER EMI/PA e da 
Gerência de Infraestrutura Geocientífica - GER INF/PA. A coordenação nacional do projeto coube ao 
Departamento de R ecursos Minerais - DER EM e ao Departamento de Geologia - DEGEO, com supervisão 
e apoio técnico das Divisões de Geologia Econômica - DIGECO, Geologia Básica - DIGEOB, 
S ensoriamento R emoto e Geofísica - DIS EGE, Geodinâmica - DIGEOD e Geoquímica - DIGEOQ. 
Base Geoló g ica: W ILDNER  W ., R AMGR AB G. E., LOPES  R . C., IGLES IAS  C. M. F. Geolog ia e 
Recursos Mine rais d o Estad o d o Rio Grand e d o Sul. Porto Alegre: CPR M, 2008. 1 DVD. Escala 
1:750.000; Programa Geologia do Brasil; Mapas Geológicos Estaduais. 
CRÉDIT OS DA BASE CART OGRÁFICA 
Base Planimétrica digital ajustada às imagens do Mosaico GeoCover - 2000, ortorretificado e 
georreferenciado segundo o datum S IR GAS 2000, de imagens ET M+ do Landsat 7 resultante da fusão das 
bandas 7,4,2 e 8, com resolução espacial de 14,25 metros. Esta base foi editada e atualiz ada pela Divisão 
de Cartografia - DICAR T , pela Diretoria de Geologia e R ecursos Minerais (DGM) e pela S uperintendência 
R egional de Porto Alegre, com o apoio da Gerência de R elações Institucionais e Desenvolvimento 
(GER IDE-PA), para atender ao mapeamento temático do S erviço Geológico do Brasil - CPR M. 
Citação Bibliog ráfica: 
LAUX  J. H., T AK EHAR A L., S T R OPPER  J. L., PR OVENZ ANO C. A. S ., S CHER ER  O. L. B. 
Mapa d e  Inte g ração Geoló g ico Geofísico: Bató lito Pe lotas – T e rre no T ijucas. Porto Alegre: 
CPR M (S erviço Geológico do Brasil), 2019. Escala 1:500.000. 1 mapa. AR IM – Áreas de 
R elevante Interesse Mineral. 

PR OJ. CÔNICA CONFOR ME DE LAMBER T  
Meridiano Central: -52º 45’ 
1º paralelo padrão: -28º 
2º paralelo padrão: -32º 
Falso Leste: 5.000.000m 
Falso Norte: 10.000.000m 

Datum horizontal: S IR GAS 2000 
2019 

AV IS O LEGAL: 
O conteúdo disponibilizado neste mapa foi elaborado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, com base em dados obtidos através de 
trabalhos próprios e de informações de domínio público. A CPR M não garante: (i) que o conteúdo atenda ou se adeque à s necessidades 
de todos os usuários; (ii) que o Conteúdo e o acesso a ele estejam totalmente livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou 
informações contidas no conteúdo, apesar das precauções de praxe tomadas pela CPRM. Assim, a CPRM, seus representantes, dirigentes, 
prepostos, empregados e acionistas não podem ser responsabilizados por eventuais inconsistências ou omissões contidas no conteúdo. 
Da mesma forma, a CPRM, seus representantes, dirigentes, prepostos, empregados e acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e 
sugere que os usuários utilizem sua própria experiência no tratamento das informações contidas no Conteúdo, ou busquem 
aconselhamento de profissionais independentes capazes de avaliar as informações contidas no Conteúdo. O conteúdo não constitui 
aconselhamento de investimento, financeiro, fiscal ou jurídico, tampouco provê recomendações relativas a instrumentos de análise 
geocientífica, de investimentos ou eventuais produtos. Por fim, qualquer trabalho, estudo e/ou análise que utilize o Conteúdo deve fazer 
a devida referência bibliográfica. 
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ANEXO II: MAPA DE  ASSOCIAÇÕES 
TECTÔNICAS E DE RECURSOS MINERAIS



P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

%% %%! !
«

!!!!!!
#####«««««« « «««« « ËË«« ««« !!! ###«««««

! ! ! ! ! ! !

# # # # # # #

« «« «««« ««« ««« ««« ««««««««
««««««

«« %È% È %%%ÈÈÈ%È %È %È

ËËËË ««««««

««««««««
««««««««

«««

Ë Ë««««««««
« %% ÈÈ« %È% È ««««««««««««««««««««««««««

ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ È «««« ««««
Ë Ë

ËË««««

«« ËË

««««« %% %% %% %% %% %%

%% ÈÈ
««

ÈÈÈÈÈ È È È È È È ËË
ËË ËË ËË

% % % % %% % % % %

%% ÈÈ %È«««««« « «
««

«

«««««««« ««

%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%

%%%%%%% %%%%%

%%%%%%%

%%%%%%%

ËËËË«
«««««««« «««««««« ««

« «««« ««««

%%%%
«

ËË

««««««««
«««««« ««% ÈËË

%%%% %%%%

!! # !
«

««««««««« «««« ««««««««
% % % % % % % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % % % % % % %ËË

ËË

ËË

% % %% % %

ËË

!!! ##

%%% %%%%%%%% %%%%%% % %% % %% % % %% % % %
ËË!#ÊÊ

ËË

ËË ËË

""" $$«

ËË
Ë Ë

« «%È««««

ÄÄ
À ËË

ËË ËË

ËË% % % % % %
% % % % % %ËË

ËË

ËË

! ! ! ! ! !# # # # # #
! ! !# #

%%%%% %%%%%

% È%È% È

Ã «
% % % % %% % % % %

ËË

Ë Ë«««««««
!!!!!!!!!

########

«««««««
ËË«« ËË «««««««

««««««««
«««

« ««« «

«««

%%%% %%%% %%%% %%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

««««««

««

ËË

% %% %

%%%%%
%%%%%

Ë Ë ÃÃÄÄ ÄÃ
««« «««« «

% %% %

«««««««««««Ä Ä
ÄÄÄÄ Ä

Ä
Ä

Ä Ä
ÄÄ

ÄÄÄ
Ä

Ã
Ã Ã

««
Ä

%%%%%%%%
%%%%%%%%

% % % %

%
% % % %

%ËË

Ã
Ã

%%%% %%%%

%%% %%% %%% %%%

%%%%% %%%%%% % % %% % % %% % %% % %

%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%!! ##

% % % %% % % %
!

!!!!!

####

%% % % % %%% % % % %

%%%%% %%%%%

%% %%

"""" $$$

% % % %% % % %
%%

%%%% %%%%%% """ $$
%%%%% %%%%%

!!! ## %%
%%% % % % % %%%% % % % % %! !# #% %% %! #

!#
!! #

!! ##

« ««« ««
!!! ##

!
! ! ! ! ! ! !

# # # # # #

ËË
%%% %%%

ËË
ÈÈ ÈÈÈ È ÈÈ È

È

ÈÈÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
Ë Ë

ËËËË

%%%%%%% %%%%%%% ËËËË ËË

ËË

«««
ËËËË

%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%

%%%%%

ËË

ËË ËË% %% %

ËË ËË

ËË
!

!

!

!

!

!W

!À

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!À

!

!

!

!À

!

!

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!À

!

!

!

!À

!)

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!À
!

!À

!À

!

!

!

!W

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!À

!

!À

!

!)

!)

!

!

!

!

!

!À

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!À

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!)

!

!

!

!

!

!!

!

!À
!À

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!À

!À

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!À

!

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!À
!À

!

!

!
!

!

!À !À

!
!

!

!

!

!À

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!À

!À

!

!

!

!

!

!

!

!À

!À

!À
!À

!

!

!

!

!À

!

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!À

!

!

!À

!À

!

!

!(

!

!
!

!

!À

!

!!

!

!

!

!

!À

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!W

!W !W

!W

!W

!W

!W !W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

!W

(

(

¶

(

¶

( J

'

( J

'

(

(

( J

(

(

(

(

(

(

(

( J

(

¶

¶

( J

(

¶

¶

(

( J

'

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

(
J

'

(

(

(

(

(

(

¶

¶

(

¶

(

(

(

(
J

'

( J

'

(

(

(

( J

'

(
J'

(

(

(

(

(

(
(

(

(

( (

(

(

(

(

( J

'(

( J

'

( J

(

(

¶

( J

(

(

(

(

(

(

¶

(

(

( J

(

( J

'

(

(
J'

(
J'

(

(

(

(

¶

( J

'

¶

¶ ¶

(

¶

¶

¶

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

( J

'

( J

(

(

(

(

(

(

(

(

¶

(
J

'

(
(

(

(

¶

(

(

( (

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

( J

'

(

(

(

(

¶

¶

¶

¶

(

¶

(

(

(

(

(

( (

(

(

(

(

(
J

ã

(

(

(

(

(

(J

'

(

( J

'
( J

'

(

(
(

(

(

(

¶
¶

(

(

(

(

(

(

(

(

(
J

'

(
J

'

(

(

(

(

(

(

( J

¶
¶

(

¶

¶

(

¶

¶

¶

(

(
(
J

'

(

(

(

(

(
(

(

(

(

( J

'

( J

'

¶

(

(

(

(

(

(

(

(

( J

'

(

(

(

(

(

(

(

(
J

'

(

(

(

(

(

(

¶

(

¶

¶

(

¶

¶

¶

¶

(
( J

(

(

(

(

(

(

(

(

( J

'

(

¶

¶

(

(

(

(

(

¶

( J

(

(

(

( J

'

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

( J

' ( J

¶

¶

¶
¶

(

( J

'

( J

'

¶ ¶

(

¶

¶

( J

'

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
J

'

(

(

(

(

(

(

( J

'

( J

'

¶

¶

(

(

(

¶

¶

( J

( J

( J

( J

(

(

(

(

( J

'

(

(

(

( J

'

(

(

(

(

(

(

¶

(

¶

¶

(

(

¶

¶

(
J

'

( J

(

(

( J

'

( J

'

(

(

(
J

'

(

(
(

(

( J

'

(

(J

'

(

(

(

(

( J

'

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

( J

( J
( J

( J

( J

( J

( J ( J

( J

( J

'

( J

( J

( J

'

( J

( J

( J

( J

( J

( J

'
( J

( J

( J

'

!)

!(
!(

!(

!!!(

(
J

'

(
J

'(
J

'

(
J

'

(
J

'(
J

'

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

Rio

São Sepé

Rio
Cam

aquã

Rio Camaquã

Rio Piratini

Rio Camaquã

Ri o
Ja

cu
í

Rio Cama quã

Rio Jaguarão

Rio
Ne

gro

Rio
Jac

uí

Rio
Ira

puá

Rio Piratini

Rio Paratini

Rio PiratiniMenor

Rio Piratin izi nho

Jaguarão

Encruzilh ada
do Sul

Minas Do
Leão

T uruçu

Arroio
dos Ratos

P iratini

Mariana
P imentel

Amaral
Ferrador

Camaquã

Caçapava
do Sul

Cristal

P elotas

Sentinela
do Sul

Butiá

Morro Redondo

Arambaré

P edras Altas

Ch uvisca

P edro O sório

Capão do Leão

Arroio Grande

Sertão
Santana

São
Lourenço do
Sul

P antano
Grande

H erval

Arroio
do P adre

Canguçu

H ulh a Negra

Cerro
Grande
do Sul

Santana da
Boa V ista

P inh eiro
Mach ado

Cach oeira
do Sul

Barão do
T riunfo

Dom Feliciano

BR
-47
1

BR-
153

BR-392

RS-702

BR
-11
6

RS
-70
4

RS
-40
3

RS-602

BR-116

BR-153

BR-293

RS-350

BR
-15
3

RS-473

BR-392/471

BR-153/BR-290

RS-265

RS-2
35

RS
-80
2

RS-265

RS-608

RS-737
BR
-47
3

BR-290

RS-711
BR-290

RS-713

RS-
705

RS
-47
0

RS-706

RS-473

RS-471

BR
-47
1

BR-471

RS
-62
5

NP 3pi

NP 3cg

NP 3df

CZ

NP 3cgNP 3ese

P P MP

NP 3ca

P ZMZbp

NP 3tega

NP 3bc

P ZMZbp

P ZMZbp

P ZMZbp
P ZMZbp

NP 3df
P ZMZbp

NP 3co

NP 3pi

NP 2vm

P P MP

NP 3pq

NP 3pi

NP 3co

NP 3df

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

NP 3teja

NP 3df

CZ

NP 3df

NP 3pi

NP 3co

NP 3cg
NP 3df

NP 3teja

NP 3teja

P P MP

NP 3pq

NP 12pi

NP 2vm

CZ

CZ

NP 3bc

P P MP

CZ

P ZMZbp

NP 3df

NP 2vm

NP 3df

P ZMZbp

NP 3pi

NP 3bcCZ

P P MP

NP 3sb

NP 3pi

CZ

CZ

NP 3co

NP 3cg

CZ
NP 3cg

NP 3bc

P ZMZbp

CZ

CZ

CZ

NP 3sf

NP 3tega

NP 3pr

NP 12p,gn

NP 3bc

NP 3pi

NP 12p,gn

NP 3teja

CZ

NP 2vm

NP 12p,gn

NP 3bc

NP 12pi

NP 12pi

NP 3co

NP 3pi

NP 2vm

CZ

NP 3ese

NP 12p,gn

NP 2vm

NP 2vm

NP 2vm

NP 3cg

NP 3pi

P P MP

NP 12p,gn

NP 3co

NP 3df

P P MP

NP 3df

P ZMZbp

P ZMZbp

NP 3gn

P ZMZbp

NP 12pi

NP 12pi

P ZMZbp

P ZMZbp
P ZMZbp

P ZMZbp

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

NP 3ese

-53°30'

-53°30'

-53°0'

-53°0'

-52°30'

-52°30'

-52°0'

-52°0'

-51°30'

-51°30'

-54°0'

-54°0'

-30°0' -30°0'

-30°30' -30°30'

-31°0' -31°0'

-31°30' -31°30'

-32°0' -32°0'

-32°30' -32°30'

-33°0' -33°0'

-30°0' -30°0'

%%!

!!! ###« «« ËË« !! #«« ! ! ! !# # # #

« ««««« ««««««««« % È% È%%È È% È %È ËËËË «««

«««««««««
«Ë Ë««««« % È ««««««««««««««

ÈÈÈÈÈÈÈÈ «« «« Ë Ë

ËË«« « ËË«« %% %% %%

%È«

ÈÈÈ È È È ËËËË ËË ËË % % %% % %

% È««« « «

«««« «

%%%%%%% %%%%%%% %%%%%% %%%%%%
%%% %%%

%%%% %%%% ËË

«««« «««

« ««

ËË

«««««««ËË

%%% %%%

!#

« «««« % % % % % % % % %
% % % % % % % % %ËË

ËËËË

% %% %ËË

!! #
%% %%%%% %%%% %% %% %% % ËË!ÊÊËË

ËË ËË

"" $

ËË

Ë Ë
«««

ÄÄ
À ËË ËË ËËËË% % % %% % % %ËËËË ËË

! ! ! !# # #! !#%%% %%%

%È%È% È

Ã

% % %% % %

ËËË Ë««««

!!!!!

####

««««

« ËË ««««

«««««««««

%% %% %% %%

%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%

ËË
%%

%%% %%%

ÃÄ Ã

«««

%%««««««Ä ÄÄ ÄÄ

Ä
Ä ÄÄÄÄ ÃÃ ÃÄ

%%%% %%%% % % %% % %ËË

Ã Ã

%%% %%%

%% %% %% %%
%%% %%%% %% % % %% %

%%%%%%%%

%%%%%%%%!# % %% %

!!!! ##

% % % %% % % %

%%% %%%

%%
"" $$

% %% %%% %% %% "" $%%% %%%
!! # %% %% % %%% % %! #%%!

! !
!#

««« !! #! ! ! !# # #ËË%% %%

ËË
È ÈÈ È ÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
Ë Ë ËËËË

%%%% %%%%ËËËË ËË

ËË

«

ËËËË

%%%%

%%%%%%%

%%%

ËË ËË%%

ËË ËËËË

NP 3cg

P P 2en

P P 2bv

NP 3ca

NP 12vpf

NP 3dfv

NP 3cob NP 2vmp

P P 2arr

NP 3cb

NP 3df

NP 3ag NP 3tfi

NP 3br

Q 2b4t

NP 3cgj NP 3cl

NP 12po

MP 1ca

NP 3dfaNP 3pqp

NP 12pi

NP 2vma

Q 2b4

NP 3€ 2gua NP 2vmm

J3K1sb

NP 3an
ENst

P P 1sm

NP 3sb

Q 1b2

NP 3cga

NP 3ch

NP 3ccp

P 1g

P 1t

NP 3sf

NP 12vam

NP 3pr

NP 3gn

NP 3at

NP 3h

NP 3sb

NP 12vc

NP 3co

NP 2vmf

Q 2a

NP 3esee

NP 2vmb

NP 2vm

NP 3cgca
NP 3pi

P P 2vg

NP 12pdp

NP 3coc

NP 3dfm

NP 3dfcs

P 2T 1pd

NP 2ce

T 1sc

Q 1b1

Q 1b3

-53°30' -53°0' -52°30' -52°0' -51°30'

-54°0'

-30°0'

-30°30'

-31°0'

-31°30'

-32°0'

-32°30'

-33°0'

-31°0'

-53°30' -53°0' -52°30' -52°0' -51°30'

-54°0'

-30°0'

-30°30'

-31°0'

-31°30'

-32°0'

-32°30'

-33°0'

-31°0'

#*
#*#*

#*

#* #*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#* #*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#* #*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*#*#*
#*

#*

#*#*

#*

#*
#*

#*#*

#*

#*
#*

#*#*

#*
#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

!(!(!(

!(

!(
!(
!(
!(

!(

!(

!(

!(!(
!(!(!(

!(

!(

!(
!(!(!(

!(

!(
!(!(!(!(

!(
!(

!(

!(
!(!(!(

!(
!(!(

!( !(!(!(
!(!( !(

!(
!(
!( !(

!(
!(

!(
!(!(

!(

!(
!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

-53°30' -53°0' -52°30' -52°0' -51°30'

-54°0'

-30°0'

-30°30'

-31°0'

-31°30'

-32°0'

-32°30'

-33°0'

-31°0'

IN TEGRAÇÃO GEOLÓGICO-GEOFÍSICA SIMPLIFICADA

-53°30' -53°0' -52°30' -52°0' -51°30'

-54°0'

-30°0'

-30°30'

-31°0'

-31°30'

-32°0'

-32°30'

-33°0'

-31°0'

-53°30' -53°0' -52°30' -52°0' -51°30'

-54°0'

-30°0'

-30°30'

-31°0'

-31°30'

-32°0'

-32°30'

-33°0'

-31°0'

 Bateia
Calc opirita
!( < 1%
!( 1 - 5%
!( 5 - 25%
Ouro (n º pin ta s)

< 20  pintas Au
20 - 50  pintas Au

> 50  pintas Au

Litoquímic a
Cu>20ppm
#* < 40 ppm
#* 40 - 80ppm
#* 80 - 208 ppm
Zn >50ppm
#* < 80 ppm
#* 80 - 150 ppm
#* 150 - 393 ppm
Pb >20ppm
#* < 30 ppm
#* 30 - 45 ppm
#* 45 - 80 ppm
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GRAN ITOS ESPECIALIZADOS SEDIMEN TO DE CORREN TE - FATOR 1

ASSOCIAÇÕES MÁFICAS SEDIMEN TO DE CORREN TE - FATOR 2

ASSOCIAÇÕES METAIS BÁSICOS E Au SEDIMEN TO DE CORREN TE - FATOR 3

Fator 1 = Th/Ce/La/Y /U/Pb
-3,453770 - -1,341360
-1,341359 - -0,482500
-0,482499 - 0,265380
0,265381 - 1,063590
1,063591 - 3,046670

Fator 2 = Co/Cr/N i/V /Sc
-3,670170 - -0,995390
-0,995389 - -0,194620
-0,194619 - 0,630000
0,630001 - 1,867330
1,867331 - 5,195770

Fator 3 = Cs/Tl/Rb /Li
-3,891460 - -1,327770
-1,327769 - -0,427480
-0,427479 - 0,360450
0,360451 - 1,205880
1,205881 - 3,602370
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL P RO GRAMA GEO LO GIA, MINERAÇÃO  E T RANSFO RMAÇÃO  MINERAL 
AÇÃO  AV ALIAÇÃO  DO S RECU RSO S MINERAIS DO  BRASIL

MAP A ASSO CIAÇÕES T ECT O NICAS E RECU RSO S MINERAIS

MAP A DE ASSO CIAÇÕES T ECT ÔNICAS E RECU RSO S MINERAIS
BAT ÓLIT O  P ELO T AS / T ERRENO  T IJU CAS 

ESCALA 1:500.000 - CP RM 2019

INT EGRAÇÃO  GEO LÓGICA E AV ALIAÇÃO  
DO  P O T ENCIAL MINERAL DO  BAT ÓLIT O  P ELO T AS

MAPA  DE ASSOCIAÇÕES TECTON ICAS E RECURSOS MIN ERAIS
ESCALA 1:500.000

Lagoa Mirim

Litoquímic a
Ce>100_ ppm
#* 101 - 126 ppm
#* 126 - 159,8 ppm
#*159,8 - 218,7 ppm
N b >30ppm
#* 30, - 105,9 ppm
#* 105,9 - 298,1 ppm
#*298,1 - 531,5 ppm
Sn >10ppm
#* <23,1 ppm
#* 23,1 - 112,2 ppm
#*112,2 - 257,3 ppm

Bateia
Mon a zita

25 - 50%
50 - 75%
75 - 100%

Cassiterita
25 - 50%
50 - 75%
75 - 100%

Columb ita -Ta n talita
!( < 1%
!( 1 - 5%
!( 5 - 25%

Bateia
Cromita

!( < 1%
Ilmen ita

25 - 50%
50 - 75%
75 - 100%

Ma gn etita
25 - 50%
50 - 75%
75 - 100%

Lineamentos magnéticos - 1ª ordem

Lineamentos magnéticos - diques
Lineamentos magnéticos - 2ª ordem

Lineamentos magnéticos - 1ª ordem
Lineamentos magnéticos - 1ª ordem

U ruguai

Lagoa Mirim

Lagoa dos P atos
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ASSOCIAÇÕES TECTÔ N ICAS

Altos magnéticos
Dipolos

CON V EN ÇÕES CARTOGRÁFICAS

P Cidade

Ferrovia

Estrada pavimentada
Estrada não pavimentada

Massa d'água

Curso de água

Fronteira

Jaguarão

Caçapava
do Sul

P elotas

Oceano
Atlântico

SH -22-Y-A-III
SH -22-Y-B-I

SH -22-Y-B-II

SH -22-Y-B-VSH -22-Y-B-IV

SH -22-Y-A-V I

SH -22-Y-C-IV

SH -22-Y-D-I

SH -22-Y-D-IVSH -22-Y-C-V I

SI-22-V -A-I SI-22-V -A-II SI-22-V -A-III

SI-22-V -A-V

SH -22-Y-D-II

SH -22-Y-C-II

SH -22-Y-C-III

SH -22-Y-C-V

P orto Alegre

ZCA
G

ZC
P M

LI
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A

ZCD
T C

SF
I

ZC
DT
C

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Arg
ent
ina

P araguai

U ruguai
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CON V EN ÇÕES GEOLÓGICASÄ Anticlinal ou antiformeÄ Anticlinal ou antiforme normal com caimento indicadoÀ
Antiforme invertidoÈ Falh a contracional

Falh a encoberta«« Falh a extensional (normal)« Falh a extensional encoberta«« Falh a ou zona de cisalh amento extensional

Falh a ou zona de cisalh amento indiscriminadaÊÊFalh a ou zona de cisalh amento transcorrente dextral
ËË Falh a ou zona de cisalh amento transcorrente sinistralËË«« Falh a ou zona de cisalh amento transtracional sinistralÃ Sinclinal ou sinformeÃ Sinclinal ou sinforme normal com caimento indicado" Zona de cisalh amento transcorrente dextral%% Zona de cisalh amento indiscriminada! Zona de cisalh amento transcorrente sinistral%È Zona de cisalh amento transpressional

Área do projeto

i

ASSOCIAÇÕES TECTON O-ESTRATIGRÁFICAS

AMBIEN TES TECTÔ N ICOS E RELAÇÕES ESTRATIGRÁFICAS
BLOCO

EN CRUZILHADA TERREN O JAGUARÃO

NP 3pf

NP 3at P lutonismoP ós-tectônico
P lutonismoT ardi-colisional

Pluton ismo (Pré-) Sin -c olision a l
Suíte V iamão
P redomínio de monzogranito porfirítico, com megacristais de K-feldspato, localmente deformados em zonas de 
cisalh amento nas fácies xisto-verde e anfibolito, com enclaves máficos e textura rapakivi. 658±4 ; 646,8±4 Ma Ma U -P b

Embasamento
Meso- a

P aleoproterozoico

T erreno
São Gabriel

Bacia de Margem
Continental

T errenoJaguarão

P lutonismoSin-Colisional
P lutonismo (P ré-)Sin-colisional

P lutonismo de Arco Continental

NP 23tega

Coberturas do CenozoicoCZ

Bacia IntracratônicaP ZMZbp

NP 3teja

Bacias tardi- a pós-orogênicas (bc)

NP 3bc
NP 3df
NP 3cgNP 3es

NP 3pq

NP 3co NP 3pm
NP 2vm

NP 13tega

P P MP

NP 12p

Embasamento
Meso- a

P aleoproterozoico

P P MP

CENO ZO ICO  (CZ)
Cob erturas do Cen ozoic o
Sedimentos inconsolidados de quatro sistemas do tipo laguna-barreira instalados durante ciclos glácio-eustáticos 
pleistocênicos (barreiras 1, 2 e 3) e h olocênico (barreira 4; linh a de costa atual).  Roch as 
sedimentares depositadas em sistemas fluviais-aluviais desenvolvidos em ambiente continental de clima árido 
(Formação Santa T ecla).

 Depósitos aluviais.

P ALEO ZO ICO  (P Z) - MESO ZO ICO  (MZ)
Ba c ia  In tra c ratôn ic a
Sequências siliciclásticas paleozoicas e mesozoicas e magmatismo intracontinental th oleiítico cretácico 

.
(Ba c ia do 

Pa ra n á)

Ba c ia s Ta rdi- a Pós-orogên ic as
Bacias tardi- a pós-orogênicas do Ciclo Brasiliano : a) bacia  de 
retroarco (Grupo Maricá); b) bacia dominada por tectônica transcorrente, com componentes trantensionais e 
transpressionais (Grupo Bom Jardim), com vulcanismo de afinidade cálcico-alcalina a sh osh onítica (Mb. H ilário) e 
roch as sedimentares da Fm. Arroio dos Nobres; e c) duas bacias do tipo rifte, a primeira (Grupo Santa Bárbara) com 
roch as sedimentares e vulcanismo bimodal com assinatura alcalina (Fm. Acampamento V elh o); seguida pelas roch as 
sedimentares com vulcanismo básico th oleiítico (Mb. Rodeio V elh o) do Grupo Guaritas.

foreland (Ba c ia  do Cama quã)(  ca. 630 – 510 Ma)

Pluton ismo Pós-c olision a l
Suíte Dom Felic ia n o (df): sienogranitos; magmatismo alcalino a peralcalino ); vulcanismo ácido 
associado. : Suíte Piquiri (pq)sienitos, granitos, roch as monzoníticas e lamprófiros

; plutonismo ultrapotássico saturado em sílica relacionado com o magmatismo sh osh onítico da 
Bacia do Camaquã.  e  e .Suíte Cerro Preto (pr)gra n itos Sa ib ro (sb )Caça pa va do Sul (c a )

(583±3 Ma U -P b
 (593±5 Ma U -P b;611±3 Ma e 

612±3 Ma P b-P b)
 

Pluton ismo Ta rdi-c olision a l
Suíte Cerro Gra n de: monzogranito  finos a grossos subordinados ; proto- a miloníticos, 
dominante nas bordas

dominantemente porfiríticos;
. .  suíte plutônica tardi-colisional de composição 

cálcico-alcalina e meta-aluminosa. Granito Encruzilh ada e seus fácies- monzogranito porfirítico a sienogranito, com 
variação textural de granular grosso a porfirítico, localmente médio a fino. .

Suíte En c ruzilha da  do Sul:
Suíte Sa n to Afon so (sf)

591±1Ma U -P b
594±5 Ma U -P b. 

Pluton ismo Sin -Colision a l
Suíte Cordilheira : plutonismo sin-colisional peraluminoso; monzogranitos a granodioritos, finos a médios, 
localmente porfiríticos a pegmatóides. 605±8 Ma U -P b,  617±8 Ma U -P b,625±6 Ma U -P b, 634±6 Ma U -P b
Pluton ismo de Arc o Con tin en ta l
Suíte Pin heiro Ma c ha do: plutonismo colisional de composição cálcico-alcalina médio a alto-K; granitoides de 
composição monzogranítica a granodiorítica, com tonalitos, dioritos e quartzo dioritos subordinados. Xenólitos 
métricos a centenas de metros de roch as metamórficas de médio à alto grau (Complexo P iratini). 

Associações de: 1) roch as gabróicas, comumente cumuladas, por vezes estratificadas; 
subalcalinas, com afinidade cálcio-alcalina médio-K ( ); e 2) roch as isótropas a localmente 
foliadas, dioríticas a gabróicas; subalcalinas, com afinidade médio a alto-K ( ).

Ga b ro Passo da  Fa b ia n a
Diorito Ca pim Bra n c o

625±4 Ma P b-P b, 
634±2 Ma, 626,6±4,9 Ma. 

P lutonismoP ós-tectônico
NP 3sb

P ZMZbp

NP 3bc

NP 3df

NP 3ese

NP 3co

NP 3pi

NP 3pq

NP 3cg

NP 2vm

CZ

Terren o São Ga b riel
Magmatismo juvenil intraoceânico. fragmentos 
desmembrados de ofiolitos

fácies xisto-verde a anfibolito. 
T errenos T T G, com sequências metavulcanossedimentares, 

. Complexos máfico-ultramáficos acamadados e plutonismo granítico pós-tectônico. 
Metamorfismo nas ca. 890-540 Ma
Ba c ia  de Ma rgem Con tin en tal
Complexo metavulcanossedimentar de margem continental. Filitos, xistos pelíticos, mármores e roch as 
calcissilicáticas;  metandesitos e metadacitos associados com roch as metavulcanoclásticas e metassedimentos 
vulcanogênicos. (p - Complexo P orongos). Xistos pelíticos e quartzitos; metamorfismo nas fácies 
xisto-verde a anfibolito (gn - Complexo Guarda Nova).

783±6 Ma U -P b 

Terren o Ja gua rão
Litologias paraderivadas das fácies xisto-verde a anfibolito baixo, com roch as máficas, ultramáficas e granitoides 
associados.  Idade máxima: 560 Ma U -P bca. 

Emb asamen to Meso- a Paleoproterozoic o (Fra gmen tos Paleoc on tin en ta is)
O rtognaisses tonalíticos a granodioríticos, paragnaisses, calcissilicáticas, mármores, anfibolitos, ortognaisses 
máficos e ultramáficos, metagranitos, metanortosito.  Metamorfismo nas fácies anfibolito superior e granulito; 

 Arroio dos Ratos, Complexos Granulítico Santa Maria Ch ico, Encantadas e V igia; Anfibolito Belizário, Granitoides 
Santana da Boa V ista, Metagranito Seival, Anortosito Capivarita e Anfibolito T upi Silveira.

NP 12p,gn

NP 3teja

NP 13tega

P P MP

NP 3sf P lutonismo
T ardi-colisional

NP 3ca

NP 1-2pNP 12gn
Bacia de Margem
Continental

NP 12pi
Septos doembasamento

NP 12pi Septos do Emb a samen to
Complexo Pira tin i
Xenólitos e tetos pendentes de ortognaisses migmatíticos com bandamento cm a dcm. P redominam termos 
tonalíticos-trondh jemíticos e quartzo dioríticos, com dioritos e granodioritos subordinados. Metamorfismo na fácies 
anfibolito.

NP 3pr

NP 3sb

NP 3sf

NP 3ca
NP 3pr

NP 3at 

NP 3an
NP 3m

NP 3h

NP 3tfi

NP 3sb

NP 3ch

NP 3ag

NP 3€ 2gua
NP 3€ 2rv

K2(pc,tr)
ENst
Q 1b1
Q 1b2
Q 1b3

tfQ 2b4

Q 2a

LITOESTRATIGRAFIA
Depósitos aluvia is

Depósitos do Sistema La gun a r - Ba rreira
Ba rreira  4, Turfeira s (tf) (linh a de costa atual)
Ba rreira  3 (  120 ka)ca
Ba rreira  2 (  325 ka)ca
Ba rreira  1 (  400 ka)ca

Forma ção Sa n ta  Tec la
Suítes Alc a lin as Passo da Ca pela (pc ) e Tra íras (tr)

BACIA DO PARAN Á

P 2T 1pd

C2P 1i
P 1g

T 13rs
J3K1sb SUPERGRUPO SÃO BEN TO 

GRUPO ROSÁRIO DO SUL
GRUPO PASSA DOIS
GRUPO GUATÁ
GRUPO ITARARÉ

GRUPO GUARITAS ( 547-510 Ma)ca. 
Forma ção Rodeio V elho

NP 3av Forma ção Ac a mpa men to V elho
GRUPO SAN TA BÁRBARA ( 574-549 Ma)ca. 

 Forma ção Hilário
Forma ção Arroio dos N ob res

GRUPO MARICÁ (  630-600 Ma)ca.

BACIA DO CAMAQUÃ

TERREN O JAGUARÃO
COMPLEX O ARROIO GRAN DE
COMPLEX O ARROIO TELHO
Gra n ito Três Figueira s 
Gra n ito Chasqueiro
Gra n ito Breta n ha

NP 3bv
NP 3qi

NP 3dfa
NP 3dfcm
NP 3dfp
NP 3dfv
NP 3dfm
NP 3dfcs

NP 3cgc
NP 3cga
NP 3cgj

NP 3co
NP 3cob

NP 3coc
NP 3cof

NP 3pid
NP 3pis

NP 2vm

P P 2arr

NP 3ra

NP 3ccp
NP 3 ccv
NP 3ccs

NP 3cc

NP 3pf
NP 3cb

Riolito Asperezas
BATÓLITO PELOTAS

Forma ção Cerro Cha to
 Fác ies Pa rtic ula da
Fác ies Coeren te e Autoc lástic a
Fác ies Sedimen ta r

Ga b ro Passo da  Fa b ia n a
Diorito Ca pim Bra n c o
 Gra n ito Bela V ista
Gra n ito Quilomb o
SUÍTE DOM FELICIAN O

Gra n ito V ila  Ga rc ia
Gra n ito Passo do Ba rc o
 Gra n ito Cerro do Ma rtin zin ho

Gra n ito Cerro do Sa n di
Gra n ito Morrin hos

Riolito An a Dias

SUÍTE CERRO GRAN DE
Mon zogra n ito Ca n c elão
Gra n ito Arroio Moin ho
Gra n ito Ja gua rão Chic o

SUÍTE EN CRUZILHADA DO SUL
Gra n ito En c ruzilha da
Gra n ito Pita n gueiras
Gra n ito Pin heiros

SUÍTE PIQUIRI
Sien ito Piquiri
Sien ito Arroio do Silva

SUÍTE PIN HEIRO MACHADO

NP 3df

NP 3pi

Gra n ito Dion ísio
Gra n ito Sofia

Gra n ito Passo da Mozin ha

Gra n itoide Passo da Divisa

NP 3cg

SUÍTE CORDILHEIRA

Gra n ito Arroio Fra n c isquin ho

Gra n ito Butiá

Gra n ito Campin a s
Gra n ito Figueira s

SUÍTE V IAMÃO

Gra n ito Quitéria

Gra n ito Chác a ra  São Gerôn imo

Mon zogra n ito Ba rão do Triun fo

Mon zogra n ito Arroio Ca rajá

NP 12pi COMPLEX O PIRATIN I
Gra n ito Cerro do Ub a ldo

NP 3gn COMPLEX O GUARDA N OV A

BLOCO EN CRUZILHADA

NP 12vc COMPLEX O V ÁRZEA DO CAPIV ARITA
MP 1ac An ortosito Ca piva rita

COMPLEX O ARROIO DOS RATOSP P 1sm

P P 2vg
P P 2en

P P 2bz

MP 1tsδ
P P 2sv

NP 12po
NP 12po
NP 12pdq
NP 12pdp

NP 12vam
NP 12vpf

NP 3 cd(cn)

Gra n ito Sa ib ro
NP 3pr Suíte Cerro Preto

Gra n itoides Alc alin os Deforma dos - Meta gra n ito Ca pa n é (c n )
e Meta gra n ito Ca n diotin ha (c d)




NP 3sf Suíte Sa n to Afon so

COMPLEX O EN CAN TADAS
P P 2bv An fib olito Belizário

Gra n itoides Sa n ta n a  da  Boa V ista

TERREN O TIJUCAS

COMPLEX O PORON GOS
Un ida de Pelito-Ca rb on átic a
Un ida de Qua rtzític a
Un ida de V ulc ân ic a
Un ida de Máfic a -Ultramáfic a

An fib olito Tupi Silveira
Meta gra n ito Seival
COMPLEX O V IGIA

TERREN O SÃO GABRIEL

CIN TURÃO METAMÓRFICO V ACACAÍ
 Complexo Passo Feio
Complexo Arroio Ma rmeleiro

TERREN O TAQUAREMBÓ

COMPLEX O GRAN ULÍTICO SAN TA MARIA CHICO

GRUPO BOM JARDIM ( 593-580 Ma)ca. 

NP 3ca Gra n ito Caça pa va do Sul

NP 3sb

NP 3ese

NP 3pq

NP 3br

Gra n ito Ca pão do Leão

NP 2vmq
NP 2vmf
NP 2vmb
NP 2vmm
NP 2vms
NP 2vmc
NP 2vmp

NP 2ce SUÍTE CERRITO

NP 12piu

NP 3esee
NP 3eset
NP 3esep

NP 3pqp
NP 3pqs

AV IS O LEGAL: 
O conteúdo disponibilizado neste mapa foi elaborado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, com base em dados obtidos através de 
trabalhos próprios e de informações de domínio público. A CPR M não garante: (i) que o conteúdo atenda ou se adeque à s necessidades 
de todos os usuários; (ii) que o Conteúdo e o acesso a ele estejam totalmente livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou 
informações contidas no conteúdo, apesar das precauções de praxe tomadas pela CPRM. Assim, a CPRM, seus representantes, dirigentes, 
prepostos, empregados e acionistas não podem ser responsabilizados por eventuais inconsistências ou omissões contidas no conteúdo. Da 
mesma forma, a CPRM, seus representantes, dirigentes, prepostos, empregados e acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e 
sugere que os usuários utilizem sua própria experiência no tratamento das informações contidas no Conteúdo, ou busquem 
aconselhamento de profissionais independentes capazes de avaliar as informações contidas no Conteúdo. O conteúdo não constitui 
aconselhamento de investimento, financeiro, fiscal ou jurídico, tampouco provê recomendações relativas a instrumentos de análise 
geocientífica, de investimentos ou eventuais produtos. Por fim, qualquer trabalho, estudo e/ou análise que utilize o Conteúdo deve fazer 
a devida referência bibliográfica. 

ÁREA DE RELEV AN TE IN TERESSE MIN ERAL 
O  empreendimento Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM, da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais - DGM, é parte da Ação 
Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil e consiste em um conjunto de projetos voltados para a identificação de áreas atrativas para 
exploração mineral, visando estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira. 
O  P rojeto ARIM Batólito P elotas – T erreno T ijucas foi executado pela Superintendência Regional de P orto Alegre - SU REG-P A, da Gerência 
de Geologia e Recursos Minerais de P orto Alegre - GEREMI/P A e da Gerência de Infraestrutura Geocientífica - GERINF/P A. A coordenação 
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