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Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul é 
um produto concebido para oferecer aos diversos 
segmentos da sociedade gaúcha uma tradução do atual 
conhecimento geocientífico da região, com vistas ao 
planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público alvo muito variado, 
incluindo desde as empresas de mineração, passando 
pela comunidade acadêmica, gestores públicos 
estaduais e municipais, sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território gaúcho 
em unidades geológico-ambientais, destacando suas 
limitações e potencialidades frente à agricultura, obras 
civis, utilização dos recursos hídricos, fontes poluidoras, 
potencial mineral e geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos 
para a região, são destacadas Áreas de Relevante 
Interesse Mineral – ARIM, Potenciais Hidrogeológico 
e Geoturístico, Riscos Geológicos aos Futuros 
Empreendimentos, dentre outros temas do meio físico, 
representando rico acervo de dados e informações 
atualizadas e constituindo valioso subsídio para a 
tomada de decisão sobre o uso racional e sustentável 
do território nacional.

GEODIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL
PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.
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Uma das realizações mais marcantes da atual gestão do Serviço Geológico do 
Brasil, em estreita sintonia com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas e Energia (SGM/MME), tem sido a consolidação do 
conceito de geodiversidade e, consequentemente, do desenvolvimento de métodos 
e tecnologia para geração de um produto de altíssimo valor agregado, que rompe 
o estigma de uso exclusivo das informações geológicas por empresas de mineração.

A primeira etapa no caminho dessa consolidação foi a elaboração do Mapa 
Geodiversidade do Brasil (escala 1:2.500.000), que sintetiza os grandes geossistemas 
formadores do território nacional. Além de oferecer à sociedade uma ferramenta 
científica inédita de macroplanejamento do ordenamento territorial, o projeto 
subsidiou tanto a formação de uma cultura interna com relação aos levantamentos 
da geodiversidade quanto os aperfeiçoamentos metodológicos.

A receptividade ao Mapa Geodiversidade do Brasil, inclusive no exterior, 
mostrando o acerto da iniciativa, incentivou-nos a dar prosseguimento à empreitada, 
desta feita passando aos mapas de geodiversidade estaduais, considerando que nos 

últimos cinco anos o Serviço Geológico atualizou a geologia e gerou sistemas de informações 
geográficas de vários estados brasileiros.

É nesse esforço que se insere o LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aqui apresentado. Trata-se de um produto concebido 
para oferecer aos diversos segmentos da sociedade gaúcha uma tradução do conhecimento 
geológico-científico estadual, com vistas a sua aplicação ao uso adequado do território. 
Destina-se a um público-alvo variado, desde empresas mineradoras tradicionais, passando 
pela comunidade acadêmica, gestores públicos da área de ordenamento territorial e gestão 
ambiental, organizações não-governamentais até a sociedade civil.

Dotado de uma linguagem de compreensão universal, tendo em vista seu caráter multiuso, 
o produto compartimenta o território gaúcho em unidades geológico-ambientais, destacando 
suas limitações e potencialidades, considerando-se a constituição litológica da supraestrutura 
e da infraestrutura geológica. São abordadas, também: características geotécnicas; coberturas 
de solos; migração, acumulação e disponibilidade de recursos hídricos; vulnerabilidades e 
capacidades de suporte à implantação de diversas atividades antrópicas dependentes dos 
fatores geológicos; disponibilidade de recursos minerais essenciais ao desenvolvimento social 
e econômico do estado. Nesse particular, em função de fatores estratégicos, são propostas 
Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIMs), constituindo-se em valioso subsídio às tomadas 
de decisão conscientes sobre o uso do território.

O Mapa Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul foi gerado a partir dos SIGs do 
Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Sul (2008) e do Mapa Geodiversidade do Brasil 
(2006), escala 1:2.500.000, bem como de informações agregadas obtidas por meio de trabalho 
de campo, consulta bibliográfica e dados de instituições públicas e de pesquisa.

As informações técnicas produzidas pelo levantamento da Geodiversidade do Estado 
do Rio Grande do Sul – na forma de mapa, SIG e texto explicativo – encontram-se disponíveis 
no portal da CPRM/SGB (<http://www.cprm.gov.br>) para pesquisa e download, por meio do 
GeoBank, o sistema de bancos de dados geológicos corporativo da Empresa, e em formato 
impresso e digital (DVD-ROM), para distribuição ao público em geral.

Com este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil dá mais um passo fundamental, no 
sentido de firmar os mapas de geodiversidade como produtos obrigatórios de agregação de valor 
aos mapas geológicos, na certeza de conferir às informações geológicas uma inusitada dimensão 
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social, que, em muito, transcende sua reconhecida dimensão econômica. E, como tal, 
permite maior inserção dos temas geológicos nas políticas públicas governamentais, a 
bem da melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

   Agamenon Sergio Lucas Dantas
   Diretor-Presidente
   CPRM/Serviço Geológico do Brasil
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GEODIvERSIDADE

O planeta Terra se comporta como um sistema vivo, 
por meio de um conjunto de grandes engrenagens que 
se movimenta, que se modifica, acolhe e sustenta uma 
imensidade de seres vivos em sua superfície. A sua “vida” se 
expressa pelo movimento do planeta no entorno do Sol e de 
seu eixo de rotação, assim como por seu movimento interno 
por meio das correntes de convecção que se desenvolvem 
abaixo da crosta terrestre. Em decorrência, tem-se, em 
superfície, a deriva dos continentes, vulcões e terremotos, 
além do movimento dos ventos e diversos agentes climáticos 
que atuam na modelagem das paisagens.

Embora seja o sustentáculo para o desenvolvimento da 
vida na superfície terrestre, o substrato tem recebido menos 
atenção e estudo que os seres que se assentam sobre ele. 
Partindo dessa afirmação, são mais antigos e conhecidos 
o termo e o conceito de biodiversidade que os referentes 
a geodiversidade.

O termo “geodiversidade” foi empregado pela pri-
meira vez em 1993, na Conferência de Malvern (Reino 
Unido) sobre “Conservação Geológica e Paisagística”. 
Inicialmente, o vocábulo foi aplicado para gestão de 
áreas de proteção ambiental, como contraponto a “bio-
diversidade”, já que havia necessidade de um termo que 
englobasse os elementos não-bióticos do meio natural 
(SERRANO e RUIZ FLAÑO, 2007). Todavia, essa expressão 
havia sido empregada, na década de 1940, pelo geógrafo 
argentino Federico Alberto Daus, para diferenciar áreas 
da superfície terrestre, com uma conotação de Geogra-
fia Cultural (ROJAS citado por SERRANO e RUIZ FLAÑO, 
2007, p. 81).

Em 1997, Eberhard (citado por SILVA et al, 2008a, p. 
12) definiu geodiversidade como a diversidade natural entre 
aspectos geológicos, do relevo e dos solos.

O primeiro livro dedicado exclusivamente à temática 
da geodiversidade foi lançado em 2004. Trata-se da obra 
de Murray Gray (professor do Departamento de Geografia 
da Universidade de Londres) intitulada “Geodiversity: Va-
luying and Conserving Abiotic Nature”. Sua definição de 
geodiversidade é bastante similar à de Eberhard.

Owen et al. (2005), em seu livro “Gloucestershire 
Cotswolds: Geodiversity Audit & Local Geodiversity Action 
Plan”, consideram que:

Geodiversidade é a variação natural (diversidade) da 
geologia (rochas minerais, fósseis, estruturas), geomor-
fologia (formas e processos) e solos. Essa variedade de 
ambientes geológicos, fenômenos e processos faz com que 
essas rochas, minerais, fósseis e solos sejam o substrato 
para a vida na Terra. Isso inclui suas relações, propriedades, 
interpretações e sistemas que se inter-relacionam com a 
paisagem, as pessoas e culturas.

Galopim de Carvalho (2007), em seu artigo “Natureza: 
Biodiversidade e Geodiversidade”, assume esta definição:

Biodiversidade é uma forma de dizer, numa só pala-
vra, diversidade biológica, ou seja, o conjunto dos seres 

vivos. É, para muitos, a parte mais visível da natureza, 
mas não é, seguramente, a mais importante. Outra parte, 
com idêntica importância, é a geodiversidade, sendo esta 
entendida como o conjunto das rochas, dos minerais e 
das suas expressões no subsolo e nas paisagens. No meu 
tempo de escola ainda se aprendia que a natureza abar-
cava três reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino 
mineral. A biodiversidade abrange os dois primeiros e a 
geodiversidade, o terceiro.

Geodiversidade, para Brilha et al. (2008), é a variedade 
de ambientes geológicos, fenômenos e processos activos 
que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos 
e outros depósitos superficiais que são o suporte para a 
vida na Terra.

No Brasil, os conceitos de geodiversidade se desenvol-
veram praticamente de forma simultânea ao pensamento 
internacional, entretanto, com foco direcionado para o 
planejamento territorial, embora os estudos voltados para 
geoconservação não sejam desconsiderados (SILVA et al., 
2008a).

Na opinião de Veiga (2002), a geodiversidade ex-
pressa as particularidades do meio físico, abrangendo 
rochas, relevo, clima, solos e águas, subterrâneas e 
superficiais.

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Servi-
ço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) define geodiversidade 
como:

O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída 
por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e 
processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, 
minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na 
Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, 
o econômico, o científico, o educativo e o turístico (CPRM, 
2006).

Já autores como Xavier da Silva e Carvalho Filho (cita-
dos por SILVA et al., 2008a, p. 12) apresentam definições 
diferentes da maioria dos autores nacionais e internacio-
nais, definindo geodiversidade a partir da variabilidade 
das características ambientais de uma determinada área 
geográfica.

Embora os conceitos de geodiversidade sejam menos 
conhecidos do grande público que os de biodiversidade, 
esta é dependente daquela, conforme afirmam Silva et al. 
(2008a, p. 12):

A biodiversidade está assentada sobre a geodiversida-
de e, por conseguinte, é dependente direta desta, pois as 
rochas, quando intemperizadas, juntamente com o relevo 
e o clima, contribuem para a formação dos solos, disponi-
bilizando, assim, nutrientes e micronutrientes, os quais são 
absorvidos pelas plantas, sustentando e desenvolvendo a 
vida no planeta Terra. Em síntese, pode-se considerar que 
o conceito de geodiversidade abrange a porção abiótica do 
geossistema (o qual é constituído pelo tripé que envolve a 
análise integrada de fatores abióticos, bióticos e antrópicos) 
(Figura 1.1).
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APLICAÇÕES

O conhecimento da geodiversidade nos leva a iden-
tificar, de maneira melhor, as aptidões e restrições de uso 
do meio físico de uma área, bem como os impactos ad-
vindos de seu uso inadequado. Além disso, ampliam-se as 
possibilidades de melhor conhecer os recursos minerais, 
os riscos geológicos e as paisagens naturais inerentes a 
uma determinada região composta por tipos específicos 
de rochas, relevo, solos e clima. Dessa forma, obtém-se um 
diagnóstico do meio físico e de sua capacidade de suporte 
para subsidiar atividades produtivas sustentáveis.

Figura 1.1: Relação de interdependência entre os meios físico, 
biótico e a sociedade.

Exemplos práticos da importância do conhecimen-
to da geodiversidade de uma região para subsidiar o 
aproveitamento e a gestão do meio físico são ilustrados 
a seguir.

Em uma determinada região, formada por rochas 
cristalinas, relevo ondulado, solos com espessura variável, 
clima subtropical e com alguns cursos de água perenes, o 
que seria possível fazer para promover o seu aproveitamento 
econômico? (Figura 1.3)

Figura 1.3: Morros em terreno de rochas cristalinas, em segundo 
plano na imagem (Viamão, RS).

O conhecimento da geodiversidade de uma região 
implica o conhecimento de suas rochas, portanto, nesse 
caso específico, a rocha, constituindo-se em um sienogra-
nito, mostraria aptidões para aproveitamento do material 
como rocha ornamental, pedra de talhe, brita ou saibro. O 
relevo ondulado e a espessura do solo, variável em função 
da topografia, seriam outros fatores para auxiliar no de-
senvolvimento dessa atividade. A disponibilidade de água 
limitada, resultante das pequenas vazões dos cursos d’água 

e das características de aquífero fissural, com au-
sência de fraturas interconectadas, tornaria a área 
pouco propícia, ou com restrições, à instalação de 
atividades agrícolas ou assentamentos urbanos.

Em outro exemplo, tem-se uma área plana 
(planície de inundação de um rio) cujo terreno é 
constituído por areias e argilas, com possível pre-
sença de turfas e argilas moles. Nessa situação, os 
espessos pacotes de areia viabilizam a explotação 
desse material para construção civil; as argilas 
moles e turfas, devido a seu comportamento 
geotécnico, propiciam a inadequação da área 
à ocupação urbana ou industrial; a presença de 
solos mais férteis torna a área propícia à agricul-
tura de ciclo curto. Observa-se, entretanto, que 
justamente em várzeas e planícies de inundação é 
que se instalou a maior parte das cidades no Brasil, 
cuja população sofre periodicamente os danos 
das cheias dos rios, como é o caso do município 
de São Leopoldo no estado do Rio Grande do Sul 
(Figura 1.4).Figura 1.2: Principais aplicações da geodiversidade. 

Fonte: Silva et al. (2008b, p. 182).
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Um grave problema que se instala na re-
gião sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, 
onde o clima é subtropical com chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano, é a degradação 
do solo por processos de arenização. Tal pro-
cesso, embora natural, é acelerado por perda 
da cobertura vegetal, lotação animal excessiva 
no pastejo dos campos e intensificação, mais 
recentemente, do uso do solo com culturas 
anuais e práticas de manejo inadequadas.

O conhecimento e a consideração das 
características dos materiais geológicos for-
madores do substrato de uma região auxiliam 
na indicação das aptidões e restrições de uso 
desses materiais, como também apontam 
alguma forma de prevenção ou, pelo menos, 
mitigação da instalação de processos que le-
vam à arenização (Figura 1.5).

Importantes projetos nacionais na área de 
infraestrutura já se utilizam do conhecimento 
sobre a geodiversidade da área proposta para 
sua implantação. Como exemplo, o levanta-
mento ao longo do trajeto planejado para 
as ferrovias Transnordestina, Este-Oeste e 
Norte-Sul, em que o conhecimento das carac-
terísticas da geodiversidade da região se faz 
importante para escolha não só dos métodos 
construtivos do empreendimento, como tam-
bém para o aproveitamento econômico das 
regiões no entorno desses projetos.

Convém ressaltar que o conhecimento 
da geodiversidade implica o conhecimento 
do meio físico no tocante às suas limitações e 
potencialidades, possibilitando a planejadores 
e administradores uma melhor visão do tipo 
de aproveitamento e do uso mais adequado 
para determinada área ou região.
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IntRODuÇÃO

A evolução geológica do Rio Grande do Sul registra 
uma história prolongada de colisões entre continentes, 
assoalhos oceânicos, arcos de ilhas, vulcões e bacias se-
dimentares, hoje fazendo parte do registro geológico das 
rochas que compõem a superfície do nosso estado. O mapa 
geológico mostra a distribuição superficial dessas rochas, 
distinguidas de acordo com a sua idade, expressa em bilhões 
(Ga) ou milhões de anos (Ma), estrutura e composição de 
cada unidade.

As rochas mais antigas do estado são da era paleopro-
terozoica. Abrangem os registros geológicos que remontam 
a idades que variam entre 2,5 a 1,6 bilhões de anos e estão 
arranjadas geologicamente junto com rochas do Neopro-
terozoico, com idades entre 1,0 a 542 milhões de anos e 
distribuídas por toda a região central e oriental do estado 
do Rio Grande do Sul.

As atividades de construção do nosso escudo, das ro-
chas que compõem o substrato do sul do Brasil, encerram-se 
durante o Cambriano, com idades entre 542 e 488 milhões 
de anos, quando então predominaram grandes regimes 
vulcânicos, associados a extensas bacias sedimentares. 
Segue-se a esses episódios vulcânicos um período de intensa 
calmaria e sedimentação, o qual perdurou até o Cretáceo 
Inferior, quando então ocorreram a grande divisão do conti-
nente gonduânico e o recobrimento de toda a porção sul do 
Brasil e parte da África por extensos derrames de basaltos.

Dentro desses limites de idade, as rochas evoluíram de 
diversas formas e em vários ambientes, como montanhas, 
geleiras, rios, desertos, desembocaduras de rios e vulcões. 
Nas páginas seguintes, será apresentado um resumo da 
evolução geológica do território sul do Brasil, de acordo 
com a distribuição das rochas e de suas idades mostradas 
no mapa geológico do estado.

Geologicamente, o estado do Rio Grande do Sul está 
constituído por uma porção central, onde predominam ro-
chas cristalinas designadas como Escudo Sul-Rio-Grandense, 
as quais estendem-se do NE do Uruguai até o sul da Bahia, 
vão conformando a costa brasileira, ou a serra do Mar, entre 
Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo, até 
serem truncadas pelo Cráton do São Francisco, já na Bahia.

Essas rochas cristalinas estão representadas por um 
conjunto de rochas graníticas, gnaisses de várias compo-
sições, rochas metamórficas e associações de sedimentos 
e rochas vulcânicas antigas. Essa região é designada como 
Província Mantiqueira, originalmente descrita por Almeida 
et al. (1977), onde o Rio Grande do Sul representa o seu 
segmento extremo sul. A província limita-se, a leste, com 
os sedimentos da Planície Costeira, correspondentes à por-
ção aflorante da Bacia de Pelotas; a norte e a oeste, com 
os sedimentos e derrames basálticos da Bacia do Paraná 
(Figura 2.1).

A Província Paraná compreende as formações sedi-
mentares depositadas desde o Permiano até o Jurássico, 

que recobrem as litologias da Província Manti-
queira, sobrepostas e/ou intrudidas por rochas 
relacionadas ao Magmatismo Serra Geral, de 
idade cretácica, que compõem a Serra Gaúcha, 
ou os Campos de Cima da Serra.

A Planície Costeira, a segunda mais ex-
tensa planície de areia do planeta, comparável 
apenas ao Golfo do México, está representada 
por sedimentos finos cenozoicos, cuja sedi-
mentação teve início quando do rompimento 
e expansão do continente Gondwana e con-
sequente abertura do oceano Atlântico, con-
dicionando a evolução dessa vasta planície de 
areia à sequência de eventos de sedimentação 
marinha miocênica que culminaram com even-
tos transgressivo-regressivos relacionados aos 
processos glacioeustáticos do final do Terciário 
(TOMAZZELI et al., 2007).

A evolução geológica do Rio Grande do 
Sul encerra-se com o desenvolvimento de ex-
tensos depósitos aluvionares, distribuídos ao 
longo dos principais rios, como o Camaquã, 
das planícies do rio Santa Maria ou ao longo 
do delta do Jacuí e seus afluentes, seguidos de 
sedimentações residuais, como as formações 
Santa Tecla e Tupanciretã (Figura 2.2)Figura 2.1: Províncias estruturais brasileiras (segundo Almeida et al., 1977).
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ESCuDO SuL-RIO-GRAnDEnSE

O Escudo Sul-Rio-Grandense ocupa a região central 
do estado e está constituído por associações de rochas 
ígneas de composição dominantemente granítica, as 
quais, normalmente, são intrusivas em um conjunto de 
rochas metamórficas, representadas por extenso comple-
xo de gnaisses ortoderivados, rochas máfico-ultramáficas 
de assoalho oceânico, xistos e mármores de composição 
metapelítica, que, por sua vez, estão recobertas por um 
pacote com cerca de 5.000 m de espessura de rochas sedi-
mentares intercaladas a rochas vulcânicas, cujas afinidades 
variam entre magmas básicos a ácidos na forma de lavas 
e rochas piroclásticas que compõem a Bacia do Camaquã. 
As idades, origens e evolução dessas associações litológicas 
são muito diversas, distribuídas em um complexo arranjo 
tectonoestratigráfico, controlado por lineamentos regionais 
que segmentam esse escudo em diversos compartimentos 
de afinidades geológicas distintas.

A constatação de que os diferentes compartimentos 
tectônicos da porção meridional da Província Mantiqueira 
apresentam associações petrotectônicas distintas (FRAGOSO 
CESAR, 1980; FRAGOSO CESAR et al., 1982a; RIBEIRO e 
FANTINEL, 1978) alicerçou modelos de evolução geológi-
ca elaborados com base na teoria da tectônica de placas 
(FERNANDES et al., 1992a; FRAGOSO CESAR, 1980, 1991; 
FRAGOSO CESAR et al., 1982b; ISSLER, 1982, 1983; JOST, 

Figura 2.2: Limites entre as províncias geológicas que constituem o estado 
do Rio Grande do Sul (Porcher e Lopes, 2000).

1981; SOLIANI Jr., 1986; TOMMASI e FERNAN-
DES, 1990).

Presentemente, é consenso que a evolução 
do escudo é resultante da colagem de vários 
fragmentos durante um processo orogenético, 
de ambientes geotectônicos distintos, constituí-
dos de associações de rochas específicas, embo-
ra os modelos apresentados sejam divergentes 
quanto a seus aspectos genético-evolutivos.

A origem e a evolução do Escudo Sul-
Rio-Grandense têm sido objeto constante de 
pesquisa nas Geociências, onde se distinguem 
frações de crosta continental, distinta da crosta 
oceânica, onde predominam rochas graníticas 
e vulcanossedimentares, às quais se associam 
rochas metamórficas de baixo a médio grau, 
gnaisses quartzofeldspáticos e a presença su-
bordinada de rochas máficas e ultramáficas.

A evolução dessa crosta continental, na 
forma como a conhecemos, está diretamente 
relacionada à formação dos cinturões orogêni-
cos, um dos principais processos de crescimento 
crustal, seja pela acresção de sistemas de arcos 
de ilha, ou de margem continental ativa, seja 
pela ascensão de magmas derivados do manto, 
ou pela geração de magmas intracontinentais.

A compartimentação geológica das rochas 
que compõem o Escudo Sul-Rio-Grandense, do ponto de 
vista geotectônico, segue distintos modelos evolutivos, 
os quais foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo 
segundo a concepção de cada autor. Ribeiro e Fantinel 
(1978) e Ribeiro e Lichtenberg (1978) foram alguns dos 
precursores dessas ideias de compartimentação, apresen-
tando a concepção de faixas tectônicas com características 
comuns, dividindo o escudo em zona mediana, zona leste 
e zona oeste; ou em uma fração ocidental e uma oriental, 
segundo a concepção de Jost et al. (1984); ou Cráton Rio de 
La Plata e sua faixa marginal Dom Feliciano, como expresso 
por Soliani et al. (1984) e corroborado por Fragoso César 
(1991), os quais também destacam estruturas maiores, 
como o Cráton Rio de La Plata (ALMEIDA et al., 1973; BASEI, 
1985; FRAGOSO CÉSAR, 1991) e o Cinturão Dom Feliciano, 
relacionado ao Ciclo Brasiliano (Figura 2.3).

Atualmente, existe certo consenso entre os pes-
quisadores de que as diversas faixas tectônicas descritas 
no escudo acham-se geologicamente reunidas em um 
único bloco, através de extensas faixas de cisalhamentos 
profundos ou cinturões de cisalhamento, os quais são os 
responsáveis pela reunião ou sutura dessas frações crustais, 
formando um bloco cratônico único, ou o Escudo Uruguaio-
-Sul-Rio-Grandense.

O Escudo Uruguaio-Sul-Rio-Grandense é assim o 
resultado de processos de geração, amalgamação e de-
formação de frações de crosta continental e oceânica, 
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Figura 2.3: Estruturação brasiliana do sul do Brasil e Uruguai (Fragoso César, 1991).

cuja contribuição maior ocorreu em dois grandes ciclos 
orogênicos: Transamazônico (2,26-2,00 Ga) e Brasiliano 
(900-535 Ma), cada ciclo envolvendo a geração de novos 
magmas, a remobilização de frações de crosta preexistentes, 
a extração de porções sólidas do manto, a decorrente cons-
trução de crosta oceânica (planície basáltica e sedimentos 
abissais, platôs oceânicos, ilhas oceânicas), a presença de 
microcontinentes e o desenvolvimento de arcos de ilhas 
vulcânicos nas margens continentais. Essas associações de 
rochas colidiram sequencialmente e contribuíram para o 
crescimento da porção sul do continente sul-americano.

O anteparo arqueano, ou a fração mais antiga desse 
Escudo Sul-Rio-Grandense que serviu como anteparo ao 
desenvolvimento do primeiro ciclo orogênico, está regis-
trado no estado como o Complexo Granulítico Santa Maria 
Chico, presente no Terreno Taquarembó. Todos os proces-
sos orogênicos que se seguiram, do Paleoproterozoico ao 
Neoproterozoico, tiveram como referencial esse anteparo, 
ou continente antigo, cujos fragmentos remanescentes 

constituem o que atualmente é designado como Cráton 
Rio de La Plata.

Em decorrência da distribuição das diferentes asso-
ciações litológicas ao entorno desse fragmento cratônico 
antigo (Rio de La Plata), pode-se segmentar a evolução geo-
tectônica do escudo em associações de rochas internamente 
consistentes com cada período evolutivo e suas interações:

- O Paleoproterozoico está registrado no embasamento 
do Terreno Taquarembó (Complexo Granulítico Santa Maria 
Chico) e no Terreno Encruzilhada do Sul (complexos gnáis-
sicos Encantadas, Arroio dos Ratos e Vigia).

- O Neoproterozoico constitui o Terreno juvenil São 
Gabriel, as rochas metavulcânicas de Encruzilhada do Sul e o 
Terreno Pelotas, esses dois últimos relacionados a processos 
de retrabalhamento de crosta antiga (781±5 Ma U-Pb).

- Essas unidades, ou a totalidade do escudo, fazem par-
te do Cinturão Dom Feliciano, iniciado no Paleoproterozoico 
e consolidado no final do Neoproterozoico ao Cambriano. 
Revisões da evolução geotectônica do estado estão des-



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

20

critas, principalmente, em Basei et al. (2000), 
Chemale Jr. (2000), Fernandes et al. (1992), 
Hartmann et al. (2000, 2007b), Heilbron et al. 
(2004), Philipp e Machado (2005), Saalmann 
et al. (2007) e Silva et al. (2005) (Figura 2.4).

A reunião entre esses diversos fragmen-
tos gerados durante o Paleoproterozoico e 
Neoproterozoico e que compõem o Cinturão 
Dom Feliciano apresenta uma configuração 
geotectônica própria, cuja evolução está 
diretamente ligada ao desenvolvimento de 
sistemas de falhas profundas, ou região móvel 
de fraqueza. A mais expressiva do escudo foi 
denominada Zona de Cisalhamento Trans-
corrente Dorsal de Canguçu, que apresenta  
uma extensão superior a 250 km, cortando o 
estado diagonalmente e configurando a zona 
de contato entre os terrenos Pelotas e Encru-
zilhada do Sul, ao longo da qual se alinham 
leucogranitos, ortognaisses e blastomilonitos, 
originalmente descritos por Picada (1971) como 
Zona de Falhamentos Profundos ou como faixa 
tectônica Vigia-Roque (PICADA, 1965). Junta-se 
a esta o Lineamento Ibaré, o qual coloca em 
contato o Terreno Taquarembó, onde afloram 
os granulitos antigos Santa Maria Chico, com 
as litologias de acresção juvenil do Terreno São 
Gabriel, enquanto a grande estrutura delineada pelo Domo 
da Serra das Encantadas (Complexo Encantadas), Comple-
xo Vigia e Antiforme do Capané delimitam os terrenos de 
Encruzilhada do Sul e São Gabriel.

unidades tectonoestratigráficas 
Paleoproterozoicas

O Ciclo Transamazônico, ocorrido entre 2,26 e 2,00 
Ga no Rio Grande do Sul, é o conjunto de eventos mais 
importante na geração de frações de crosta continental do 
Escudo Sul-Rio-Grandense. Fragmentos da crosta antiga, 
remanescentes do Cráton Rio de La Plata, estão expostos 
dominantemente nas porções sudoeste e oeste do estado, 
onde se observam exposições no Terreno Taquarembó, onde 
aflora o Complexo Granulítico Santa Maria Chico, ou no 
Terreno Encruzilhada, com os ortognaisses dos complexos 
Encantadas, Arroio dos Ratos, Vigia e Várzea do Capivarita 
(Figura 2.4).

O Complexo Granulítico Santa Maria Chico compõe 
um dos fragmentos mais importantes do escudo, ocorre 
no extremo oeste e está constituído dominantemente por 
granulitos félsicos (trondhjemíticos) e máficos, além de 
piroxenitos, uma lente de harzburgito, silimanita-gnaisses, 
mármores e gnaisses calcissilicáticos. As condições de meta-
morfismo foram de cerca de 10 Kbar e 800 °C, mas as rochas 
foram afetadas intensamente por retrometamorfismo de 
contato, devido à intrusão de grande volume de magmas 
graníticos neoproterozoicos relacionados à Suíte Granítica 

Figura 2.4: Compartimentação tectônica do Escudo Sul-Rio-Grandense 
(modificado de Soliani, 1986).

Santo Afonso. Datações U-Pb (SHRIMP) em zircões mostram 
idades de acresção de rochas, no complexo granulítico, 
ocorrida entre 2,5-2,1 Ga, tendo o evento colisional, ge-
rador do metamorfismo granulítico, ocorrido em 2,02 Ga 
(HARTMANN et al., 1999, 2000).

Os complexos Encantadas e Vigia representam impor-
tantes fragmentos do Cráton Rio de La Plata e ocorrem em 
dois locais principais. A seção-tipo situa-se na borda oeste 
do Terreno Encruzilhada do Sul, onde estes foram expostos 
pela ação de grandes nappes, enquanto no Terreno São Ga-
briel, posicionado a oeste do Complexo Encantadas, afloram 
os complexos Imbicuí e Cerro Batovi, compostos por uma 
associação de gnaisses dioríticos e tonalítico/trondhjemíti-
cos, que, provavelmente, constituem o embasamento da 
Bacia do Camaquã (Figura 2.5). Datações U-Pb em zircão 
(SHRIMP) das rochas do Complexo Encantadas mostram 
que o início do magmatismo ocorreu entre 2,26 Ga e 2,1 
Ga, e que a colisão geradora do metamorfismo de fácies 
anfibolito ocorreu em 2,03 Ga. A evolução dos complexos 
relacionados ao embasamento do Terreno Encruzilhada do 
Sul é, portanto, muito semelhante à dos granulitos, onde a 
diferença principal é o nível de profundidade da geração de 
crosta, agora exposta na superfície, pois os granulitos do 
Complexo Santa Maria Chico são infracrustais (formados a 
~30 km) e os gnaisses Encantadas e Imbicuí representam 
níveis médios de geração de crosta.

Fusões parciais da crosta paleoproterozoica ocorridas 
durante os eventos tectônicos do final do Neoproterozoico 
(640-590 Ma), resultaram em um elevado número de septos 
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do embasamento presentes nas suítes graníticas do Batólito 
Pelotas (PHILIPP e MACHADO, 2005), especialmente no 
Complexo Granito-Gnáissico Pinheiro Machado, onde são 
reconhecidos como septos do embasamento remanescentes 
do embasamento do Batólito Pelotas. Esses xenólitos têm 
tamanho máximo em torno de 10 km, sendo comuns frag-
mentos menores variando entre 10 a 100 m. Sua compo-
sição é diversificada, incluindo rochas metassedimentares, 
como muscovita-xistos, quartzitos, mármores e gnaisses 
calcissilicáticos, silimanita-biotita-gnaisses e fragmentos 
ortoderivados de anfibolitos, gnaisses tonalíticos e grano-
dioríticos e rochas metagraníticas. Esses fragmentos são 
remanescentes do embasamento do Terreno Encruzilhada 
do Sul e do Cráton Rio de La Plata, resíduos não totalmente 
assimilados pelas sucessivas granitogêneses e que registram 
as condições metamórficas ocorridas entre as fácies xisto-
-verde e anfibolito superior.

unidades tectonoestratigráficas 
neoproterozoicas

As unidades tectonoestratigráficas neoproterozoicas 
do Terreno São Gabriel caracterizam-se, fundamentalmente, 
pela geração de rochas gnáissicas de composição calcialca-
lina e de características geoquímicas juvenis, representando 
os primeiros processos de geração de crosta a partir de 
processos diretos de diferenciações do manto, sem a par-
ticipação de crosta antiga como substrato, correspondente 
ao Complexo Lagoa da Meia Lua (BABINSKI et al., 1996; 
HARTMANN et al., 1999, 2000, 2007b). Tais frações de 
acréscimo de crosta juvenil, ou de crescimento cratônico, 
encontram-se intrudidas por metagranitoides do Complexo 
Cambaí, aos quais se associam rochas vulcanossedimen-
tares designadas como Cinturão Metamórfico Vacacaí. A 
composição químico-isotópica dessas rochas juvenis indica 

ambiente relacionado a um arco magmático de 
margem continental, significando acréscimo 
na borda de um cráton paleoproterozoico 
(BABINSKI et al., 1996; CHEMALE et al., 1995; 
HARTMANN et al., 2007b; SILVA, 1984; SILVA 
e SOLIANI, 1987).

Associam-se a esses gnaisses juvenis 
fragmentos de assoalho oceânico, designa-
dos como complexos Ofiolítico Palma e Cerro 
Mantiqueiras, que, por sua vez, representam 
frações do assoalho oceânico conhecido 
como oceano Charrua. Esse assoalho oceanico 
encontra-se desmembrado e tectonicamente 
embutido com as litologias de acresção juvenil 
e embasamento do Terreno São Gabriel, onde 
fragmentos de composição máfico-ultramáfica 
e porções de rochas metavulcanossedimentares 
máficas intercalam-se com xistos, paragnaisses 
pelíticos e quartzíticos. O Complexo Meta-
mórfico Porongos faz parte dessa associação, 
onde predominam sedimentos detríticos e 

químicos, associados a rochas vulcânicas básicas. O Cinturão 
Metamórfico Vacacaí compõe a porção relacionada a um 
sistema de arco de ilhas representado por rochas vulcâ-
nicas e vulcanoclásticas metamorfizadas, de composição 
andesítica e dacítica, e tufos intermediários, além de xistos 
pelíticos e psamíticos.

Granitos sintranscorrentes, gerados durante os pro-
cessos de deformação e encurtamento crustal do escudo, 
formam corpos lenticulares alongados segundo a direção 
NE-SW, com espessuras variáveis entre 1 e 600 m, sendo 
intrusivos nos fragmentos de assoalho oceânico do Com-
plexo Ofiolítico Palma. Já os Gnaisses Imbicuí, que ocorrem 
ao sul de Lavras do Sul, incluem dioritos, tonalitos e tron-
dhjemitos com idades ígneas paleoproterozoicas, ao passo 
que as porções metamórficas foram formadas em torno de 
750-700 Ma. Essa unidade está intercalada com os meta-
-harzburgitos, xistos magnesianos e metassomatitos (clo-
rititos, tremolititos, albititos) dos fragmentos de assoalho 
designados como Complexo Ofiolítico Cerro Mantiqueiras.

O Terreno Encruzilhada do Sul tem uma forma alonga-
da segundo NE-SW, ocorre a leste do Terreno São Gabriel 
e apresenta comprimento de cerca de 170 km e largura 
entre 15 e 30 km. O contato entre esses dois terrenos está 
coberto por rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia do 
Camaquã, de idade ediacarana a paleozoica. Esse terreno 
consiste em uma associação de rochas metassedimentares 
e metavulcânicas de fácies xisto-verde a anfibolito, com 
idade possivelmente mesoproterozoica a neoproterozoica, 
contendo exposições do embasamento paleoproterozoico. 
Esse terreno pode ser dividido em porções leste e oeste, 
separadas por estreitos grabens delimitados por falhas 
rúpteis e preenchidos por sedimentos siliciclásticos da 
Bacia do Camaquã ou truncados por rochas gnáissicas 
pré-brasilianas (Complexo Encantadas) (FERNANDES et 
al., 1992; TOMMASI et al., 1994). Esse embasamento está 

Figura 2.5: Esboço simplificado das províncias geotectônicas 
do Escudo Sul-Rio-Grandense (Fernandes et al., 1995).
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Figura 2.6: Mapa de pseudoiluminação do relevo magnético do Escudo Sul-Rio-Grandense e sua 
compartimentação em domínios magnéticos.

exposto no núcleo de uma antiforme de grande escala (JOST 
e BITENCOURT, 1980).

Os metassedimentos do Complexo Porongos recobrem 
os ortognaisses do Complexo Encantadas e contêm duas 
sequências litológicas: sequência leste, constituída por 
xistos pelíticos, grafitosos, quartzitos, lentes de mármore e 
rochas metavulcânicas ácidas; sequência oeste, constituída 
por metapelitos e quartzitos intercalados com rochas tufá-
ceas félsicas (JOST e BITENCOURT, 1980). O limite leste do 
Terreno Encruzilhada do Sul ocorre ao longo da Zona de 
Cisalhamento Dorsal de Canguçu (FERNANDES e KOESTER, 
1999). Essa zona de cisalhamento transcorrente de grande 
escala tem disposição alongada segundo a direção NE-SW e 
movimentação sinistral, colocando em contato os terrenos 
Encruzilhada do Sul a oeste e Pelotas a leste. Essa zona é 
importante por ser a estrutura associada à colocação das 
várias suítes graníticas desse batólito.

O Batólito Pelotas consiste predominantemente de 
rochas graníticas, com idade entre 650 e 550 Ma. Valo-
res isotópicos de εNd(t) e razões iniciais 87Sr/86Sr indicam 
contribuição significativa de crosta antiga na estruturação 
desse batólito (BABINSKI et al., 1997; FRANTZ e BOTELHO, 
2000; PHILIPP e MACHADO, 2005; PHILIPP et al., 2007), cuja 
presença de componentes antigos na litosfera continental 
implica ambiente ensiálico para a Orogênese Dom Feliciano, 
formadora do batólito (650-590 Ma) (GASTAL et al., 2005; 
PHILIPP e MACHADO, 2005).

As rochas graníticas do Batólito Pelotas contêm encla-
ves de gnaisses tonalíticos e de rochas metassedimentares 
com idades U-Pb em torno de 781 Ma, correspondentes 
às frações antigas remanescentes dentro do Complexo 
Pinheiro Machado, o qual representa o embasamento do 
referido batólito. Essas rochas graníticas, fragmentos de 
crosta antiga, e o Complexo Granítico Pinheiro Machado 
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foram submetidos a dois eventos de fusão parcial: um 
em torno de 780 Ma e outro entre 630-610 Ma (PHILIPP 
e MACHADO; SILVA et al., 2005). O primeiro evento de 
fusão (em torno de 780 Ma) é cronocorrelato à colocação 
do Complexo Cambaí no Terreno São Gabriel, sugerindo a 
ocorrência de um evento colisional iniciado em torno de 
800 Ma, sendo as zonas de cisalhamento de baixo ângulo 
associadas à Orogênese São Gabriel, mais a oeste. No en-
tanto, é provável que o embasamento do Batólito Pelotas 
não estivesse conectado ao Terreno São Gabriel antes de 
700 Ma, o que torna mais provável que o evento de fusão 
parcial tenha sido causado pela distensão e desenvolvi-
mento da bacia no Terreno Encruzilhada do Sul, em torno 
de 800-750 Ma. Por sua vez, a deposição dos sedimentos 
Porongos foi acompanhada por vulcanismo, também com 
a participação de fusão de crosta antiga, de forma que os 
dois eventos de fusão podem estar relacionados à distensão 
e ao afinamento de crosta continental. Em decorrência, os 
dois terrenos refletem o mesmo evento de retrabalhamento 
crustal, mas representam diferentes níveis de exposição. 
Níveis profundos estão expostos no Batólito Pelotas, ao 
passo que níveis intermediários estão preservados no Terre-
no Encruzilhada do Sul. Bitencourt e Nardi (2000), Philipp 
e Machado (2005) e Philipp et al. (2007) sugerem que a 
geração do magmatismo do Batólito Pelotas ocorreu em 
ambiente pós-colisional.

A Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal de 
Canguçu coloca em contato as litologias do Terreno En-
cruzilhada do Sul e o Batólito Pelotas e tem sido alvo de 
extensas considerações geológicas, concordando-se com as 
considerações de Fernandes et al. (1993) de que : [...] não 
há nenhum exagero de afirmar-se, [...], que o correto en-
tendimento da importância do Sistema Dorsal de Canguçu, 
na estruturação do Cinturão Dom Feliciano, é condição sine 
qua non para testar a consistência dos modelos tectônicos 
para o escudo. Mesmo assim, têm sido sugeridos distintos 
processos geotectônicos para a evolução deste “sistema”, 
como o conceito atual sobre a evolução dessa zona de 
sutura, denominada Dorsal de Canguçu, que atribui uma 
importância fundamental a esse segmento, baseando-se 
tanto nas unidades litológicas que o constituem quanto 
em seu papel geotectônico.

Essa zona de cisalhamento secciona diagonalmente a 
porção centro-leste do Escudo Sul-Rio-Grandense, esten-
dendo-se desde a região fronteiriça de Pinheiro Machado, 
passando pela localidade da Fazenda Cordilheira, até a 
região das Minas do Leão e Arroio dos Ratos.

As litologias geradas durante os estágios primordiais 
foram as responsáveis pelo desenvolvimento do arcabouço 
dessa zona de sutura, estando representadas por extensas 
faixas de ortognaisses blastomiloníticos, aos quais se asso-
ciam filonitos e blastomilonitos que parecem representar 
as zonas de máxima movimentação dessa zona.

Intrudindo essas associações de gnaisses sintan-
genciais, ocorrem corpos de leucogranitos a duas micas 
(leucogranitos peraluminosos), gerados em regimes sin-

transcorrentes, com diferentes intensidades de deformação. 
Segundo Fernandes et al. (1993), esses leucogranitos apre-
sentam idades diferentes entre si, onde o corpo definido 
como Granito Arroio Francisquinho (FERNANDES et al., 
1990) é o mais antigo e mais pervasivamente deformado, 
sendo cortado por apófises de um leucogranito peralumino-
so grosso, correspondente ao Granito Cordilheira, conforme 
definido por Picada e Pinto (1966). Ambos os granitoides 
– Cordilheira e Arroio Francisquinho – são incluídos na Suíte 
Granítica Cordilheira, de Fragoso César (1991).

História Evolutiva do 
Escudo Sul-Rio-Grandense

Hartmann et al. (2007a, b, c) geraram a mais completa 
interpretação de dados geológicos, geofísicos, geoquími-
cos e isotópicos do Rio Grande do Sul, na qual se baseia 
integralmente esta súmula da história evolutiva do Escudo 
Sul-Rio-Grandense. No Rio Grande do Sul, dois terrenos 
tectonoestratigráficos do Ciclo Brasiliano estão expostos 
nos cinturões de xistos situados a leste do Cráton Rio de La 
Plata: Encruzilhada do Sul, localizado na margem passiva 
do microcontinente Encantadas, e São Gabriel, constituído 
por duas associações de arco magmático – um arco intra-
oceânico (arco Passinho) e uma margem continental ativa 
(arco Vila Nova).

A evolução do Ciclo Brasiliano em termos de tectônica 
de placas iniciou-se no estado com o desenvolvimento do 
arco Passinho, intraoceânico, em torno de 880 Ma, em 
resposta à subducção de crosta oceânica. A idade precisa 
da bacia oceânica que se abriu a leste do Cráton Rio de 
La Plata não é conhecida; no entanto, a litosfera oceânica 
consumida foi gerada cerca de 100 Ma antes. Isso está de 
acordo com as idades-modelo Sm-Nd das rochas ultramáfi-
cas do Complexo Ofiolítico Palma, em torno de 1,2-0,9 Ga 
(BABINSKI, 1997; SAALMANN et al., 2007). O arco Passinho 
foi formado acima de uma zona de subducção para leste e 
foi acrescionado ao final na margem passiva do Cráton Rio 
de La Plata (Figura 2.7a). Ao mesmo tempo, na margem 
do microcontinente Encantadas, houve a formação de uma 
margem passiva.

Entre 850-700 Ma, houve subducção para leste, sob 
a margem continental que consistia no Cráton Rio de La 
Plata e do arco de ilhas Passinho (Figura 2.7b), causando 
a formação das rochas plutônicas calcialcalinas do Com-
plexo Cambaí e das rochas de arco vulcânico do Complexo 
Palma/Vacacaí. O aporte sedimentar nas bacias associadas 
a essa margem continental, em ambiente de retroarco 
ou antearco, foi derivado, principalmente, do arco juvenil 
neoproterozoico Passinho, anteriormente acrescionado, 
e também das rochas do arco magmático, sendo que 
somente uma pequena porção do aporte sedimentar foi 
proveniente do Cráton Rio de La Plata no antepaís. Isso 
explica os valores positivos de εNd(t) e as idades-modelo 
Sm-Nd baixas (1,1-0,8 Ga) das rochas metassedimentares 
e também as assinaturas juvenis do Complexo Cambaí, pois 
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não houve contribuição significativa de crosta antiga para 
as fusões. A subducção para leste causou empurrões para 
SE e empilhamento dos metassedimentos, sobrepondo 
rochas metavulcânicas máficas e ultramáficas em um prisma 
acrescionário (CHEMALE Jr., 2000).

Na margem do microcontinente Encantadas, houve 
formação de uma margem continental ativa, com o consu-
mo do oceano Charrua e geração de magmas calcialcalinos, 
com forte contribuição crustal, representados pelas unida-
des metavulcânicas do Complexo Metamórfico Porongos 
(Figura 2.7b). Entre 0,70 e 0,68 Ga, ocorreu a colisão do 
Cráton Rio de La Plata com o microcontinente Encantadas, 
durante os estágios finais da Orogênese São Gabriel (Figura 
2.7c), gerando empurrões para SE, no Cin-
turão São Gabriel, e dobramento isoclinal, 
cisalhamento e metamorfismo no Terreno 
Encruzilhada do Sul, que estava localizado 
na parte inferior da placa. O encurtamento 
foi acomodado, em parte, por cisalhamento 
lateral. O Granito Santa Zélia, tarditectônico 
em relação ao principal período de transcor-
rência, registra, pela primeira vez no Terreno 
São Gabriel, a contribuição de crosta con-
tinental antiga, pois tem valores levemente 
negativos de εNd(t). Isso pode ser atribuído 
à fusão de crosta continental subductada.

O cisalhamento sinistral, ao longo da 
Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu, 
e o empilhamento de nappes D3 para NW, 
no Terreno Encruzilhada do Sul (Figura 
2.7c), tiveram início em torno de 670 Ma 
e cessaram em torno de 620 Ma (KOES-
TER et al., 1997). No Terreno Encruzilhada 
do Sul, o cisalhamento dúctil sinistral foi 
seguido de falhamento direcional sinistral 
rúptil, enquanto o cisalhamento direcional 
sinistral dúctil e a intrusão de granitos ainda 
ocorriam mais a leste, no Batólito Pelotas 
(PHILIPP e MACHADO, 2005). As sub-bacias 
Camaquã foram formadas como bacias de 
pull-apart em ambiente transtensivo.

A transição da tectônica transcorrente 
para uma tectônica extensional está regis-
trada no Cinturão Dom Feliciano, posterior 
ao período entre 630-617 Ma (FRANTZ e 
BOTELHO, 2000). Se o Batólito Pelotas é 
considerado um arco magmático, então o 
microcontinente Encantadas pode represen-
tar uma microplaca continental prensada 
entre o Cráton Rio de La Plata e o Cráton 
Kalahari, em resposta ao fechamento dos 
oceanos Adamastor e Charrua. Nesse caso, 
os granitoides do Complexo Pinheiro Ma-
chado, embasamento do Batólito Pelotas, 
foram formados em decorrência da sub-
ducção do oceano Adamastor (Figura 2.7d). 

O microcontinente Encantadas, embasamento do Terreno 
Encruzilhada do Sul, foi separado da África (Cráton Kalahari) 
e anexado ao Cráton Rio de La Plata, ou era parte do Crá-
ton Rio de La Plata e foi segmentado dele pela abertura do 
oceano (Figura 2.7a).

O uso integrado de diversas ferramentas de medição, 
com forte base em geologia de campo, possibilita proce-
der a uma descrição avançada dos processos responsáveis 
pela evolução geotectônica do Rio Grande do Sul durante 
o Pré-Cambriano. Enquanto poucos cristais de zircão de-
tríticos marcam a atuação de processos arqueanos, um 
extraordinário cinturão de montanhas foi estabelecido no 
estado durante o Paleoproterozoico (2,26-2,00 Ga). A calma 

Figura 2.7: Evolução geotectônica do escudo sul-rio-grandense no 
Neoproterozoico, em cinco etapas, entre 900-540 Ma 

(segundo Hartmann et al., 2007c).
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tectônica que se seguiu a essa primeira cratonização, em 
2,0 Ga, posicionou o estado no interior do supercontinente 
Colúmbia, com manifestações menores de tectônica intra-
placa, em torno de 1,78 Ga. No Neoproterozoico (900-540 
Ma), o estado foi novamente cenário de altas montanhas, 
geradas pela acresção e colisão de crosta oceânica, platôs 
oceânicos, microcontinentes e arcos de ilhas, em um ce-
nário final de colisão de imponentes massas continentais. 
Desse modo, grandes zonas de cisalhamento cortaram o 
estado durante e após a colisão de 600 Ma. A segunda e 
definitiva cratonização da crosta do estado completou-se 
em 540 Ma. A tectônica orogênica deu lugar à tectônica 
intraplaca do supercontinente Gondwana, com geração 
da Bacia do Camaquã, o soerguimento da crosta ao longo 
do arco do Rio Grande e rompimento crustal ao longo de 
grandes zonas de falhas. Os terrenos pré-cambrianos do 
Rio Grande do Sul foram rompidos no Mesozoico, quando 
a porção leste migrou junto com a placa africana.

BACIA DO CAMAQuÃ

A Bacia do Camaquã pode ser interpreta-
da como um lócus deposicional no qual ocor-
reu a superposição de diversos tipos de bacias, 
que foram individualizadas em termos tectô-
nicos, termomecânicos e geocronológicos, 
apresentando registros litológicos próprios e 
mecanismos de subsidência distintos (PAIM et 
al., 2000). Em termos de evolução geológica, 
essa bacia foi caracterizada pela alternân-
cia de intervalos onde dominaram eventos 
deposicionais, com o acúmulo de espessos 
pacotes sedimentares e vulcanossedimenta-
res e intervalos dominantemente erosionais. 
Nas fases de preenchimento, os episódios 
vulcânicos dominaram, normalmente na base 
das unidades de maior hierarquia, seguidos 
pela deposição de sedimentos predominante-
mente siliciclásticos. Esse contexto dinâmico, 
envolvendo eventos ígneos, sedimentares e 
deformacionais, gerou um complexo padrão 
de preenchimento, representado por uma 
série de unidades estratigráficas. Com esse 
quadro, Paim et al. (2000) propõem que a 
sucessão completa da Bacia do Camaquã 
seja incluída no Alosupergrupo Camaquã, o 
qual pode ser subdividido em cinco unidades 
principais, limitadas entre si por discordâncias 
angulares regionais, individualizando os alo-
grupos: Maricá, Bom Jardim, Cerro do Bugio, 
Santa Bárbara e Guaritas. Essas unidades, 
de acordo com critérios litoestratigráficos 
propostos por Ribeiro e Fantinel (1978), são 
agrupadas no Grupo Bom Jardim, abran-
gendo as formações Maricá, Vargas, Hilário 

e Acampamento Velho, e no Grupo Camaquã, constituído 
pelas formações Santa Bárbara e Guaritas.

A sequência sedimentar da Bacia do Camaquã é 
composta predominantemente por siltitos e arenitos, com 
aumento na abundância de conglomerados e arenitos em 
direção ao topo da sequência. Representa uma evolução de 
ambientes marinhos rasos para continentais, onde domi-
nam os ambientes fluviolacustres e desérticos. O Vulcanis-
mo Neoproterozoico-Ordoviciano desempenha um papel 
importante na evolução da bacia, na qual as características 
do magmatismo mostram a evolução de termos toleíticos e 
calcialcalinos alto-K para shoshonítico, até alcalino sódico, 
sendo a contribuição crustal representada por granitoides 
peraluminosos (SOMMER et al., 2006; WILDNER, 2000) 
(Figura 2.8).

Wildner et al. (2002) organizaram os episódios 
vulcânicos da Bacia do Camaquã em diferentes ciclos, 

Figura 2.8: Distribuição das principais unidades constituintes 
da bacia do Camaquã.
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estabelecidos em ambientes continentais sob condições 
predominantemente subaéreas. Os ciclos vulcânicos foram 
individualizados em: (i) vulcanismos Maricá, Hilário e Acam-
pamento Velho, associados às formações homônimas; (ii) 
vulcanismo Rodeio Velho, vinculado à Formação Guaritas 
(Figura 2.8). Diferentemente dessas três últimas unidades, 
onde o volume de rochas vulcânicas é expressivo, os regis-
tros de vulcanismo na Formação Maricá são questionáveis 
e frequentemente contestados (e.g. LIMA, 2002).

BACIA DO PARAná

A Bacia do Paraná, classificada por Fúlfaro et al. (1982) 
como intracontinental, cratônica do tipo 2A complexa (cf. 
KLEMME, 1980) ou, segundo Pedreira et al. (2003), do tipo 
Depressão Marginal, passando a Depressão Interior devido 
à obstrução da margem aberta (cf. KINGSTON et al., 1983), 
tem aproximadamente 1,7 x 106 km2 e forma alongada 
segundo SW-NE, ocupando parte dos territórios do Brasil 
(1,1 x 106 km2), Argentina (400 x 103 km2), Uruguai e 
Paraguai (100 x 103 km2) (ZALÁN et al., 1990). Ao longo 
de seu eixo, atinge um comprimento de 1.900 km, desde a 
cidade de Durazno (Uruguai) até Morrinhos (Mato Grosso), 
na Região Centro-Oeste do Brasil, e uma largura de 900 km 
entre as cidades brasileiras de Aquidauana (Mato Grosso 
do Sul) e Sorocaba (São Paulo). Seu registro sedimentar e 
vulcânico tem espessura cumulativa de aproximadamente 
7.500 m, com início da deposição no Ordoviciano e término 
no Cretáceo, perfazendo um intervalo de 385 milhões de 
anos (Figura 2.9).

Recobre grande parte do embasamento continental 
gerado a partir do Paleoproterozoico e conviveu com o 
desenvolvimento de cinturões colisionais ativos a ela adja-
centes, ao longo dos quais, durante todo o Fanerozoico, tem 
tido lugar uma relação de convergência entre o Gondwana 
e a litosfera oceânica do Panthalassa. A geodinâmica dessa 
borda ativa do Gondwana influiu na história evolutiva pale-
ozoico-mesozoica da Bacia do Paraná. A análise integrada 
da subsidência da bacia, confrontada às grandes orogêneses 
acontecidas na borda continental (MILANI, 1997), revelou 
clara relação entre ciclos de criação de espaço deposicional 
na área intracratônica e os episódios orogênicos. A implan-
tação da Bacia do Paraná ocorreu no Neo-Ordoviciano, na 
forma de depressões alongadas na direção NE-SW segundo 
as zonas de fraqueza do embasamento brasiliano, as quais 
foram reativadas pela Orogenia Oclóyica na borda oeste 
do continente.

Com esse enfoque do controle tectônico da sedimenta-
ção, Milani (1997) organizou os ciclos de preenchimento da 
bacia em supersequências, denominadas: Rio Ivaí, Paraná, 
Gondwana I, Gondwana II e Gondwana III. Destas, apenas 
as três últimas têm registro no Rio Grande do Sul, ocupando 
as áreas central e norte do estado, estendendo-se de ma-
neira contínua desde as proximidades da Rodovia BR-290, 
junto à costa atlântica, até a fronteira com a Argentina, a 
oeste; na porção sul-sudoeste, desde a região de Candiota 

até a fronteira com o Uruguai, ao sul, entre as cidades de 
Aceguá e Barra do Quaraí. A sucessão sedimentar aflora 
ao longo da região geomorfológica denominada Depressão 
Periférica Gaúcha, caracterizada por relevo aplainado, com 
ondulações suaves e arredondadas. Áreas de exposição 
menores ocorrem sobre o embasamento cratônico, seja 
na forma de morros-testemunhos, como as situadas entre 
a cidade de Encruzilhada do Sul e as proximidades do rio 
Camaquã, ou como preenchimento de paleodepressões, 
como as das regiões de Mariana Pimentel e do Capané.

O registro da acumulação sedimentar da Supersequên-
cia Gondwana I no Rio Grande do Sul inicia com as rochas 
relacionadas aos depósitos do final da glaciação carbonífera, 
representadas na Formação Taciba (Grupo Itararé) por para-
conglomerados (diamictitos), arenitos muito finos, siltitos, 
argilitos e ritmitos (varvitos) de idade permiana (Asseliano). 
A partir desse momento, a sucessão de camadas registra um 
episódio de transgressão (Transgressão Marinha Permiana 
de Lavina e Lopes, 1987) representado por arenitos, pelitos, 
pelitos carbonosos e camadas de carvão de deposição em 
ambiente litorâneo da Formação Rio Bonito, sucedidos por 
heterolitos e arenitos de deposição em ambiente marinho 
da Formação Palermo, ambos de idade sakmanriana, e 
por folhelhos, calcários e folhelhos pirobetuminosos da 
Formação Irati (Artinskiano), alcançando seu máximo de 
inundação ou máxima expansão da bacia representada 
pelos folhelhos, argilitos e siltitos marinhos da Formação 
Serra Alta (Artinskiano-Kunguriano).

A fase regressiva que representa o assoreamento da 
bacia inicia pelos heterolitos cinza-esverdeados e arenitos 
finos plataformais da Formação Terezina (Kunguriano), aos 
quais se sucedem os pelitos e arenitos avermelhados a róse-
os transicionais da Formação Rio do Rasto, seguidos pelos 
depósitos de sistemas deposicionais continentais das forma-
ções Piramboia e Sanga do Cabral, ao final do Permiano e 
início do Triássico. A acumulação da Supersequência Gon-
dwana I foi acompanhada de um progressivo fechamento 
da Bacia do Paraná às incursões marinhas provenientes de 
oeste com a paulatina instalação das condições de bacia 
intracratônica, culminando por ser aprisionada no árido 
interior continental do Gondwana no Mesozoico.

A Supersequência Gondwana II da Bacia do Paraná, de 
ocorrência restrita às porções gaúcha e uruguaia da bacia, 
insere-se no contexto de um evento distensivo generalizado 
na porção sul do paleocontinente Gondwana ocorrido no 
início do Triássico. Representa uma sedimentação acumu-
lada em bacias do tipo gráben, caracterizada pelos arenitos 
fluviais e pelitos lacustres fossilíferos de cores avermelhadas 
da Formação Santa Maria (Ladiniano-Carniano) e pelos 
arenitos róseos a avermelhados fluviais da Formação Catur-
rita (Carniano-Noriano) e arenitos e pelitos bege a róseos 
fluviodeltaicos e lacustres da Formação Guará (Jurássico 
Inferior a Médio). O conteúdo fossilífero desses estratos, 
na forma de uma importante associação de vertebrados, 
possui grande identidade com a paleofauna presente em 
seções sedimentares da Argentina e África do Sul.
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Figura 2.9: Distribuição da bacia do Paraná no interior do continente sul-americano (modificado de Milani, 1997).

Com o continuar do Mesozoico, prosseguiriam as con-
dições de erosão em ampla escala ligadas à abrasão eólica do 
substrato no interior do Gondwana, refletindo-se na Bacia 
do Paraná como a mais pronunciada lacuna de seu registro 
estratigráfico (~35 Ma.). Sobre essa superfície depositou-se, 
a partir do final do Jurássico, a Supersequência Gondwana 
III, representada pelos arenitos róseos da Formação Botu-
catu, registro de extensos campos de dunas eólicas, suce-
didos por intenso magmatismo registrado pelos derrames 
e intrusões de rochas básicas e ácidas de idade eocretácica 
da Formação Serra Geral (Valanginiano-Barremiano), rela-
cionadas aos momentos iniciais de ruptura do Gondwana.

PLAníCIE COStEIRA – BACIA DE PELOtAS

A reconstituição dos principais momentos da evolução 
da Planície Costeira do Rio Grande do Sul está baseada no 
texto de Tomazelli et al. (2007), que representa a. síntese em 
um conjunto de mapas paleogeográficos apresentados por 
Villwock e Tomazelli (1995). De acordo com esse modelo, 
um pacote de sedimentos clásticos terrígenos se acumu-
lou, a partir do final do Terciário, em um sistema de leques 
aluviais coalescentes, desenvolvido ao longo da margem 
oeste da planície, na base das terras altas representadas 
pelo Cráton Sul-Rio-Grandense (Figuras 2.10 e 2.11). Esses 
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depósitos foram retrabalhados em suas porções distais 
por, no mínimo, quatro ciclos transgressivo-regressivos, 
correlacionáveis aos quatro últimos eventos glaciais que 
caracterizaram o final do Cenozoico.

A porção superior do sistema de leques aluviais, aflo-
rantes na parte interna da Planície Costeira, assenta sobre 
camadas marinhas miocênicas e teve o apogeu de seu de-
senvolvimento durante o evento regressivo que, estima-se, 
estendeu-se do Plioceno ao Pleistoceno Inferior. Naquele 
tempo, o panorama era de uma grande planície construída 
por leques deltaicos coalescentes, alimentados por fluxos 

torrenciais provenientes das terras altas do escudo e da Bacia 
do Paraná, submetidas a um clima semiárido.

O primeiro ciclo transgressivo-regressivo de que se tem 
registro retrabalhou a porção distal dos leques deltaicos e 
deu origem a um sistema laguna-barreira que ficou bem 
preservado na parte NW da Planície Costeira. Essa antiga li-
nha de costa pleistocênica é, provavelmente, correlacionável 
ao estágio isotópico de oxigênio 11, de aproximadamente 
400 ka atrás.

O segundo ciclo foi responsável pelo início da cons-
trução da barreira arenosa que isolou as lagoas dos Patos 

Figura 2.10: Mapa de localização e mapa geológico simplificado da Planície Costeira do Rio Grande do Sul 
(modificado de Tomazelli e Villwock, 1996).
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Figura 2.11: Perfil esquemático transversal aos sistemas deposicionais da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, 
próximos à latitude de Porto Alegre. Os sistemas laguna-barreira correlacionam-se, tentativamente, aos últimos 

principais picos da curva isotópica de oxigênio de Imbrie et al. (1984) (modificado de Tomazelli e Villwock, 2000).

e Mirim, a que Villwock (1984) denominou “Barreira Múl-
tipla Complexa”. O máximo da transgressão esculpiu uma 
escarpa erosiva na superfície dos leques aluviais, construiu 
alguns pontais arenosos, marcando uma segunda linha de 
costa pleistocênica, provavelmente correlacionável ao está-
gio isotópico de oxigênio 9, há aproximadamente 325 ka. 
Na margem oceânica, ao sul, uma barreira arenosa isolou 
a lagoa Mirim e, ao norte, um pontal arenoso recurvado, 
ancorado na base das encostas do Planalto da Serra Geral, 
começou a isolar a área que viria a ser ocupada pela lagoa 
dos Patos.

O terceiro ciclo adicionou mais um sistema do tipo 
laguna-barreira, fazendo progradar a Barreira Múltipla 
Complexa, completando o fechamento da lagoa dos Patos. 
Pertence a esse evento a depressão lagunar que hoje é dre-
nada pelo arroio Chuí e onde foram encontrados muitos 
exemplares de mamíferos fósseis da megafauna pampeana. 
No interior dos sistemas lagunares Patos e Mirim, a terceira 
linha de costa pleistocênica está muito bem preservada sob 
a forma de uma escarpa, limite interno de um terraço com 
altitudes entre 8-15 m de remanescentes de cristas de praia 
e de pontais arenosos.

A barreira que continuou a se desenvolver na fase 
regressiva é a que melhor se preserva na região, mostran-
do depósitos praiais e marinhos rasos, cobertos por um 
manto de areias eólicas. Correlacionável a depósitos muito 
semelhantes que ocorrem ao longo de quase toda a costa 
brasileira, a idade desse sistema tem sido considerada como 
de 125 ka, correspondente ao subestágio isotópico de oxi-
gênio. A fase regressiva que se seguiu atingiu seu máximo 
há aproximadamente 17 ka. Uma ampla planície costeira 
ocupava o que hoje é a plataforma continental e os sistemas 
lagunares Patos e Mirim se comportavam como grandes 
planícies fluviais, áreas de passagem dos cursos de água 
que, erodindo depósitos antigos, aprofundavam seus vales 
até chegar à linha de costa, situada a aproximadamente 
120 m abaixo do atual nível do mar.

A última transgressão pós-glacial, iniciada no final do 
Pleistoceno, avançou rapidamente pela planície costeira 
que ocupava a atual plataforma continental. A transgres-
são atingiu seu máximo há cerca de 5 ka, quando o nível 
do mar alcançou, na área de estudo, em torno de 2 a 4 m 
acima do nível atual. Uma falésia, muito bem preservada, 
esculpida nos depósitos das barreiras e dos terraços lagu-



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

30

nares pleistocênicos, é testemunha da posição alcançada 
por essa linha de costa no máximo transgressivo (VILLWOCK 
e TOMAZELLI, 1998).

A desaceleração na taxa de subida do nível do mar e 
a estabilização temporária no final do evento transgressivo 
foram responsáveis pela implantação de uma barreira trans-
gressiva que, provavelmente, possuía dimensões reduzidas, 
tendo em vista o limitado suprimento de areia fornecido 
pelos poucos rios que alcançavam a praia. A maior parte 
da carga arenosa transportada pelos principais rios que 
chegavam à Planície Costeira ficava retida nos ambientes 
lagunares, reinstalados nos espaços de retrobarreira asso-
ciados às barreiras pleistocênicas (lagoas dos Patos e Mirim).

A estabilização e posterior queda do nível relativo do 
mar que se seguiu ao máximo transgressivo de 5 ka estimu-
laram a formação de uma barreira progradante que teve seu 
maior desenvolvimento no interior de suaves reentrâncias 
da linha de costa, como os trechos costeiros entre Torres e 
Tramandaí, e na reentrância de Rio Grande (DILLENBURG 
et al., 1998; TOMAZELLI e DILLENBURG, 1998).

Face à deficiência de suprimento de areia fluvial, é 
provável que a maior parte das areias responsáveis pela 
progradação da barreira holocênica tenha sido fornecida 
pela antepraia inferior e pela plataforma continental inter-
na. Esse mecanismo de suprimento que acompanha uma 
queda no nível relativo do mar foi anteriormente sugerido 
por Dominguez et al. (1987) para a gênese de depósitos 
regressivos holocênicos da costa brasileira leste e sudeste.

O sistema de leques aluviais, desenvolvido na parte 
interna da planície costeira, foi retrabalhado durante o 
Quaternário por pelo menos quatro ciclos transgressivo-
-regressivos responsáveis pela formação de quatro siste-
mas deposicionais do tipo laguna-barreira. Cada barreira 
se originou, provavelmente, no limite atingido por uma 
transgressão e foi preservada devido à regressão da linha 
de costa forçada pela subsequente queda glacioeustática 
do nível do mar. Os quatro sistemas laguna-barreira são 
interpretados como tendo se formado nos últimos 400 
ka, assumindo-se uma correlação com os períodos de mar 
alto representados pelos últimos maiores picos na curva do 
registro isotópico de oxigênio.
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IntRODuÇÃO

A geografia física do estado do Rio Grande do Sul 
caracteriza-se por um diversificado conjunto de terrenos 
com características geomorfológicas muito diferenciadas, 
abarcando desde extensas planícies litorâneas, com elabo-
ração de imensos corpos lagunares, até planaltos alçados 
a mais de 1.000 m de altitude.

No estado do Rio Grande do Sul, destacam-se quatro 
domínios geomorfológicos principais: planícies costeiras, 
constituídas por depósitos marinhos, eólicos e fluviolagu-
nares de idade quaternária; planaltos alçados, embasados 
pela sequência vulcânica e vulcanossedimentar de idade 
mesozoica da Bacia do Paraná; depressões interplanálticas, 
embasadas pela sequência sedimentar de idades paleozoica 
e mesozoica da Bacia do Paraná; planaltos e serras baixas, 
modelados em rochas cristalinas de idade pré-cambriana 
do Escudo Sul-Rio-Grandense. Esses ambientes estão 
submetidos a um regime climático subtropical e úmido, 
apresentando invernos frios no sul do estado e nas altas 
superfícies dos planaltos sob moderada atuação do intem-
perismo químico, devido às baixas temperaturas.

Segundo Ab’Saber (1969a), destacam-se dois domí-
nios morfoclimáticos em atuação: Domínio dos Planaltos 
Úmidos Subtropicais da Mata de Araucárias, que abrange 
a porção centro-setentrional do estado, com franco pre-
domínio de vegetação florestal (Mata de Araucárias e, 
subordinadamente, Mata Atlântica) e Domínio das Coxilhas 
Úmidas Subtropicais da Campanha Gaúcha, que abrange 
a porção meridional do estado, com franco predomínio de 
vegetação graminosa, com flagrante semelhança com os 
campos limpos dos Pampas do Uruguai e Argentina.

Todavia, uma plena compreensão da evo-
lução geomorfológica do estado do Rio Grande 
do Sul decorre de uma análise histórica de 
processos geológicos e geomorfológicos que 
remontam ao início do Fanerozoico.

A gênese da atual estruturação da paisa-
gem geomorfológica do estado do Rio Grande 
do Sul remete-nos ao Paleozoico, ao período 
em que o antigo supercontinente Gonduana 
registrara eventos tectônicos de arqueamento 
e subsidências que geraram estruturas dômicas 
elevadas e bacias intracratônicas que terão 
marcante influência na atual configuração 
geológico-geomorfológica do território gaúcho 
(ALMEIDA, 1981).

Nesse sentido, o Escudo Sul-Rio-Granden-
se, que ocupa a porção sul-sudeste do estado, 
desde o Eopaleozoico consistiu em uma área 
elevada e submetida a processos erosivos devi-
do ao soerguimento de uma estrutura elevada em processo 
de um amplo arco crustal, gerando um planalto em domo 
arqueado (AB’SABER, 1998; ROSS, 1985). Por outro lado, a 
Bacia do Paraná, que abrange toda a área central, setentrio-

nal e ocidental do estado, funcionou, durante o Paleozoico 
e Mesozoico, como uma grande zona deposicional para 
onde convergiam sedimentos das áreas elevadas adjacentes, 
inclusive do Escudo Sul-Rio-Grandense.

Todavia, foi a partir da fragmentação do Gonduana e 
da abertura do Atlântico Sul durante o Cretáceo (ALMEIDA, 
1952; JUSTUS et al., 1986; MAACK, 1947), que o cenário 
geomorfológico do estado do Rio Grande do Sul foi deli-
neado, com características mais próximas às atuais. Assim 
sendo, a paisagem física do território gaúcho apresenta, 
em síntese, uma história pós-cretácica. Nesse sentido, um 
dos fatos mais relevantes é o soerguimento das cadeias 
montanhosas da Serra Geral, sendo que essa tectônica 
está associada ao levantamento epirogenético da própria 
plataforma sul-americana (ALMEIDA et al., 2000). Esses 
relevos acidentados representam, na realidade, escarpas 
de borda de planalto e esse levantamento processou-se, 
provavelmente, a partir de fins do Cretáceo e ao longo de 
todo o Terciário, produzindo desnivelamentos atualmente 
superiores a 1.000 m (Figura 3.1).

Concomitantemente ao soerguimento epirogenético 
da Serra Geral, ocorreu um progressivo recuo das escar-
pas de borda de planalto ao longo do Cenozoico, o que 
propiciou o estabelecimento de uma extensa baixada lito-
rânea. Depósitos correlativos a essa grande fase de erosão 
regressiva da escarpa da Serra Geral encontram-se tanto 
na plataforma continental (estes, de idade mais antiga, 
remontando ao Cretáceo) quanto na planície emersa, carac-
terizados por sedimentos neógenos de natureza continental 
(leques aluviais e planícies fluviais), transicional (planícies 
fluviolagunares e lagunares) ou marinha e eólica (feixes de 
cordões arenosos e dunas).

Figura 3.1: Front da escarpa da serra Geral; vale de tributário do rio Maquiné 
(imediações da localidade de Barra do Ouro, Maquiné, RS).

No interior do estado, essa erosão regressiva das 
escarpas basálticas gerou extensas depressões periféricas 
em uma vasta zona de circundesnudação pós-cretácica 
(AB’SABER, 1972; VALVERDE, 1957), que promoveu a 
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remoção dos derrames vulcânicos e propiciou a exumação 
de parte do embasamento representado pelo Escudo Sul-
-Rio-Grandense e, em cotas mais baixas, o afloramento de 
rochas sedimentares de idades triássica e permiana da Bacia 
do Paraná. Essa vasta depressão periférica representa as 
porções topograficamente mais rebaixadas do estado e nela 
se instalaram as bacias de drenagem dos rios Jacuí e Ibicuí.

Por fim, durante o Neógeno e o Quaternário, a evo-
lução da paisagem geomorfológica gaúcha transcorreu 
com o predomínio dos processos de dissecação no interior 
do estado e a preponderância de processos deposicionais 
com a formação de uma vasta planície costeira no litoral. 
No planalto arenítico-basáltico, prevalecem processos de 
entalhamento fluvial e geração de vales encaixados (Figura 
3.2), em especial, no planalto dissecado do rio Uruguai.

a datações por radiocarbono no município de São Fran-
cisco de Paula, situado nas altas superfícies do Planalto 
dos Campos Gerais, demonstram que, durante o final do 
Pleistoceno, em um paleoclima mais frio e seco, o cenário 
paleogeográfico indicava ampla dominância dos campos 
limpos temperados. Já no Holoceno Superior, predominou 
um clima mais úmido, o que propiciou a expansão máxima 
das matas de araucárias sobre o planalto. A intervenção 
humana oriunda do ciclo madeireiro e as condições climá-
ticas atuais, menos úmidas, teriam condicionado a retração 
da floresta subtropical aos vales dissecados e úmidos dos 
canais principais em uma situação de refúgio.

O Planalto Sul-Rio-Grandense, ressaltado por processos 
de circundesnudação cenozoicos, continua sofrendo os 
processos de dissecação de sua estrutura dômica e erodida 

por meio de uma extensa rede de drenagem 
de padrão aproximadamente radial, enquanto 
a Depressão Central Gaúcha é aprofundada e, 
posteriormente, parcialmente entulhada por 
espraiadas planícies aluvionares dos rios Jacuí, 
Ibicuí e Santa Maria.

As planícies costeiras que ocupam a por-
ção externa das baixadas litorâneas apresentam 
uma complexa história geológica marcada 
pelos eventos transgressivo-regressivos que 
ocorreram durante o Quaternário Superior, 
conforme demonstrado por Justus et al. 
(1986), com base em evidências morfológicas 
e sedimentológicas, e por Martin et al. (1988) 
e Tomazelli e Villwock (1996), com base em 
evidências sedimentológicas, biológicas e data-
ções por radiocarbono. A gênese dos imensos 
corpos lagunares situados na planície costeira 
gaúcha (laguna dos Patos e lagoa Mirim) e 
de um grande número de lagoas menores no 
litoral norte estão associados a essas variações 
glacioeustáticas do nível relativo do mar. Foram 
documentadas por esses autores pelo menos 
quatro gerações de terraços marinhos, sendo 

que as duas primeiras, de idade pleistocênica, apresentam 
apenas esparsos registros na orla continental da laguna dos 
Patos; a terceira geração de terraços, associada ao Pleis-
toceno Superior (em torno de 120.000 anos A.P.), ocupa 
áreas expressivas tanto na orla continental da laguna dos 
Patos quanto na grande restinga que separa a lagoa do 
oceano Atlântico; a quarta geração, mais jovem, apresenta 
idade holocênica (em torno de 5.000 anos A.P.) e situa-se 
apenas na grande restinga que se estende de Tramandaí 
à desembocadura da laguna dos Patos, ocupando uma 
posição próxima à atual linha de costa.

As duas gerações de terraços marinhos mais recentes 
apresentam retrabalhamento eólico com elaboração de 
extensos campos de dunas, sendo que essas formações 
eólicas têm sua gênese correlata aos períodos glaciais mais 
frios e secos com grande aporte de sedimentos arenosos da 
plataforma continental emersa. Giannini e Suguio (1994), 

Figura 3.2: Vale encaixado do rio das Antas no planalto dos Campos Gerais 
(imediações do município de Campestre da Serra, RS).

Nesse contexto, uma das características fisiográficas 
mais expressivas de todo o Planalto Meridional é o suave 
e contínuo caimento de sua superfície para oeste, em di-
reção ao interior, originando grandes bacias hidrográficas, 
tais como as dos rios Pelotas e Uruguai. Essa vasta rede de 
drenagem produziu, portanto, uma significativa incisão da 
rede de canais sobre esse planalto elevado, gerando um 
relevo de altas superfícies planas e vales aprofundados, 
por vezes, desfeito em um relevo de morros. Exceção feita 
ao Planalto de Uruguaiana, no extremo oeste do estado, 
estando posicionado em cotas mais baixas e mantendo 
extensas superfícies aplainadas, onde os terrenos mais 
elevados situam-se na extensa e suave Coxilha de Santana 
do Livramento (AB’SABER, 1969b).

Estudos conduzidos por Behling et al. (2001) e Behling 
(2002), calcados em análises palinológicas e conjugadas 
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no litoral sul de Santa Catarina, analisaram as dunas que se 
assentam sobre os terraços marinhos e identificaram quatro 
gerações distintas, sendo que as mais antigas encontram-se 
cimentadas e estabilizadas pela vegetação, enquanto as 
mais recentes, próximas à linha de costa, são dunas ativas, 
desvegetadas.

A partir de uma breve avaliação sobre a origem e a 
evolução das paisagens do estado do Rio Grande do Sul, é 
possível promover uma análise dos compartimentos geo-
morfológicos existentes. Com base na análise dos produtos 
de sensoriamento remoto disponíveis, perfis de campo e 
estudos geomorfológicos regionais anteriores (IBGE, 1995; 
JUSTUS et al., 1986; ROSS, 1985, 1997), o estado do Rio 
Grande do Sul foi compartimentado em oito domínios 
geomorfológicos (Figura 3.3).

Em adendo, são apresentados os diversos padrões de 
relevo do estado do Rio Grande do Sul, em um total de 
19 (Figura 3.4), que estão inseridos nos diversos domínios 
geomorfológicos retromencionados e que estão represen-
tados no Mapa de Padrões de Relevo do Estado do Rio 

Grande do Sul, que serviu de base para a elaboração do 
Mapa Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul. A 
individualização dos diversos compartimentos de relevo 
foi obtida com base em análise de imagens SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission), com resolução de 90 m e 
imagens GeoCover, onde foram agrupadas as unidades de 
relevo de acordo com a análise da textura e rugosidade das 
imagens. A escala de trabalho adotada foi a de 1:750.000

.
PLAníCIE COStEIRA GAÚCHA

Toda a área compreendida pela denominada Planície 
Costeira Gaúcha (IBGE, 1995) representa um complexo 
e diversificado conjunto de ambientes deposicionais de 
origens marinha, eólica, lagunar e fluvial e se destaca por 
se constituir em uma das mais amplas zonas costeiras do 
território brasileiro.

Esse domínio geomorfológico pode ser subdividido 
em dois segmentos distintos: Planície Costeira Externa e 
Planície Costeira Interna (JUSTUS et al., 1986).

Figura 3.3: Domínios geomorfológicos propostos para o estado do Rio Grande do Sul.
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Planície Costeira Externa 

Estende-se desde a divisa litorânea de Santa Catarina 
até o arroio Chuí, na fronteira com o Uruguai, em direção 
aproximada NE-SW e se caracteriza pela notável retilineida-
de de uma imensa e monótona costa arenosa.

Essa faixa alongada da costa gaúcha é exclusivamente 
representada por extensos campos de dunas (ativos e ina-

tivos) (R1f); planícies e terraços marinhos (R1e); planícies 
lagunares (R1d), esses últimos posicionados no entorno ou 
entre lagoas em fase de colmatação, sendo, localmente, 
denominados banhados.

Ocorre franco predomínio de Neossolos Quartzarê-
nicos e areias inconsolidadas dos terrenos de dunas, com 
ocorrência de Gleissolos e Organossolos associados aos 
banhados (JUSTUS et al., 1986).

Figura 3.4: Mapa de padrões de relevo do estado do Rio Grande do Sul.

No trecho compreendido pelo litoral norte gaúcho 
(entre as cidades de Torres e Tramandaí), a planície costeira 
é relativamente estreita, imprensada entre a escarpa da serra 
Geral e a linha de costa, apresentando expressivo número 
de lagoas, pequenas a relativamente grandes, paralelas à 
linha de costa, entre as quais se destacam as lagoas dos 
Barros, dos Quadros e de Itapeva. Justamente nesse trecho, 
estende-se a Rodovia BR-101, em fase atual de duplicação, 

e que consiste no mais importante eixo viário de interligação 
do estado com o restante do país.

Nesse trecho da Planície Costeira Externa estão situa-
das as cidades de Torres, Xangri-Lá, Cidreira e Tramandaí, 
desenvolvidas como estâncias de veraneio e turismo de 
praia. Destaca-se, também, como atividade econômica, a 
rizicultura de várzea, com a conversão de extensas faixas 
das planícies para o cultivo de arroz.
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A cidade de Torres se notabiliza pelos fascinantes 
morros-testemunhos constituídos de basalto, formando, 
por vezes, falésias abruptas defronte ao oceano (Figura 3.5).

onde se desenvolvem imensas áreas embrejadas, tais como 
o banhado do Taim (Figura 3.6).

Nesse trecho da Planície Costeira Externa estão situ-
adas as cidades de Rio Grande, Santa Vitória 
do Palmar e Chuí. A cidade de Rio Grande 
comporta um das mais importantes áreas 
portuárias do país.

Planície Costeira Interna

Estende-se a partir da localidade de Santo 
Antônio da Patrulha, ocupando uma porção da 
hinterlândia de Porto Alegre até a localidade 
de Jaguarão, junto à fronteira com o Uruguai; 
abrange amplas faixas de planícies a partir da 
orla continental da laguna dos Patos e lagoa 
Mirim.

Na Planície Costeira Interna predominam 
planícies lagunares (R1d) e terraços lagunares 
(R1b2). De forma mais restrita, registram-se 

cordões arenosos (R1e) e campos de dunas (R1f) e, nos 
contrafortes da escarpa da Serra Geral ou do Planalto Sul-
-Rio-Grandense, pequenos leques aluviais e rampas coluvio-
nares (R1c). Predominam Planossolos Solódicos; Gleissolos 
e Neossolos Quartzarênicos (JUSTUS et al., 1986).

No trecho situado entre Santo Antônio da Patrulha 
e Porto Alegre, às margens do lago Guaíba, a Planície 
Costeira Interna é composta, predominantemente, por 
terraços lagunares resultantes de processos de colmata-
ção de antigos níveis marinhos mais elevados ao longo 
do Pleistoceno. Destaca-se, em meio aos relevos planos, 
uma extensa faixa de dunas pleistocênicas (a coxilha das 
Lombas), topograficamente ressaltadas. Nas cercanias de 
Porto Alegre, afloramentos de rochas graníticas isoladas 
em meio à planície costeira formam um relevo de morros 

Figura 3.5: Morro-testemunho constituído de basalto 
(praia da Guarita, Torres, RS).

Figura 3.6: Extensa faixa de campo de dunas (a) e planície lagunar com imensa área embrejada (b), 
localizados nas proximidades da Estação Ecológica do Taim.

No trecho compreendido pela grande restinga que 
separa a laguna dos Patos e o oceano, ocorre franco pre-
domínio de campos de dunas e, subordinadamente, de 
planícies marinhas e lagunares, denotando preponderância 
do retrabalhamento eólico na elaboração dessas paisagens 
arenosas. Nesse trecho estão situadas as cidades de Mostar-
das, Tavares e São José do Norte, em uma região de fraco 
desenvolvimento econômico e extensas áreas de vegetação 
de restinga preservada.

Ao sul da desembocadura da laguna dos Patos e 
estendendo-se até o arroio Chuí, o padrão morfológico é 
similar ao desenvolvimento de extensas faixas de campos 
de dunas alternadas por feixes de cordões arenosos ou 
planícies lagunares. Estas são mais expressivas nas imedia-
ções da laguna dos Patos e das lagoas Mirim e Mangueira, 
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que emoldura a capital gaúcha e uma sequência de cabos 
rochosos que orientam a morfologia do lago Guaíba e a 
porção norte da laguna dos Patos, em uma sucessão de 
arcos praiais e esporões arenosos.

As localidades de Santo Antônio da Patrulha, Glorinha 
e Gravataí situam-se no sopé da Serra Geral, em ambiente 
deposicional dominado por depósitos de encosta (prefe-
rencialmente, leques aluviais). As localidades de Canoas, 
Cachoeirinha e Esteio, também pertencentes à Região 
Metropolitana de Porto Alegre, ocupam uma posição mais 
interiorana, associada à planície fluvial ou fluviolagunar do 
baixo curso do rio Jacuí em sua desembocadura no lago 
Guaíba.

No trecho situado entre as cidades de Guaíba (às 
margens do lago homônimo) e Pelotas, a Planície Costeira 
Interna está compreendida entre a orla continental da 
laguna dos Patos e os primeiros patamares do Planalto 
Sul-Rio-Grandense. Predominam vastos terraços lagunares, 
com ocorrência frequente de rampas coluvionares no sopé 
do planalto e planícies marinhas, junto à laguna dos Patos. 
Nesse trecho, estão situadas as cidades de Guaíba, Tapes, 
Camaquã e Pelotas.

Por fim, no trecho situado entre as cidades de Pelotas 
e Jaguarão, compreendido entre a orla continental da 
lagoa Mirim e o Planalto Sul-Rio-Grandense, o cenário 
geomorfológico é similar, todavia apresentando áreas mais 
extensas, recobertas por planícies lagunares, em especial, 
ao longo do canal de São Gonçalo, que interliga a laguna 
dos Patos e a lagoa Mirim, e planícies fluviais de rios que 
drenam o planalto adjacente, tais como os rios Piratini e 
Arroio Grande.

DEPRESSÃO CEntRAL GAÚCHA

O Domínio da Depressão 
Central Gaúcha (IBGE, 1995) 
consiste em vasta depressão 
periférica suportada por rochas 
da sequência permotriássica da 
Bacia do Paraná, apresentando 
características de uma depressão 
interplanáltica, ladeada, a sul e 
a leste, pelo Planalto Sul-Rio-
-Grandense e, a norte e a oeste, 
pelos compartimentos planál-
ticos capeados por derrames 
vulcânicos da Bacia do Paraná.

Nessas extensas zonas to-
pograficamente rebaixadas fo-
ram instalados os principais sis-
temas de drenagem do estado, 
como os rios Jacuí, Ibicuí, Santa 
Maria e Negro, apresentando 
uma rede de canais de padrão 
dendrítico a subdendrítico. So-

bre as várzeas dos principais rios destaca-se, como atividade 
econômica, a rizicultura, com a conversão de extensas faixas 
das planícies de inundação para o cultivo de arroz. As áreas 
mais bem drenadas foram convertidas em pastagens para 
pecuária de corte.

Esse domínio é representado por colinas de baixa am-
plitude topográfica (entre 20 e 50 m) e graus de dissecação 
diferenciados, podendo desenvolver um relevo de colinas 
amplas e suaves ou um relevo de colinas baixas, pouco a 
muito dissecadas (R4a1 e R4a2), localmente denominadas 
coxilhas (Figura 3.7).

Podemos subdividir esse domínio em duas unidades 
principais: Depressão do Rio Jacuí e Depressão do Rio Ibicuí.

Depressão do Rio Jacuí

Ocupa um amplo setor rebaixado de configuração 
leste-oeste na porção central do território gaúcho, entre as 
cidades de Porto Alegre, Santa Maria e São Gabriel, estando 
ladeada, a norte, pelos relevos abruptos da escarpa da serra 
Geral e, a sul, pelos patamares setentrionais do Planalto Sul-
-Rio-Grandense (Figura 3.8).

É frequente a ocorrência de morros-testemunhos junto 
ao front da escarpa da Serra Geral, denunciando seu recuo 
erosivo. As litologias predominantes são os arenitos, folhe-
lhos, siltitos e argilitos das formações Rio Bonito, Palermo, 
Irati e Rio do Rasto (de idade permiana) e os arenitos e con-
glomerados das formações Piramboia e Sanga do Cabral (de 
idade triássica) (CPRM, 2006). Esses terrenos estão parcial-
mente recobertos pela extensa planície aluvial do rio Jacuí 
e de seus tributários principais. Essa depressão encontra-se 
embutida em cotas que variam entre 10 e 150 m.

Figura 3.7: Região caracterizada por colinas amplas e suaves, de baixa amplitude de relevo 
(domínio da Depressão Central Gaúcha).
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Figura 3.8: Perfil geológico-geomorfológico do transect, Passo Fundo-Santana do Livramento.

Na Depressão do Rio Jacuí se desenvolve uma expressiva 
área de solos com boa fertilidade natural, com predomínio 
de Argissolos Vermelhos e, subordinadamente, Nitossolos 
(antigos Brunizéns) nos terrenos colinosos; e Planossolos Há-
plicos Eutróficos e, subordinadamente, Neossolos Flúvicos e 
Gleissolos Melânicos, nas planícies aluviais (EMBRAPA, 2001).

Essa área exibe, portanto, um grande potencial agrí-
cola e representa um importante eixo viário do estado que 
interliga Uruguaiana a Porto Alegre.

Na bacia do rio Jacuí estão situadas as cidades de El-
dorado Sul, Pantano Grande, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, 
Santa Maria e São Gabriel, dentre outras.

Depressão do Rio Ibicuí

Abrange não somente o vale homônimo como tam-
bém o vale do rio Santa Maria, seu principal afluente, e os 
altos cursos do rio Negro, que drena em direção ao Uruguai, 
e Jaguarão, esse último perfazendo a fronteira com o Uru-
guai. Essa unidade configura-se, de forma geral, como um 
extenso corredor norte-sul correspondente ao vale do rio 
Santa Maria, ladeado pelo Planalto Sul-Rio-Grandense e o 
front de cuesta da coxilha de Haedo (DANTAS et al., 2008).

A associação litológica presente nessa unidade é muito 
similar à encontrada na Depressão do Rio Jacuí, com pre-
domínio de colinas baixas recobertas pelas vastas planícies 
aluviais dos sistemas de drenagem principais. Ressaltam-se 
os divisores muito baixos entre as bacias dos rios Jacuí e 
Ibicuí, sugerindo que esse último consistia, preteritamente, 
no alto curso da Bacia do Rio Jacuí e que, posteriormente, 
inverteu a direção de seu curso para oeste, escavando seu 
vale entalhando os arenitos jurocretácicos das formações 
Botucatu e Guará, no Planalto de Uruguaiana, para desa-

guar no rio Uruguai. Essa depressão encontra-se embutida 
em cotas que variam entre 100 e 200 m.

Assim como no vale do Jacuí, a Depressão do Rio 
Ibicuí se destaca pela franca ocorrência de solos com boa 
fertilidade natural, com predomínio de Argissolos Verme-
lhos e, subordinadamente, Nitossolos (antigos Brunizéns) 
nos terrenos colinosos; Planossolos Háplicos e Gleissolos 
Eutróficos e, subordinadamente, Neossolos Flúvicos nas 
planícies aluviais. Na fronteira com o Uruguai, predominam 
Vertissolos e Chernossolos Ebânicos (EMBRAPA, 2001), em 
condição de baixas temperaturas e maior acumulação de 
matéria orgânica sobre uma área típica da vegetação esté-
pica (Campos Limpos) da Campanha Gaúcha. 

Na bacia do rio Ibicuí estão situadas as cidades de 
Cacequi, Rosário do Sul, Alegrete, Dom Pedrito, Bagé e 
Hulha Negra, dentre outras.

CUESTA DE HAEDO

A Cuesta de Haedo consiste em uma frente de cuesta 
sustentada por cornijas de derrames vulcânicos da Formação 
Serra Geral (basaltos da Fácies Gramado, de idade jurocretá-
cica), com o front escarpado voltado para leste, em direção 
à Depressão do Rio Ibicuí. Essa unidade apresenta direção 
aproximada norte-sul e adentra pelo território uruguaio. 
A Cuesta de Haedo representa, portanto, um relevo de 
transição entre a Depressão do Rio Ibicuí e o Planalto de 
Uruguaiana (Figura 3.9).

Nessas vertentes declivosas, afloram os arenitos or-
toquartzíticos (de idade jurássica) das formações Guará e 
Botucatu (CPRM, 2006), que se caracterizam por um rebordo 
escarpado em franco processo de erosão regressiva, fato este 
salientado pelos inúmeros morros-testemunhos posicionados 

Figura 3.9: Perfil geológico-geomorfológico do transect Uruguaiana-Tavares) 
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defronte à linha de cuesta (Figura 3.10). Esses rebordos erosi-
vos perfazem um desnivelamento de 70 a 150 m, atingindo 
cotas que variam entre 250 a 300 m (DANTAS et al., 2008). 

Esses terrenos apresentam, portanto, maior susceti-
bilidade a processos erosivos e a movimentos de massa. 
Predominam solos pouco espessos com terrenos de alta 
declividade: Argissolos Vermelhos e Neossolos Litólicos 
(EMBRAPA, 2001).

No sopé dessa unidade de relevo, localizam-se as 
cidades de Santana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no 
Uruguai.

PLAnALtO DOS CAMPOS GERAIS

O Planalto dos Campos Gerais corres-
ponde ao trecho mais elevado do Planalto das 
Araucárias (IBGE, 1995) e se situa no nordeste 
do Rio Grande do Sul. Estendendo-se pelo esta-
do de Santa Catarina, é totalmente constituído 
por derrames vulcânicos da Formação Serra 
Geral (de idade jurocretácica), compostos, 
predominantemente, por riolitos e dacitos 
(Fácies Caxias), mas apresentando também 
amplas ocorrências de basaltos e andesitos 
(fácies Gramado, Paranapanema, Esmeralda e 
Várzea do Cedro) (CPRM, 2006).

Esse planalto elevado está alçado a co-
tas que variam entre 600 e 1.300 m, sendo 
dominado por extensos platôs e superfícies 
planálticas embutidas (R2c e R2b3), levemente 
adernadas para oeste.

Os rios Pelotas, Caí, das Antas e Taquari, 
que drenam o Planalto dos Campos Gerais, 
esculpem vales bastante aprofundados (R4f), 
indicando que o padrão de entalhamento 

Figura 3.11: Planalto dos Campos Gerais, recoberto por campos limpos e capões 
de araucária, apresentando forte dissecação fluvial em três níveis de patamares 

escalonados controlados por derrames de rochas vulcânicas no alto vale do rio das 
Antas (São José dos Ausentes, RS).

processado esse planalto obedece, claramente, 
ao acamadamento dos derrames de rochas 
vulcânicas, gerando vales escalonados, platôs 
e mesetas (ALMEIDA, 1952) (Figura 3.11).

Nas porções mais elevadas do planalto, 
embasadas por derrames ácidos a intermedi-
ários, predominam solos pouco espessos, tais 
como Cambissolos Brunos e Neossolos Litóli-
cos, devido à baixa velocidade do intemperismo 
químico. Em áreas menos elevadas, embasadas 
por derrames de rochas básicas (basaltos), é 
frequente a ocorrência de solos mais espessos e 
de melhor potencial agrícola, como Nitossolos, 
Latossolos Brunos e Chernossolos Argilúvicos 
(EMBRAPA, 2001). Trata-se da região mais fria 
do Brasil, com registro de temperaturas nega-
tivas no inverno. As superfícies planálticas são, 
portanto, dominadas por Campos Limpos, en-
quanto as Matas de Araucária ocupam capões 
isolados ou vales encaixados.

Assim, essa região se insere no domínio morfoclimático 
dos Planaltos Úmidos Subtropicais de Mata de Araucárias 
(AB’SABER, 1969a) e está submetida a um regime climático 
subtropical e úmido, com precipitações bem distribuídas 
ao longo de todo o ano e invernos frios, com ocorrência 
frequente de geadas em todo o domínio e eventuais pre-
cipitações de neve (NIMER, 1989).

Essas paisagens apresentam moderada atuação do 
intemperismo químico devido às temperaturas mais baixas, 
com formação de solos de espessura variável e acúmulo 
de matéria orgânica, sendo recobertas por uma peculiar 
floresta de coníferas de clima temperado, denominada 
Mata de Araucárias.

Figura 3.10: Cerro Palomas (morro-testemunho), localizado no município de 
Santana do Livramento (formação Guará capeada por arenitos silicificados da 

formação Botucatu).



ORIGEM DAS PAISAGENS

45

Os padrões de relevo predominantes consistem de an-
tigas superfícies de aplainamento, que demarcam o topo do 
Planalto dos Campos Gerais. Apresentam topografia plana 
a levemente ondulada, com desnivelamentos inferiores a 20 
m e uma densidade de drenagem muito baixa (Figura 3.12).

menos elevadas, destacam-se, de forma intensiva, as ativi-
dades agropecuárias em pequenas propriedades.

No Planalto dos Campos Gerais destacam-se as cidades 
de São José dos Ausentes, Cambará do Sul, São Francisco 
de Paula, Gramado, Canela, Bom Jesus, Vacaria, Caxias do 

Sul e Garibaldi, dentre outras.

ESCARPA DA SERRA GERAL

A Escarpa da Serra Geral, genericamente 
denominada Patamares da Borda Oriental da 
Bacia do Rio Paraná pelo IBGE (1995), com-
preende um conjunto de elevadas escarpas 
erosivas (R4d) que bordejam o Planalto das 
Araucárias, no estado do Rio Grande do Sul.

No litoral norte do Rio Grande do Sul, 
a Escarpa da Serra Geral apresenta direção 
aproximada SSE-NNW e consiste em impo-
nente relevo de transição entre o Planalto dos 
Campos Gerais, alçado em cotas entre 900 e 
1.400 m, e a Planície Costeira, ajustada em 
cotas ligeiramente acima do nível do mar. 
Na Depressão Central Gaúcha, por sua vez, a 
Escarpa da Serra Geral, de direção aproximada 
E-W, é mais baixa e erodida (R4d e R4e), fato 
este observado pelo grande número de morros-
-testemunhos em seu front (R3b e R4b), que 
delimita a borda norte das depressões dos rios 

Jacuí e Ibicuí, embutidas em cotas entre 20 e 150 m, e o 
Planalto Dissecado do Rio Uruguai, alçado em cotas de 
350 a 600 m.

Esse domínio representa uma notável feição morfoló-
gica da geodiversidade do sul do Brasil, onde estão situados 
diversos cânions, entre os quais o Itaimbezinho, na região 
conhecida por Aparados da Serra. Esse majestoso escarpa-
mento, com aproximadamente 1.000 m de desnivelamento 
total e intensamente sulcado por uma densa rede de canais, 
consiste em um relevo de transição de morfologia muito 
acidentada entre o Planalto dos Campos Gerais e a baixada 
costeira do litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa 
Catarina (MAACK, 1947).

Nesses terrenos, muito declivosos, os solos tendem 
a ser muito rasos, com predomínio de Neossolos Litólicos 
Eutróficos e ocorrência de Cambissolos Eutróficos, Chernos-
solos Argilúvicos, Nitossolos Eutróficos e Afloramentos de 
Rocha (EMBRAPA, 2001). Todavia, esses terrenos sustentam 
uma vegetação de porte florestal, devido ao clima muito 
úmido (Mata Atlântica).

Tal condição geoecológica caracteriza a Escarpa da 
Serra Geral como uma unidade geomorfológica muito sus-
cetível a movimentos de massa latu sensu, destacando-se 
deslizamentos rasos translacionais (slides) no contato solo-
-rocha durante eventos climáticos de extrema pluviosidade, 
como o desastre natural de dezembro de 1995 ocorrido na 
bacia do rio Araranguá, amplamente documentado pela li-
teratura (PELLERIN et al., 1996; PONTELLI e PELLERIN, 1998, 

Figura 3.12: Superfície aplainada com relevo levemente ondulado, 
recoberto por campos limpos do Planalto dos Campos Gerais (topo da escarpa

da serra Geral, divisa de Santa Catarina-Rio Grande do Sul:
 estrada Timbé do Sul (SC)-São José dos Ausentes (RS)).

Frequentemente, essa superfície encontra-se ligei-
ramente sulcada por uma rede de drenagem incipiente, 
produzindo uma morfologia de colinas muito amplas e 
suaves, com desnivelamentos sempre inferiores a 40 m e 
densidade de drenagem baixa a moderada. Nessas áreas 
levemente entalhadas, observa-se, sobre as superfícies 
aplainadas, a ocorrência de formas residuais de relevo, 
com aparência de pequenos platôs ou mesas. Tais feições 
estão sustentadas, provavelmente, por derrames vulcânicos 
de composição ácida, mais resistentes aos processos de 
intemperismo químico. À medida que os canais vão apro-
fundando seus talvegues, os padrões de relevo delineados 
tornam-se progressivamente mais enérgicos (DANTAS et al., 
2005). A pouca espessura dos solos, a despeito do relevo, 
em geral pouco acidentado, pode estar relacionada ao 
clima frio encontrado nesses altos planaltos. A condição de 
baixas temperaturas retarda a velocidade de intemperismo 
químico das rochas e da matéria orgânica. Por essa razão, 
os solos são escuros (Brunos) e com forte conteúdo de 
matéria orgânica (Húmicos).

O desmatamento generalizado das araucárias realizado 
ao longo do século XX para a indústria madeireira reduziu 
drasticamente a cobertura florestal original. Nas porções 
mais frias elevadas do planalto, dominam os Campos 
Limpos, as Matas de Araucárias e atividades econômicas 
associadas ao turismo de inverno e turismo cultural (vitivi-
nicultura e as cidades fundadas por colônias de imigrantes 
italianos e alemães em fins do século XIX). Já nas porções 
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dentre outros). Segundos esses autores, os movimentos de 
massa detonados nas altas vertentes da escarpa catalisaram 
grandes torrentes de fluxos detríticos (debris-flows) e corri-
das de lama (mud-flows) que percorreram os principais eixos 
de drenagem e esparramaram grande massa de sedimentos 
nas planícies aluviocoluvionares imediatamente a jusante, 
acarretando expressivos danos materiais. Esse desastre 
ilustra os processos de geração dos leques aluviais (R1c) 
observados no sopé da Serra Geral, em especial, no litoral 
norte gaúcho. Portanto, devido a sua inacessibilidade e 
elevada fragilidade ambiental, a Escarpa da Serra Geral se 
mantém, em grande parte, florestada e deve ser considerada 
uma área de preservação ambiental, evitando-se ocupação 
intensiva desses terrenos acidentados.

PLAnALtO DISSECADO DO RIO uRuGuAI

O Planalto Dissecado do Rio Uruguai (outrora de-
nominado Planalto das Missões por Justus et al., 1986) 
corresponde ao trecho mais rebaixado do Planalto das 
Araucárias (IBGE, 1995) no território gaúcho, situado no 
norte-noroeste do Rio Grande do Sul e estendendo-se pelo 
estado de Santa Catarina, sendo quase inteiramente cons-
tituído por derrames vulcânicos da Formação Serra Geral 
(de idade jurocretácica), compostos predominantemente 
por basaltos e andesitos (fácies Gramado e Paranapanema), 
mas apresentando também ocorrências de riolitos e dacitos 
(fácies Caxias e Chapecó).

Sobre alguns topos elevados do planalto jazem cober-
turas sedimentares de idade terciária da Formação Tupan-
ciretã (arenitos e arenitos conglomeráticos) (CPRM, 2006). 
Essas coberturas ocorrem de forma fragmentada na região e 
são modeladas em topos planos ou reafeiçoadas em relevo 
colinoso (R2b3 e R4a1). Apenas na extremidade ocidental 
desse planalto, junto às cidades de São Francisco de Assis 
e Santiago, afloram os arenitos jurássicos das formações 
Guará e Botucatu.

O planalto está elevado a cotas que variam 
entre 300 e 700 m, sendo dominado por super-
fícies planálticas intensamente entalhadas pela 
rede de drenagem tributária do rio Uruguai, 
em sua margem esquerda (tais como os rios 
Apuaé, Passo Fundo, Erechim, Guarita, Santa 
Rosa, Ijuí e Piratinim, dentre os principais), 
resultando em um relevo movimentado de 
colinas dissecadas e morros (R4b, R4a2 e R2b3) 
(Figura 3.13). Todavia, o setor sul do planalto, 
drenado para a Depressão Central Gaúcha, 
apresenta vales incisos, muito aprofundados, 
gerados pelo encaixamento de uma rede de 
canais tributária aos rios Jacuí e Ibicuí, que 
promove franco entalhamento do planalto 
dissecado e recuo erosivo mais pronunciado 
da Escarpa da Serra Geral. Tais vales encaixados 
(R4f) foram esculpidos pelos rios Pardo, Alto 
Jacuí, Jacuizinho e Jaguarizinho.

Os solos predominantes do Planalto Dissecado do Rio 
Uruguai são Latossolos Vermelhos Distroférricos, devido ao 
elevado intemperismo químico em clima menos frio que o 
do Planalto dos Campos Gerais, sobre terrenos embasados 
por rochas básicas, ricas em ferro. Ocorrem também Argis-
solos Vermelhos Distróficos, Latossolos Brunos Distróficos, 
Latossolos Vermelhos Distróficos, Nitossolos Háplicos Dis-
tróficos, assim como manchas de solos de boa fertilidade 
natural, como os Nitossolos Vermelhos Eutróficos e os 
Chernossolos Argilúvicos (EMBRAPA, 2001). No vale do 
rio Uruguai, predominam Cambissolos Háplicos Eutróficos 
e, subordinadamente, Nitossolos Vermelhos Eutróficos 
e Neossolos Litólicos Eutróficos, devido ao relevo mais 
acidentado em ajuste ao nível de base rebaixado da calha 
do rio Uruguai. Por fim, nos terrenos íngremes dos vales 
encaixados, predominam Neossolos Litólicos Eutróficos 
e, subordinadamente, Cambissolos Háplicos Eutróficos 
(EMBRAPA, 2001).

Assim como o Planalto dos Campos Gerais, essa região 
se insere no domínio morfoclimático dos Planaltos Úmidos 
Subtropicais de Mata de Araucárias e está submetida a 
um regime climático subtropical e úmido, com regime de 
precipitações bem distribuídas ao longo do ano, todavia, 
com invernos menos rigorosos. O relevo de colinas e mor-
ros ordenados em longas cristas arredondadas confere um 
caráter dissecado a esse planalto, sendo tal aspecto mais 
nítido à medida que a rede de canais tributária se aproxima 
da calha do rio Uruguai. Os desnivelamentos totais nas 
bacias de drenagem variam entre 60 e 150 m, podendo 
atingir até 200 m.

O Planalto Dissecado do Rio Uruguai caracteriza-se 
pela incorporação de vastas áreas para atividades agro-
pecuárias e agroindustriais, com destaque para o cultivo 
e processamento de culturas como soja, milho e trigo. O 
desenvolvimento da agricultura intensiva de lavouras meca-
nizadas de soja, a partir da década de 1970 (CASTRO, 1996), 

Figura 3.13: Superfície planáltica entalhada pela rede de drenagem do rio 
Uruguai (divisa do município de Erval Grande (RS) e a localidade de Goio-Em (SC)).
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resultou no surgimento de ravinas e voçorocas nos canais de 
concentração do escoamento superficial em consequência 
da compactação do solo e da redução de sua capacidade 
de infiltração. Já a introdução do plantio direto a partir 
da década de 1990 resultou em significativa diminuição 
de perda de solo e de erosão, em decorrência do relativo 
decréscimo do escoamento superficial nas encostas e do 
incremento no fluxo subsuperficial (CASTRO et al., 1999).

Expressivas manchas de floresta de araucária des-
tacam-se, em especial, nos vales encaixados dos canais 
principais da região. O rio Uruguai – o canal coletor prin-
cipal – apresenta ainda um grande potencial hidroelétrico 
em seu vale encaixado, com aproveitamento existente nas 
usinas de Machadinho, Itá e Foz do Chapecó.

Nesse planalto, destacam-se as cidades de Passo Fun-
do, Soledade, Erechim, Carazinho, Palmeira das Missões, 
Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa, Júlio de Castilho, 
dentre outras.

PLAnALtO DE uRuGuAIAnA

O Planalto de Uruguaiana, também denominado 
Planalto da Campanha Gaúcha pelo IBGE (1995), está situ-
ado no sudoeste do Rio Grande do Sul, sendo totalmente 
constituído por basaltos e andesitos da Fácies Alegrete da 
Formação Serra Geral (de idade jurocretácica). Nos fundos 
de vales mais encaixados, afloram basaltos da Fácies Gra-
mado e arenitos de origem eólica da Formação Botucatu 
(CPRM, 2006. Destaca-se um expressivo aluvionamento 
nas calhas dos rios Uruguai, Quaraí, Ibicuí e Butuí, gerando 
amplas planícies de inundação (R1a).

Esse planalto está alçado a cotas que variam entre 70 e 
300 m, com suave caimento de leste para oeste, em direção 
à calha do rio Uruguai. Seus tributários principais entalham 
vales que expõem os arenitos das formações Botucatu e 
Guará, onde são registrados sérios problemas 
de arenização do solo devido, principalmente, 
ao sobrepastoreio (SUERTEGARAY et al., 1999).

Próximo ao reverso da Cuesta de Haedo, 
o planalto apresenta um relevo dissecado em 
colinas e morros (R4a2 e R4b). Em direção ao rio 
Uruguai, esse relevo é substituído por monótonas 
superfícies aplainadas, suavemente entalhadas 
por uma rede de drenagem de baixa densidade 
(R3a2 e R3a1), onde se ressalta a Coxilha de 
Santana. O amplo domínio das superfícies aplai-
nadas reflete o baixo grau de dissecação a que 
esse baixo planalto foi submetido.

Os solos predominantes do Planalto de 
Uruguaiana são Neossolos Litólicos Eutróficos 
e, subordinadamente, Chernossolos Ebânicos 
Órticos e Vertissolos Ebânicos Órticos. Ocorrem 
também manchas de Latossolos Vermelhos 
Distróficos, Argissolos Vermelhos Distróficos 
e Nitossolos Vermelhos Eutróficos (EMBRAPA, 
2001).

Nesse planalto, os solos refletem, claramente, um clima 
temperado causticado pelo cortante vento minuano durante 
o inverno, refletindo mantos de alteração de baixa espessura 
(a despeito do atual clima úmido) e grande acúmulo de 
matéria orgânica na matriz do solo, como observado nos 
Chernossolos e nos solos ebânicos.

Nas amplas planícies aluviais dos principais rios e ar-
roios que drenam a região, foi gerada grande variedade de 
solos típicos de baixada, tais como: Plintossolos Háplicos 
Distróficos, Chernossolos Ebânicos Órticos, Planossolos 
Hidromórficos Eutróficos e Gleissolos Háplicos Eutróficos. 
Subordinadamente ocorrem também Argissolos Bruno-
-Acinzentados, Vertissolos Ebânicos Órticos e Gleissolos 
Melânicos Eutróficos (EMBRAPA, 2001).

O Planalto de Uruguaiana insere-se no domínio mor-
foclimático das Coxilhas Úmidas Subtropicais da Campanha 
Gaúcha (AB’SABER, 1969b) e está submetido a um regime 
climático subtropical e úmido, com invernos frios. Esse do-
mínio estende-se, amplamente, pelo noroeste do Uruguai 
e nordeste da Argentina, em uma paisagem regionalmente 
denominada Pampas.

O Planalto de Uruguaiana está, portanto, inserido no 
contexto dos Pampas da América do Sul e caracteriza-se por 
extensos terrenos planos ou modelados em colinas muito 
amplas e suaves, conhecidas regionalmente por coxilhas, 
recobertos por uma vegetação estépica de Campos Limpos. 
Essas extensas pastagens naturais representam excelentes 
áreas de criação de gado (pecuária de corte) e foram 
palco de épicas batalhas entre portugueses e espanhóis 
para delimitação das fronteiras meridionais do país e na 
própria constituição sociocultural da população gaúcha 
(Figura 3.14).

Nesse planalto, destacam-se as cidades de Quaraí, 
Alegrete, São Borja, Itaqui e Uruguaiana.

Figura 3.14: Relevo plano a colinoso (muito suave), característico do domínio 
Planalto de Uruguaiana; na região, é muito comum o fenômeno de arenização do 

solo (Quaraí, RS).
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PLAnALtO SuL-RIO-GRAnDEnSE 

O Planalto Sul-Rio-Grandense, subdividido em Planalto 
de Caçapava do Sul e Planalto Rebaixado de Canguçu pelo 
IBGE (1995), mas aqui agrupado, está situado no centro-
-sul do estado do Rio Grande do Sul, sendo caracterizado 
por um vasto arqueamento crustal, gerando um planalto 
desnudado em formato dômico ou uma paleoabóboda 
(AB’SABER, 1998), regionalmente englobado na denomi-
nada Campanha Gaúcha. 

O Planalto Sul-Rio-Grandense é delimitado, a norte, 
pela Depressão Central Gaúcha, que consiste de depressões 
periféricas que separam o Escudo Sul-Rio-Grandense do 
Planalto das Araucárias. A leste, é delimitado pela planí-
cie da laguna dos Patos e da lagoa Mirim, dominada por 
depósitos recentes, de origem marinha, compostos por 
restingas e dunas; ou de origem lagunar, compostos pelos 
banhados. Ao sul, esse domínio estende-se pelo território 
dos pampas uruguaios.

Nesses antigos terrenos erodidos ressaltam-se pa-
drões de relevo do tipo colinas dissecadas e morros (R4a2 
e R4b) e esparsas superfícies planálticas (R2b3) em posi-
ção de cimeiras regionais. Esses planaltos residuais estão 
cobertos por arenitos terciários da Formação Santa Tecla 
ou são sustentados por rochas vulcânicas ácidas de idade 
neoproterozoica (CPRM, 2006). Predominam, portanto, 
relevos medianamente dissecados, apresentando colinas e 
morros amplos denominados coxilhas, com extensas ver-
tentes suaves a moderadas e cotas menos elevadas que as 
registradas no Planalto dos Campos Gerais, variando entre 
150 e 600 m. Todavia, os desnivelamentos locais podem, 
por vezes, superar 200 m.

Esse planalto é, em grande parte, drenado pela bacia 
do rio Camaquã, que desemboca na laguna dos Patos. 
Destacam-se, ainda, os rios Piratini e Jaguarão, 
que desembocam no canal de São Gonçalo e 
na lagoa Mirim, respectivamente. A porção 
norte do planalto é drenada por canais tribu-
tários (arroios e sangas) da margem direita 
do rio Jacuí e, na porção oeste do planalto, 
por arroios e sangas da margem direita do rio 
Santa Maria.

O substrato geológico do Planalto Sul-Rio-
-Grandense apresenta notável complexidade, 
onde se destaca um núcleo cratônico, estabili-
zado desde o evento Transamazônico e faixas 
móveis de idade neoproterozoica (DELGADO 
et al., 2003). Nesse sentido, o embasamento 
cratônico, de idade arqueana a paleoprote-
rozoica, compreende, predominantemente, 
ortogranulitos e ortognaisses, sendo que, por 
vezes, ocupa alguns divisores mais relevantes 
de todo o planalto. Os cinturões orogênicos 
neoproterozoicos, por sua vez, dominam 
o planalto em diversos padrões de relevo e 

são predominantemente constituídos por rochas ígneas 
intrusivas (monzogranitos, sienogranitos, granodioritos e 
dioritos). Subordinadamente, ocorrem faixas metamórficas 
(ortognaisses e paragnaisses), corpos máfico-ultramáficos 
(serpentinitos, anortositos e gabros) e derrames vulcânicos 
ácidos e básicos (riolitos, dacitos e basaltos). Destacam-se, 
ainda, rochas sedimentares (arcóseos, arenitos e conglome-
rados), de idade neoproterozoica a ordoviciana, preservadas 
no interior de pequenos rifts isolados (CPRM, 2006).

Esse domínio está submetido a um regime climático 
subtropical e úmido, todavia, menos chuvoso que o Planalto 
das Araucárias, bastante vulnerável ao avanço das massas 
polares, em especial no inverno, quando essa região des-
campada encontra-se assolada por ventos gélidos (minua-
no), oriundos do quadrante sul (NIMER, 1989).

Essas paisagens ocupam o sul do estado do Rio Gran-
de do Sul, em uma região tradicionalmente denominada 
Campanha Gaúcha e são submetidas a uma moderada 
atuação do intemperismo químico com formação de solos 
pouco profundos e húmicos, de boa fertilidade natural, 
embasados por rochas cristalinas, com predomínio de Ne-
ossolos Litólicos Eutróficos e Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos, com ocorrência subordinada de Cambissolos 
Háplicos Eutróficos, Argissolos Bruno-Acinzentados Eutró-
ficos e Luvissolos Crômicos (EMBRAPA, 2001).

Apresentam-se recobertas por uma formação herbá-
cea, similar às pradarias de clima temperado, caracteriza-
da por campos, assim como no Planalto de Uruguaiana. 
Todavia, a paisagem estépica típica dos Campos Limpos é 
substituída pelos campos com capões de mata, comuns nes-
se planalto (TEIXEIRA e COURA NETO, 1986) (Figura 3.15).

O Planalto Sul-Rio-Grandense caracteriza-se por exten-
sas pastagens para pecuária de corte, de secular tradição. 
A atividade da silvicultura, já tradicional na região, vem 

Figura 3.15: Relevo de colinas muito amplas e suaves (coxilhas) recobertas por 
campos limpos (Bagé, RS). Fotografia cedida por Vitório Orlandi Filho.
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ganhando recentemente mais espaço com o objetivo de 
suprir a indústria de celulose. Mais restritamente, a região 
também apresenta áreas de plantação de culturas tempo-
rárias, como soja e trigo.

Nesse planalto, destacam-se as cidades de Caçapava 
do Sul, Pinheiro Machado, Piratini, Canguçu, Dom Feliciano 
e Encruzilhada do Sul, dentre as principais.
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IntRODuÇÃO

As variações na combinação dos fatores ambientais 
que influem na formação do solo explicam a grande di-
versidade de tipos de solos identificados no Rio Grande 
do Sul (Figura 4.1). Esses fatores, também conhecidos 
como “fatores de formação do solo”, compreendem o 
material de origem, representado pela rocha sã ou alterada 
ou sedimento, fonte do material mineral que compõe o 
solo; o clima, através da temperatura e, principalmente, 
a quantidade de chuvas, atua nas reações de dissolução 
e remoção de materiais minerais e orgânicos; o relevo, 
que consiste na forma da paisagem ou na conformação 
da superfície do terreno, condiciona o acúmulo e/ou es-
coamento das águas que chegam ao solo; os organismos 
vivos, por meio da ação da flora e fauna, atuam na adição 
e transformação de materiais orgânicos e minerais no 
solo; bem como o tempo de atuação desses fatores. Em 
síntese, as diferenças entre os solos devem-se às interações 
dos fatores ambientais, as quais condicionam processos 
pedogenéticos (físicos, químicos e biológicos) específicos 
atuantes na evolução dos solos.

Dessa maneira, o regolito formado pela intemperi-
zação do material geológico original é transformado em 
solo por meio da pedogênese; podendo o solo abranger 
a espessura integral do regolito ou se restringir à porção 
mais superficial. Por meio dos processos pedogenéticos 
são originadas feições (morfológicas, físicas, químicas, 

biológicas, mineralógicas) que variam com a profundida-
de do solo e que são identificadas na sequência vertical 
dos horizontes A-B-C. Dada a importância do material de 
origem nas feições do solo, o conhecimento da origem 
e da distribuição dos materiais geológicos contribui para 
melhor entendimento das características e da ocorrência 
das diversas classes de solos no estado. À heterogeneidade 
das classes de solos corresponde uma diversidade em seu 
potencial de uso, requerendo adequação das práticas de 
manejo a diversas situações (STRECK et al., 2008).

MAtERIAL DE ORIGEM DOS SOLOS

A identificação do material de origem do solo ge-
ralmente é por inferência, a partir do material situado 
abaixo do solo: em alguma profundidade encontra-se 
a rocha inalterada pelo intemperismo e a pressuposição 
normal é que o mesmo tipo de rocha existia previamente 
no espaço atualmente ocupado pelo perfil de solo. To-
davia, em muitas situações o material de origem do solo 
consiste no material de rocha intemperizada (regolito) 
situado entre o solo propriamente dito e a identificada 
ou presumida rocha inalterada subjacente. Em outros 
casos, o material de origem do solo pode ser o rego-
lito constituído por depósitos superficiais de materiais 
intemperizados provenientes de outra rocha-fonte, 
sem relação com a rocha subjacente; por exemplo, os 
depósitos coluviais de material intemperizado erodido 

de cotas mais elevadas; ou os sedimentos 
(aluviais, eólicos e outros) depositados sobre 
material geológico diverso. Outro aspecto 
são as situações, relativamente frequentes, 
da ausência de uniformidade (ou da pre-
sença de descontinuidades) no material de 
origem do solo. Essas descontinuidades li-
tológicas podem resultar de adições eólicas, 
de variações nas condições de sedimentação 
de materiais aluviais ou de adições coluviais 
sobre materiais residuais. Em consequên-
cia, é necessário inferir em cada situação 
particular qual é o material de origem mais 
provável do solo. Na maioria dos casos, é 
presumido que o horizonte C (ou Cr) ou a 
camada R identificados na parte inferior do 
perfil de solo representam o respectivo ma-
terial de origem do solo em questão.

Do exposto, conclui-se que o material de 
origem de um solo não é necessariamente o 
material geológico identificado e mapeado na 
mesma área; portanto, não é raro haver alguma 
dificuldade em estabelecer-se uma correlação 
entre as unidades geológicas e a distribuição 
dos solos nos mapas pedológicos. Em parte, 
isso pode ser atribuído também aos objetivos 
diferenciados e às diferentes escalas dos res-
pectivos mapeamentos.

Figura 4.1: Regiões fisiográficas e distribuição dos solos no estado
 do Rio Grande do Sul.
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Efeitos do Material de Origem na 
Formação do Solo

Genericamente, considera-se que o material de origem 
possui três variáveis principais que afetam os solos: o grau 
de consolidação, a granulometria e a composição. Quanto 
à influência do grau de consolidação, observa-se que em 
materiais não-consolidados (desde camadas geológicas 
não-litificadas até depósitos superficiais aluviais, marinhos 
e lacustres) o desenvolvimento do perfil de solo pode 
ocorrer sem a necessidade prévia de intemperização da 
rocha a material fino, ao contrário das rochas consolidadas 
(litificadas), onde a sua intemperização deve preceder à 
formação do solo.

A granulometria do material de origem é a principal 
determinante da textura (ou granulometria) do solo, que, 
por sua vez, afeta propriedades tais como a capacidade de 
troca de cátions (CTC), a sorção de íons, o teor de matéria 
orgânica (MO), a drenagem e a capacidade de retenção 
de água no solo. Por exemplo, um material que consiste 
principalmente de grãos de quartzo com a dimensão da 
fração areia (2 a 0,05 mm), seja um arenito ou areias 
aluviais ou litorâneas, irá originar um solo arenoso mesmo 
sob condições de intemperismo intenso, pois o quartzo é 
um mineral muito resistente. Por outro lado, as rochas íg-
neas extrusivas básicas (por exemplo, basalto), devido aos 
baixos teores de quartzo, originarão solos mais argilosos e 
mais ricos em ferro, manganês e titânio; enquanto, a partir 
de rochas ígneas extrusivas ácidas (por exemplo, riolito, 
dacito), são formados solos argilosos mais quartzosos e 
com menores teores de ferro. Por sua vez, rochas ígneas 
intrusivas ácidas, devido a sua granulometria mais gros-
seira (por exemplo, granito porfirítico), tendem a originar 
solos com proporção significativa das frações areia grossa 
e cascalho quartzoso.

A composição da rocha (ou do material de origem), 
além de influenciar a velocidade de intemperização da 
rocha, afeta o suprimento de elementos e a composição 
do solo. Por exemplo, rochas félsicas (ricas em feldspatos 
e sílica) fornecem baixos teores de Ca, Mg, Fe e Mn, favo-
recendo a formação de caulinita e um resíduo significativo 
em quartzo e mica; por outro lado, rochas máficas (ricas 
em minerais ferromagnesianos e plagioclásios) fornecem 
altos teores de cátions básicos e de ferro, favorecendo a 
formação de esmectita em ambientes de lixiviação restrita 
(por exemplo, Vertissolos) ou de caulinita e óxidos de Fe e 
gbsita em condições de intemperismo intenso (por exemplo, 
Latossolos). Já em solos derivados de rochas ultrabásicas 
(serpentinitos, peridotitos, dunitos), os elevados teores de 
Ni, Co, Cu e Mg podem induzir problemas de toxicidade 
às plantas.

Além disso, alguma diversidade no efeito dos demais 
fatores ambientais pode condicionar a formação de diferen-
tes tipos de solos a partir de materiais geológicos similares.  
Por exemplo, a grande extensão dos domínios de rochas 
efusivas basálticas no Rio Grande do Sul, ocupando diferen-

tes paisagens e relevos sob condições climáticas também 
distintas, favoreceu a formação de diversas classes de solos: 
na região da Campanha, no oeste do estado, a menor plu-
viosidade e o relevo local propiciaram uma intemperização 
mais branda e menor lixiviação, originando Chernossolos e 
Vertissolos esmectíticos com alta CTC e alto teor de cátions 
básicos trocáveis (Ca, Mg, K, Na); já na região do Planalto, 
situada na metade norte do estado, o maior volume de água 
excedente (maior pluviosidade) e a drenagem livre favorece-
ram taxas de intemperização e lixiviação intensas, originan-
do Latossolos e Nitossolos cauliníticos oxídicos ácidos com 
baixa CTC e baixo teor de cátions básicos trocáveis; por sua 
vez, na região das encostas e vales encaixados nas bordas 
do Planalto, devido à menor taxa de lixiviação condicionada 
pelo relevo íngreme (escorrimento > infiltração da água), 
tem-se Cambissolos, Luvissolos e Chernossolos cauliníticos 
com alta saturação por cátions básicos. Como regra geral, 
a natureza do material de origem tem um efeito mais 
significativo em solos “recém-formados”, diminuindo esse 
efeito à medida que os solos evoluem ao longo do tempo, 
com a progressiva alteração dos minerais e a lixiviação dos 
elementos mais solúveis.

CLASSES DE SOLOS IDEntIFICADAS 
nO RIO GRAnDE DO SuL

Neste capítulo são descritas as principais classes de 
solos identificadas no estado, tendo por base o Levanta-
mento de Reconhecimento dos Solos do Rio Grande do Sul 
(BRASIL, 1973) e o Levantamento Pedológico Exploratório 
do Rio Grande do Sul (IBGE, 1986), além de outros publi-
cados ou não.

As classes de solos, segundo o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (SiBCS) (EMBRAPA, 2006), são apre-
sentadas em sequência alfabética pelo nome das ordens, 
contemplando a descrição de suas características gerais, a 
classificação até o terceiro nível categórico e as principais 
regiões de ocorrência e aspectos referentes ao potencial 
de uso dos solos (EMBRAPA, 2006; IBGE, 2007; OLIVEIRA, 
2008; SANTOS et al., 2005; STRECK et al., 2008).

Argissolos

São solos com evidente incremento no teor de argila 
do horizonte superficial (A+E) ao horizonte B; são ge-
ralmente profundos a muito profundos, desde bem até 
imperfeitamente drenados, geralmente de cores averme-
lhadas ou amareladas; o perfil apresenta uma sequência 
de horizontes A-Bt-C ou A-E-Bt-C, onde o horizonte Bt é o 
horizonte diagnóstico B textural. Portanto, esses solos têm 
tipicamente um perfil com gradiente textural (B/A), onde 
o horizonte Bt é significativamente mais argiloso que os 
horizontes A e E, como resultado do processo de lessivagem 
(eluviação-iluviação) das partículas de argila. Os Argissolos 
têm argila de atividade baixa ou alta associada com baixa 
saturação por bases (< 50%) ou caráter alítico (Al extraível 



SOLOS

55

≥ 4 cmolc/kg, saturação por Al ≥ 50% e atividade de argila 
≥ 20 cmolc/kg de argila).

Conforme a cor predominante no horizonte B tex-
tural, são distinguidos em Argissolos Vermelhos (matiz 
2,5YR ou mais vermelho), Argissolos Amarelos (matiz 
7,5YR ou mais amarelo), Argissolos Vermelho-Amarelos, 
Argissolos Bruno-Acinzentados (cores bruno-escuro ou 
bruno-avermelhado-escuro no matiz 5YR ou mais amare-
lo), Argissolos Acinzentados (cores acinzentadas no matiz 
7,5YR ou mais amarelo).

Em função das características químicas, os Argissolos 
são classificados em distróficos (saturação por bases < 
50%), eutróficos (saturação por bases ≥ 50%), alíticos (Al 
extraível ≥ 4 cmolc/kg, saturação por Al ≥ 50% e atividade 

de argila ≥ 20 cmolc/kg de argila) e alumínicos (Al extraível 
≥ 4 cmolc/kg, saturação por Al ≥ 50% e atividade de argila 
< 20 cmolc/kg de argila).

O grau do incremento de argila no horizonte Bt e a 
espessura dos horizontes A+E também são critérios para 
diferenciar os Argissolos: quando o incremento de argila 
dos horizontes A+E ao Bt é muito grande, tem-se perfis de 
solos com uma mudança textural abrupta, o que identifica 
os Argissolos abruptos; quando a espessura dos horizontes 
A+E excede 100 cm, têm-se os Argissolos espessarênicos; 
em adição, os perfis abruptos e espessarênicos tendem a 
mostrar um nítido contraste na coloração dos horizontes: 
cores pálidas nos horizontes A+E e cores mais “vivas” (aver-
melhadas ou amareladas) no Bt (Figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5).

Figura 4.2: Perfil e paisagem de Argissolo Vermelho Distrófico espessarênico abrupto.

Figura 4.3: Perfil e paisagem de Argissolo Vermelho Distrófico latossólico.
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Ocorrência

Os Argissolos ocorrem em relevo desde suave ondulado 
até forte ondulado, ocupando a maior parte da área territorial 
do Rio Grande do Sul. Esses solos podem ser originados de 
diversos tipos de materiais geológicos, tais como basaltos, 
granitos, arenitos, argilitos e siltitos. São de ocorrência ge-
neralizada na: Depressão Central, Serra do Sudeste, Encosta 
do Sudeste, Planície Costeira e Planalto Médio.

Uso agrícola

Os Argissolos apresentam ampla diversidade em suas 
características físicas (cor, drenagem, textura, mudança 
textural abrupta, declividade) e químicas (baixa fertilidade 
natural, forte acidez e alta saturação por alumínio) que 
afeta seu uso agrícola. Cores vermelhas e vermelho-amarelas 

Figura 4.4: Perfil e paisagem de Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico.

Figura 4.5: Perfil e paisagem de Argissolo Bruno-acinzentado Alítico úmbrico.

indicam ambientes com boa drenagem, enquanto cores 
bruno-acinzentadas e acinzentadas identificam drenagem 
moderada ou imperfeita, que mantém os solos saturados 
com água, criando um ambiente anaeróbico temporário 
prejudicial às plantas. A mudança textural abrupta ou o 
contato lítico a pouca profundidade acentua as limitações 
na drenagem natural dos solos e, em associação com a 
textura arenosa, aumenta a suscetibilidade à erosão.

Cambissolos

Os Cambissolos são solos rasos a profundos, apre-
sentando perfis com sequência de horizontes A-Bi-C ou 
O-A-Bi-C, onde o horizonte Bi é o horizonte diagnóstico B 
incipiente. As condições de drenagem desses solos variam 
de bem a imperfeitamente drenados, dependendo da po-
sição que ocupam na paisagem.
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São solos em processo de transformação expresso 
pelo desenvolvimento de alguma estrutura pedogênica 
e alteração suficiente para diferenciá-los dos Neossolos, 
ou apresentam pedogênese (efeitos de processos de 
ferralitização, eluviação ou gleização etc.) insuficiente 
para atender aos requisitos de outras classes de solos. 
Isso torna essa classe de solos muito diversificada em 
suas propriedades, podendo ser originada de diversos 
materiais geológicos; muitos Cambissolos ocorrem em 
relevo ondulado a fortemente ondulado; os valores de 
saturação por bases e da atividade da fração argila podem 
ser baixos a altos.

Os Cambissolos são diferenciados pelo acúmulo de 

material orgânico (MO) no horizonte superficial, identifican-
do os mais ricos em MO como Cambissolos Húmicos com 
horizonte superficial diagnóstico A húmico. A maioria dos 
Cambissolos tem teores menores de MO, constituindo os 
Cambissolos Háplicos, que apresentam horizonte superficial 
diagnóstico A proeminente ou A moderado; também ocor-
rem Cambissolos Háplicos com horizonte O hístico, que são 
intermediários para Organossolos. Os Cambissolos Húmicos 
são alumínicos (Al trocável ≥ 4 cmolc/kg; saturação por Al 
≥ 50%), portanto, extremamente ácidos. Já os Cambis-
solos Háplicos são, geralmente, distróficos (saturação por 
bases < 50%) ou eutróficos (saturação por bases ≥ 50%) 
(Figuras 4.6 e 4.7).

Figura 4.6: Perfil e paisagem de Cambissolo Húmico Alumínico típico.

Figura 4.7: Perfil e paisagem de Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico.
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Ocorrência

Os Cambissolos Húmicos ocorrem em ambientes onde 
a alta pluviosidade e as baixas temperaturas favorecem a 
acumulação da matéria orgânica no solo, como na região 
dos Campos de Cima da Serra, nos municípios de São 
Francisco de Paula, Bom Jesus, Cambará e São José dos 
Ausentes, onde são originados de riolitos; em consequên-
cia, contêm mais quartzo e menos ferro que os Cambis-
solos Háplicos originados de basalto. Devido ao ambiente 
lixiviante decorrente da alta pluviosidade, os Cambissolos 
Húmicos são de composição caulinítica e têm baixa reserva 
de minerais primários intemperizáveis. Cambissolos Háplicos 
Distróficos ou Eutróficos ocorrem em qualquer situação de 
relevo e paisagem nas demais regiões do estado. Destes, 
os Cambissolos Eutróficos apresentam maior reserva em 
minerais primários intemperizáveis, bem como presença 
de argilominerais 2:1 e caulinita na composição da fração 
argila.

Uso agrícola

Pelo fato de apresentarem diversas condições de ma-
terial de origem, clima e relevo, com fertilidade química 
variável, o uso agrícola dos Cambissolos deve ser avaliado 
segundo a situação em que ocorrem.

Chernossolos

Os Chernossolos são solos rasos a profundos, normal-
mente escuros e pouco coloridos, bem a imperfeitamente 
drenados, com sequência de horizontes A-Bt-C ou A-Bi-C, 
ou A-C ou A-R com presença de horizonte diagnóstico 

cálcico ou caráter carbonático. Esses solos se caracterizam 
por apresentarem razoáveis teores de material orgânico, 
conferindo cores escuras ao horizonte superficial, que é o 
horizonte diagnóstico A chernozêmico. Além disso, têm alta 
fertilidade química (saturação por bases ≥ 65%) e alta CTC 
em todo o perfil, com presença de minerais primários in-
temperizáveis e fração argila constituída por argilominerais 
2:1 e caulinita. Essas características indicam uma condição 
de baixa lixiviação e, portanto, um grau de intemperização 
baixo a intermediário.

Esses solos são diferenciados em: Chernossolos Ebâ-
nicos, quando apresentam predomínio de cores escuras 
também no horizonte B; Chernossolos Argilúvicos, quando 
têm horizonte B textural ou acumulação de argila no B; os 
demais são classificados como Chernossolos Háplicos. Os 
Chernossolos ainda são diferenciados em: carbonáticos, 
quando há presença de carbonatos de cálcio; férricos, 
quando o teor de ferro é elevado (≥ 18%); órticos, que 
apresentam as características centrais da classe (são os de 
ocorrência mais frequente no Rio Grande do Sul). Chernos-
solos que apresentam argilas expansivas (esmectitas) com 
feições intermediárias para a classe dos Vertissolos recebem 
o acréscimo do qualificativo vertissólico (Figuras 4.8 e 4.9).

Ocorrência

Chernossolos Argilúvicos Férricos, originados de ba-
salto, ocorrem nas encostas do Vale do Uruguai e da serra 
do Mar E na Encosta Inferior do Nordeste, onde estão 
associados aos Neossolos Litólicos Eutróficos. Chernossolos 
Háplicos Órticos ocorrem nas várzeas encaixadas dos rios 
que drenam a Encosta Inferior do Nordeste (rios Toropi, 
Pardo, Taquari, Caí, dos Sinos e seus afluentes), bem como 

Figura 4.8: Perfil e paisagem de Chernossolo Ebânico Carbonático vertissólico.
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Figura 4.9: Perfil e paisagens de Chernossolo Argilúvico Férrico típico.

nas várzeas dos rios Maquiné, Três Forquilhas e Mampituba, 
que drenam a serra do Mar, e ocorrem também esparsos 
no centro da região da Depressão Central. Chernossolos 
Ebânicos Órticos ocorrem na serra do Sudeste, entre Lavras 
do Sul e São Sepé; os Chernossolos Ebânicos Carbonáticos, 
derivados de basalto e geralmente associados a Neossolos 
Litólicos Eutróficos, ocorrem na porção oeste da Campanha, 

nos municípios de Alegrete, Uruguaiana e Barra do Qua-
raí. Chernossolos Argilúvicos Órticos, derivados de siltitos, 
ocorrem na porção sudeste da Campanha, nos municípios 
de Bagé, Aceguá e Hulha Negra; enquanto Chernossolos 
Argilúvicos Carbonáticos são localizados na região Litoral 
Sul, nas planícies da lagoa Mirim, nos municípios de Santa 
Vitória do Palmar e Chuí.
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Latossolos

Os Latossolos são solos em avançado estágio de in-
temperização, bem drenados, normalmente profundos a 
muito profundos, apresentando no perfil uma sequência 
de horizontes A-Bw-C, onde o horizonte Bw é o horizonte 
diagnóstico B latossólico. Em alguns casos, podem ser pou-
co profundos, em associação com inclusões de Neossolos 
Regolíticos e Cambissolos Háplicos. Os Latossolos têm pou-
co ou nenhum incremento de argila com a profundidade e 
apresentam uma transição difusa ou gradual entre os hori-
zontes; por isso mostram um perfil muito homogêneo, onde 
é difícil diferenciar os horizontes. Por serem solos muito 
intemperizados (processo de ferralitização), têm predomí-
nio de caulinita e óxidos de ferro, o que lhes confere baixa 
CTC (atividade da argila < 17 cmolc/kg); em decorrência da 
lixiviação intensa a que foram submetidos durante a sua 
formação, a maioria dos Latossolos apresenta acentuada 
acidez, baixa reserva de nutrientes e toxidez por alumínio 
para as plantas; entretanto, também ocorrem Latossolos 
com alta saturação por bases (eutroférricos), como, por 
exemplo, em áreas da região do Alto Uruguai.

Os Latossolos são diferenciados em Latossolos Brunos 
(matiz 4YR ou mais amarelo) e Latossolos Vermelhos (matiz 
2,5YR ou mais vermelho), conforme a cor predominante no 
horizonte B. Os Latossolos Brunos são aluminoférricos (Al ≥ 
4 cmolc/kg, saturação por Al ≥ 50% e teor de Fe2O3 ≥ 18%) 
ou alumínicos (Al ≥ 4 cmolc/kg e saturação por Al ≥ 50%). 
Os Latossolos Vermelhos com baixa saturação por bases (< 
50%) e elevado teor de ferro (≥ 18%) são distroférricos; 
quando têm caráter alumínico (Al ≥ 4 cmolc/kg; saturação 
por Al ≥ 50%) e elevado teor de ferro (Fe2O3 ≥ 18%) são 
aluminoférricos; os que apresentam baixa saturação por 
bases (< 50%) associada a baixo teor de ferro (Fe2O3 < 
18%) são distróficos; também ocorrem em menor extensão 
Latossolos Vermelhos eutroférricos (saturação por bases ≥ 
50% e teor de ferro ≥ 18%). Os Latossolos com alto teor 
de ferro (Fe2O3 ≥ 18%) e mais argilosos são derivados 
de rochas efusivas básicas (basaltos), enquanto aqueles 
originados de sedimentos mais arenosos ou sua mistura 
com materiais da alteração de basalto apresentam textura 
média e menores teores de ferro. O material de origem dos 
latossolos é inferido pela presença de fração magnética 
(limalha contendo magnetita, ilmenita e maghemita) no 
solo atraída por ímã, no caso de ser derivado da alteração 
de basalto; ou, quando influenciado por sedimentos are-
nosos, pelo acúmulo de partículas de areia lavada (grãos 
de quartzo) nos sulcos de lavouras e nos valos na base de 
perfis expostos (Figuras 4.12 e 4.13).

Ocorrência

As maiores extensões de Latossolos são localizadas na 
região do Planalto, estendendo-se desde Vacaria, no leste, 
a São Luiz Gonzaga, no oeste, e ao Alto Uruguai, no norte, 
portanto, sob vários gradientes climáticos que explicam a 
sua diferenciação nas classes anteriormente citadas.

Uso agrícola

Chernossolos situados em relevo ondulado a forte-
mente ondulado, geralmente, ocupam áreas de pequena 
extensão intercaladas por solos mais rasos e afloramentos 
de rocha. Nessa situação, oferecem condições para culturas 
anuais com uso de práticas conservacionistas intensivas, 
fruticultura, pastagem e florestamento. Chernossolos ver-
tissólicos, pela presença de argilas expansivas (esmectitas), 
oferecem restrições a culturas anuais de sequeiro, mas 
têm aptidão para pastagens e arroz irrigado. Chernossolos 
Háplicos situados nas várzeas de rios têm alto potencial 
para culturas anuais, mas apresentam risco de inundação 
ocasional.

Gleissolos

Os Gleissolos são solos hidromórficos, pouco profun-
dos, mal a muito maldrenados, de cor acinzentada ou preta, 
apresentando no perfil uma sequência de horizontes A-Cg 
ou A-Bg-Cg ou H-Cg ou Ag-Cg, onde os horizontes Ag, Bg 
e Cg são horizontes diagnósticos glei. Esses solos estão per-
manente ou periodicamente saturados por água, gerando 
um ambiente redutor que favorece o processo de gleização, 
com intensa redução e mobilização dos compostos de ferro; 
em consequência da translocação e/ou remoção do ferro, 
os Gleissolos apresentam cores acinzentadas, azuladas ou 
esverdeadas.

Os Gleissolos com horizonte superficial (A ou H) com 
maior espessura e maior teor de material orgânico (por 
exemplo: horizonte H hístico, A húmico, A chernozêmico ou 
A proeminente) são classificados como Gleissolos Melânicos; 
os que não atendem a esses requisitos são os Gleissolos 
Háplicos. Os Gleissolos podem ser eutróficos (saturação por 
bases ≥ 50%) ou distróficos (saturação por bases < 50%) 
(Figras 4.10 e 4.11)

Ocorrência

Os Gleissolos ocorrem tipicamente em áreas que 
favorecem a estagnação da água, gerando ambientes mal-
drenados. Em maior extensão, são encontrados em várzeas 
de rios e nas planícies lagunares, geralmente associados aos 
Planossolos, que ocupam cotas mais elevadas. Em menor 
extensão, são comuns nas depressões entre coxilhas, onde 
podem apresentar cobertura superficial com material de 
solo erodido de cotas superiores.

Uso agrícola

Gleissolos situados em áreas de nascentes e em 
pequenas depressões devem ser mantidos como área de 
preservação permanente. Quando situados em áreas mais 
extensas de várzeas e planícies lagunares, são solos aptos 
para cultivo com arroz irrigado e, quando drenados, com 
culturas anuais.
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Figura 4.11: Perfil e paisagem de Gleissolo Háplico Ta Eutrófico típico.

Figura 4.12: Perfil e paisagem de Latossolo Vermelho Distroférrico típico.

Figura 4.10: Perfil e paisagem de Gleissolo Melânico Tb Eutrófico típico.
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Uso agrícola

Latossolos possuem boa aptidão agrícola após corre-
ção da fertilidade química.

Luvissolos

Os Luvissolos são, geralmente, solos pouco profundos, 
bem a imperfeitamente drenados, apresentando no perfil 
uma sequência de horizontes A-Bt-C, onde o horizonte Bt 
é o horizonte diagnóstico B textural. Esses solos têm alta 
CTC (atividade da argila ≥ 27 cmolc/kg) e alta saturação por 
bases (≥ 50%), o que indica baixa lixiviação; portanto, um 
grau de intemperismo intermediário. Essa associação de 
alta atividade da argila e alta saturação por bases diferencia 
os Luvissolos dos Argissolos. Contêm minerais primários 
intemperizáveis e, na fração argila, têm predomínio de 
argilominerais 2:1 e caulinita. 

Esses solos são distinguidos em: Luvissolos Crômicos 
Pálicos, que apresentam cores vermelhas ou amarelas no 

Figura 4.13: Perfil e paisagem de Latossolo Vermelho Distrófico húmico.

horizonte B e espessura dos horizontes A+B > 80 cm; 
Luvissolos Háplicos Órticos, que apresentam cores pouco 
cromadas (mais acinzentadas ou escuras) no horizonte B e 
espessura menor (Figuras 4.14 e 4.15).

Ocorrência

Luvissolos Crômicos Pálicos originados de basalto 
ocorrem ao oeste, nas regiões da Campanha e das Missões, 
entre os municípios de Uruguaiana e São Borja, geralmente 
associados a Plintossolos Argilúvicos Órticos. Luvissolos 
Háplicos Órticos, originados de granitos e gnaisses, são 
encontrados ao sul da Encosta do Sudeste e serra do Sudeste

Uso agrícola

Luvissolos têm alta fertilidade química, mas, por ocor-
rerem em diversas condições de material de origem, clima 
e relevo, o seu uso agrícola deve ser avaliado para o local 
em que estão situados.

Figura 4.14: Perfil e paisagem de Luvissolo Háplico Órtico típico.
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neossolos

Os Neossolos são solos rasos ou profundos, apre-
sentando no perfil uma sequência de horizontes AR, A-C, 
A-C-R, A-Cr-R, O-R ou H-C; podem apresentar horizonte B, 
desde que tenham insuficiência de requisitos para qualquer 
tipo de horizonte B diagnóstico. Ou seja, Neossolos não 
têm horizonte diagnóstico subsuperficial, pois são solos 
de formação muito recente, que podem ser encontrados 
nas mais diversas condições de material de origem, relevo 
e drenagem.

Os Neossolos são distinguidos, conforme as carac-
terísticas do material subjacente ao horizonte A, em: (i) 
Neossolos Litólicos, que apresentam horizonte A ou O 
assentado diretamente sobre horizonte C ou Cr ou sobre 
material com 90% (por volume) ou mais da sua massa 
constituídos por fragmentos de rocha com diâmetro > 
2 mm (cascalhos; calhaus, matacões), com contato lítico 
(rocha, camada R) dentro de 50 cm da superfície do solo; 
(ii) Neossolos Regolíticos, que apresentam o horizonte A 

Figura 4.15: Perfil e paisagem de Luvissolo Háplico Pálico plíntico.

assentado sobre a rocha totalmente alterada (horizonte C 
ou Cr) e contato lítico em profundidade maior que 50 cm, 
admitindo a presença de horizonte Bi com espessura < 10 
cm; (iii) Neossolos Flúvicos, que apresentam o horizonte 
A assentado sobre sedimentos fluviais estratificados e/ou 
distribuição irregular de C orgânico com a profundidade; 
(iv) Neossolos Quartzarênicos, que apresentam o horizonte 
A assentado sobre sedimentos muito arenosos (de textura 
areia ou areia franca, com teor de argila ≥ 15%), constitu-
ídos por grãos soltos de quartzo. 

Os Neossolos Regolíticos são os mais comuns no Rio 
Grande do Sul, enquanto os Neossolos Flúvicos ocupam 
pequena extensão. Os Neossolos Litólicos e os Neossolos 
Regolíticos são diferenciados no terceiro nível em: eutrófi-
cos, quando apresentam alta saturação por bases (≥ 50%); 
distróficos, quando a saturação por bases é baixa (< 50%); 
húmicos, quando têm horizonte diagnóstico A húmico; 
distro-úmbricos, quando têm saturação por bases baixa 
(< 50%) e horizonte diagnóstico A proeminente (Figuras 
4.16, 4.17, 4.18 e 4.19).

Figura 4.16: Perfil e paisagem de Neossolo Regolítico Eutrófico léptico.
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Figura 4.17: Perfil e paisagem de Neossolo Regolítico Distro-Úmbrico típico.

Figura 4.18: Perfil e paisagem de Neossolo Regolítico.

Figura 4.19: Perfil e paisagem de Neossolo Quartzarênico Órtico típico.

Ocorrência

Nas regiões da Encosta Inferior do Nordeste e no Vale 
do Uruguai, ocupando as encostas de relevo mais acentu-
ado, ocorrem Neossolos Litólicos e Neossolos Regolíticos 

Eutróficos associados a Chernossolos Argilúvicos Férricos 
ou Cambissolos Háplicos Eutróficos. Neossolos Litólicos e 
Regolíticos Eutróficos, associados ou não a Chernossolos 
Ebânicos, também ocupam extensas áreas de relevo plano 
a suavemente ondulado na região da Campanha. Já no 
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relevo ondulado a forte ondulado da serra do Sudeste, 
ocorrem Neossolos Litólicos Húmicos, Distro-Úmbricos e 
Distróficos.  Na Encosta Superior do Nordeste, nos relevos 
mais acentuados, ocorrem Neossolos Litólicos e Regolíticos 
Distróficos. Neossolos Litólicos e Regolíticos Distro-Úmbricos 
ocorrem na transição do Planalto para a Encosta Inferior 
do Nordeste (tendo Soledade e Santiago por centro) e na 
Encosta Superior do Nordeste; na região dos Campos de 
Cima da Serra, ocorrem Neossolos Litólicos e Regolíticos 
Húmicos.

Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos são encontra-
dos na Planície Costeira, ocupando os feixes de restingas, 
frequentemente com recobrimento por areias eólicas (du-
nas); devido ao ambiente maldrenado, esses solos geral-
mente apresentam horizonte A escurecido pelo acúmulo 
de matéria orgânica. Esses Neossolos também ocorrem na 
região do Planalto Médio, entre Cruz Alta e Tupanciretã, 
situados nas depressões entre as coxilhas ocupadas por 
Latossolos Vermelhos Distróficos ou Argissolos Vermelho-
-Amarelos Distróficos. Neossolos Quartzarênicos Órticos são 
típicos de ambientes bem drenados, sendo encontrados na 
Planície Costeira, na região da Campanha (municípios de 
São Francisco de Assis, Manuel Viana, Alegrete e Quaraí), 
nas áreas em processo de arenização, bem como nas vár-
zeas do rio Ibicuí. Neossolos Flúvicos são encontrados nas 
margens de cursos d’água nas diversas regiões do estado.

Uso agrícola

Neossolos Litólicos, devido a sua pouca profundidade 
efetiva e ocorrência em relevo forte ondulado e monta-
nhoso, apresentam fortes restrições para culturas anuais, 
devendo ser mantidos sob preservação permanente. Ne-
ossolos Regolíticos, em função de sua maior profundidade 
efetiva, podem ser cultivados mediante práticas intensivas 
de conservação do solo em áreas com declividade < 15%. 
Neossolos Quartzarênicos Órticos constituem ambientes 
muito frágeis, altamente suscetíveis à erosão hídrica e 
eólica; devem ser mantidos sob pastagem sem pastoreio 
excessivo ou podem ser usados para florestamento. Entre-
tanto, quando expostos pela perda da cobertura vegetal 
são sujeitos à degradação pelo processo de arenização. 
Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos, devido a sua má 
drenagem, devem ser mantidos com pastagem permanente 
ou florestamento. Neossolos Flúvicos têm uso limitado pelo 
risco de inundação e devem ser mantidos como área de 
preservação permanente.

nitossolos

Os Nitossolos são solos em avançado estágio de 
intemperização (processo de ferralitização), geralmente 
profundos, apresentando no perfil uma sequência de hori-
zontes A-B-C, onde o horizonte B tem agregados estruturais 
bem desenvolvidos, com cerosidade expressiva e gradiente 
textural menor que 1,5, caracterizando um horizonte diag-

nóstico B nítico. Esses solos têm certa semelhança com os 
Latossolos, devido ao pequeno incremento de argila com 
a profundidade e a transição difusa ou gradual entre os 
horizontes. Os Nitossolos são, geralmente, argilosos ou 
muito argilosos, ácidos com CTC baixa (argila de atividade 
baixa) em decorrência do predomínio de caulinita e óxidos 
de ferro em sua constituição. O material de origem desses 
solos compreende rochas efusivas básicas ou ácidas.

Os Nitossolos são distinguidos em: Nitossolos Verme-
lhos, quando apresentam horizonte B nítico com predomí-
nio de cor vermelha; Nitossolos Brunos, quando predomina 
a coloração amarelada; os demais constituem os Nitossolos 
Háplicos. Os Nitossolos Vermelhos distroférricos apresentam 
baixa saturação por bases (< 50 %) e altos teores de ferro 
(Fe2O3 ≥ 15%); os Nitossolos Brunos aluminoférricos têm 
alto teor de Al3+ extraível (≥ 4 cmolc/kg) e alto teor de 
óxidos de ferro (≥ 15%), enquanto os distroférricos têm 
alto teor de ferro e, em comum com os distróficos, têm 
baixa saturação por bases (< 50%) (Figuras 4.20 e 4.21).

Ocorrência

Os Nitossolos Vermelhos ocorrem em relevo suave 
ondulado a ondulado na região do Planalto e das Missões 
até o Alto Uruguai, geralmente associados aos Latossolos, 
bem como na transição da Encosta Inferior do Nordeste 
para a região da Depressão Central, onde, geralmente, 
estão associados a Chernossolos, Cambissolos e Neossolos 
Litólicos ou Regolíticos Eutróficos. Os Nitossolos Brunos são 
mais frequentes nas áreas de Latossolos Brunos na região 
dos Campos de Cima da Serra, bem como na região da 
Encosta Superior do Nordeste.

Uso agrícola

Nitossolos geralmente possuem boa aptidão agrícola 
após correção da fertilidade química.

Organossolos

Os Organossolos são solos formados por material 
orgânico (MO) em grau variável de decomposição, acu-
mulado em ambientes muito maldrenados (alagadiços), 
em processo de paludização. Os Organossolos são identi-
ficados pela presença de horizontes diagnósticos H hísticos 
(espessura ≥ 40 cm e teor de carbono orgânico ≥ 80 g/kg 
ou matéria orgânica ≥ 14%). Quando as espessuras dos 
horizontes hísticos são menores, os solos são classificados 
como Gleissolos Melânicos ou Neossolos Quartzarênicos 
Hidromórficos hísticos.

Os Organossolos Háplicos são os mais frequentes 
no Rio Grande do Sul. Em menor proporção ocorrem os 
Organossolos Tiomórficos, que têm horizonte sulfúrico ou 
presença de materiais sulfídricos dentro de 100 cm a partir 
da superfície do solo. Os Organossolos são diferenciados 
no terceiro nível, conforme o grau de decomposição do 
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Figura 4.20: Perfil e paisagem de Nitossolo Vermelho Distroférrico típico.

Figura 4.21: Perfil e paisagem de Nitossolo Bruno Distroférrico típico.

material orgânico na maior parte dos horizontes até a 
profundidade de 100 cm; a estimativa é baseada na quan-
tidade de material retido após espremer-se o solo molhado 
na mão: são fíbricos (mais de 2/3 da massa espremida per-
manecem na mão), hêmicos (entre 2/3 e 1/3 permanecem 
retidos) ou sápricos (menos de 1/3 permanece retido na 
mão) (Figura 4.22).

Ocorrência

Os Organossolos ocupam áreas permanentemente 
muito maldrenadas (alagadiços), em depressões e nas 
proximidades de rios e lagoas. As maiores extensões de 
Organossolos ocorrem às margens de lagoas na Planície 
Costeira, principalmente nos municípios de Viamão, Osório, 

Tramandaí, Torres, Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do 
Palmar. Extensões menores de Organossolos podem ser 
encontradas em alagadiços nas planícies de inundação de 
rios e nas depressões maldrenadas entre coxilhas.

Uso agrícola

Os Organossolos, quando drenados e cultivados, estão 
sujeitos a mudanças significativas em suas características.  
A mudança é proporcional ao teor de matéria orgânica, 
por isso, não se recomenda o uso agrícola de Organossolos 
Háplicos (com teor de MO > 65% por massa). Com a reti-
rada da água pela drenagem, a massa orgânica se contrai, 
produzindo uma acelerada subsidência (= rebaixamento da 
superfície) inicial do solo, que pode alcançar até 50% da 

Figura 4.22: Perfil e paisagem de Organossolo Háplico.
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profundidade do dreno. A drenagem também incrementa a 
atividade biológica na decomposição do material orgânico 
(1 a 5 cm/ano). Isso significa que um Organossolo drenado 
e cultivado tenderá a desaparecer ao longo do tempo. Uma 
comparação entre Organossolos Háplicos Hêmicos ou Hápli-
cos Sápricos e Fíbricos mostra que os sápricos, geralmente, 
apresentam menor teor de MO (ou maior teor de material 
mineral) e, portanto, têm maior densidade (Ds). Assim, nas 
mesmas condições de manejo, os Organossolos Háplicos 
Hêmicos ou Sápricos têm menor taxa de subsidência e 
maior capacidade de suportar cargas que os Organossolos 
Háplicos Fíbricos.

Planossolos

Os Planossolos são solos imperfeitamente ou maldre-
nados, encontrados em áreas de várzea, com relevo plano a 
suavemente ondulado. Apresentam perfis com sequência de 
horizontes A-E-Bt-C, com o horizonte A geralmente de cor 
escura e o horizonte E de cor clara (horizonte diagnóstico 
E álbico), ambos de textura mais arenosa, com passagem 
abrupta para o horizonte Bt (horizonte diagnóstico B plâ-
nico), bem mais argiloso e adensado, de cor acinzentada 
com ou sem mosqueados vermelhos e/ou amarelos. Essa 
mudança súbita de textura dos horizontes mais superficiais 
(A+E) para o horizonte Bt define uma mudança textural 
abrupta, pela qual os Planossolos são distinguidos dos 
Gleissolos.

A textura mais arenosa dos horizontes superficiais dos 
Planossolos é atribuída à destruição da argila por atual pro-
cesso de ferrólise; ou pode ser herança de um paleoclima 
mais seco, onde a alta saturação por sódio vigente no solo 
favoreceu a dispersão da argila nos horizontes superficiais 
e a sua transferência para o horizonte B; ou o contraste de 
textura é decorrente da sobreposição de material sedimentar 
arenoso em solo derivado de sedimento argiloso. Quando 

o Planossolo está seco, o horizonte Bt destaca-se no perfil 
por sua estrutura prismática, colunar ou em blocos angu-
lares, contrastando com a estrutura menos desenvolvida 
dos horizontes superficiais. O horizonte B plânico pode 
apresentar, ainda, feições de gleização (Btg), ou acumula-
ção de sódio (Btn), ou ambos (Btng). Alguns Planossolos 
apresentam horizontes subsuperficiais cimentados (Btm, 
Cm), caracterizando um duripã.

A maioria desses solos é classificada como Planossolos 
Háplicos Eutróficos, por apresentarem alta saturação por 
bases > 50 %); aqueles com eventual baixa saturação por 
bases (< 50%) são distróficos ou alíticos (Al extraível ≥ 4 
cmolc/kg de solo, T ≥ 20 cmolc/kg de argila e saturação 
por Al ≥ 50%).

Os Planossolos são frequentes nas áreas de várzeas dos 
rios e lagoas. Planossolos Nátricos Órticos (têm saturação 
com sódio ≥ 15%) são comuns na região da Planície Cos-
teira, distribuídos entre Planossolos Háplicos, Plintossolos 
e Gleissolos (Figuras 4.23, 4.24 e 4.25).

Ocorrência

Planossolos Háplicos Eutróficos ocorrem principal-
mente na Depressão Central e, em menores proporções, na 
Encosta Inferior do Nordeste e em partes da porção oeste 
da Campanha; no Litoral Norte (FEE, 1980), ocorrem os 
Planossolos Háplicos com horizontes A+E de espessura > 
100 cm, definidos como espessarênicos. Na Planície Costeira 
Interna e Externa, são encontrados os Planossolos Háplicos 
Eutróficos solódicos, que têm saturação com sódio entre 
6 e < 15%. Os Planossolos Háplicos Eutróficos vertissóli-
cos, que têm características vérticas devido à presença de 
argilominerais esmectíticos, ocorrem no sul na região da 
Campanha, de Dom Pedrito a Bagé e Aceguá e desde Dom 
Pedrito a São Gabriel até Pantano Grande, ocupando um 
relevo suavemente ondulado a ondulado.

Figura 4.23: Perfil e paisagem de Planossolo Háplico Eutrófico vertissólico.
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Uso agrícola

Planossolos Háplicos são, geralmente, aptos para o 
cultivo de arroz irrigado e pastagens; com sistemas de 
drenagem eficientes, podem ser cultivados com plantas 
de sequeiro. Planossolos vertissólicos têm limitações para 
cultivos de sequeiro, devido à presença de argilas expan-
sivas (esmectitas), sendo usados preferencialmente com 
pastagens extensivas.

Plintossolos

Os Plintossolos são solos de drenagem moderada a 
imperfeita e até maldrenados, apresentando sequência de 
horizontes A-Bf-C, onde o horizonte diagnóstico B plíntico 
é evidenciado pela coloração variegada ou mosqueada 
característica da plintita (segregações macias de óxidos de 
ferro, originadas por processo de plintitização) ou na for-
ma de concreções cimentadas (petroplintita). A coloração 
variegada ou mosqueada reflete a condição de drenagem 
moderada ou imperfeita desses solos, evidenciando condi-

Figura 4.24: Perfil e paisagem de Planossolo Háplico Eutrófico arênico.

Figura 4.25: Perfil e paisagem de Planossolo Háplico Eutrófico espessarênico.

ções de restrição à percolação da água, que gera um efeito 
temporário de excesso de umidade.

Esses solos são distinguidos como: Plintossolos Argi-
lúvicos, quando apresentam horizonte plíntico coincidente 
com horizonte B textural; Plintossolos Háplicos, na ausência 
do horizonte B textural. Ainda ocorrem, com menor fre-
quência, Plintossolos Pétricos, que apresentam horizonte 
concrecionário ou litoplíntico. Os Plintossolos podem ser 
eutróficos (saturação por bases ≥ 50 %), distróficos (sa-
turação por bases < 50 %) ou alumínicos (Al extraível ≥ 
4 cmolc/kg de solo, T < 20 cmolc/kg de argila e saturação 
por Al ≥ 50%) (Figura 4.26).

Ocorrência

Os Plintossolos ocorrem em posições específicas da 
paisagem, ocupando áreas de baixada com relevo plano, 
bem como posições de transição entre várzeas e o início 
das coxilhas (sopé de coxilhas), em relevo plano a suave on-
dulado. Essas posições de relevo normalmente determinam 
condições temporárias de saturação com água do solo, com 
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oscilação do lençol freático. Plintossolos Argilúvicos Eutró-
ficos petroplínticos, que têm plintita endurecida = petro-
plintita, foram mapeados em maior extensão na região da 
Campanha, entre São Borja e Itaqui. Plintossolos Argilúvicos 
Alumínicos abruptos, que têm mudança textural abrupta, 
ocorrem na porção oeste das regiões das Missões e da 
Campanha, ocupando as cotas mais baixas da paisagem em 
relação aos Nitossolos Vermelhos geralmente associados. 
Plintossolos Argilúvicos Distróficos espessarênicos ocorrem 
na Planície Costeira (FEE, 1980), ocupando os terraços 
mais elevados em relação aos Planossolos e Gleissolos. 
Plintossolos Háplicos Distróficos são encontrados, de forma 
generalizada, no estado, nas posições de relevo descritas 
anteriormente. Ocorrências de Plintossolos Pétricos (con-
crecionários), em extensão limitada, foram registradas em 
diversos locais das regiões da Depressão Central, Missões, 
Planalto, serra do Sudeste e outras.

Uso agrícola

As limitações ao uso agrícola dos Plintossolos referem-
-se à saturação temporária com água nos períodos chuvosos 
ou por elevação do lençol freático. Podem ser usados com 
culturas anuais ou pastagens.

Figura 4.26: Perfil e paisagem de Plintossolo Argilúvico Alumínico abrupto.

vertissolos

São solos imperfeitamente ou maldrenados, encontra-
dos em áreas planas a suavemente onduladas. Apresentam 
perfis pouco profundos, com sequência de horizontes A-Cv 
ou A-Biv-Cv, de cores escuras ou cinzentas (caráter ebânico), 
com horizonte diagnóstico vértico e pequena variação de 
textura ao longo do perfil. A estrutura é granular porosa no 
horizonte A e em blocos angulares nos horizontes B ou C.

Esses solos contêm argilominerais expansivos (esmec-
titas) em quantidade suficiente para produzir mudanças 
significativas de volume com a variação sazonal do teor de 
umidade: expandem quando úmidos e contraem quando 
secos, originando fendas profundas; essa movimentação da 
massa do solo é evidenciada pela presença de superfícies de 
fricção (slickensides) e consiste no processo de vertissoliza-
ção. Esses solos são extremamente duros quando secos e 
muito plásticos e pegajosos quando úmidos. Têm fertilidade 
natural elevada, com pH ligeiramente ácido, alta soma e 
saturação por bases e elevada CTC.

Os Vertissolos identificados no Rio Grande do Sul são 
classificados como Vertissolos Ebânicos Órticos (Figuras 
4.27 e 4.28).

Figura 4.27: Perfil e paisagem de Vertissolo Ebânico Órtico chernossólico.
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Ocorrência

Na região da Campanha, principalmente nos mu-
nicípios de Alegrete, Santana do Livramento, Quaraí e 
Uruguaiana, ocorrem Vertissolos desenvolvidos de rochas 
basálticas, ocupando áreas de várzea ou o sopé das coxilhas, 
com Neossolos Litólicos situados nas porções mais eleva-
das. Nos municípios de Dom Pedrito, Bagé e Hulha Negra, 
ocorrem Vertissolos desenvolvidos de rochas sedimentares 
(folhelhos argilosos e siltosos), ocupando coxilhas suave-
mente onduladas e depressões.

Uso agrícola

A presença de argilas expansivas (esmectitas) afeta as 
propriedades físicas dos Vertissolos, dificultando o seu uso 
com culturas de sequeiro. Têm aptidão para arroz irrigado, 
mas com risco de degradação por tráfego de equipamento 
pesado e suscetibilidade à erosão por dispersão da fração 
argila em água. Podem ser usados como pastagem, mas 
evitando-se a lotação excessiva de bovinos e ovinos.
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IntRODuÇÃO

Nos últimos anos, o estado do Rio Grande do Sul vem 
enfrentando graves problemas envolvendo seus recursos 
hídricos, dentre os quais se destacam a contaminação 
dos mananciais superficiais e as frequentes estiagens que 
assolam o território gaúcho.

Tal situação tem fomentado uma intensa busca por 
águas subterrâneas e diversos órgãos de estado, como 
Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), 
Secretaria das Obras Públicas e Saneamento do Estado 
do Rio Grande do Sul (Programa de Açudes e Poços (PAP)) 
e Diretoria de Comandos Mecanizados (DCM), além de 
prefeituras e empresas particulares, vêm promovendo, 
juntamente com outras medidas emergenciais, programas 

de perfuração de poços, visando a aumentar a oferta de 
água para a população. Dessa forma, os recursos hídricos 
subterrâneos vêm adquirindo fundamental importância 
para o estabelecimento de atividades humanas, como 
abastecimento público, industrial e agroindustrial.

Com uma área aproximada de 280.000 km2 distribu-
ídos em 496 municípios, o estado do Rio Grande do Sul 
possui uma população em torno de 11 milhões de habi-
tantes, dos quais cerca de 50% são abastecidos por água 
subterrânea. Estima-se que devam existir mais de 50 mil 
poços que captam água subterrânea no estado, dos quais 
pouco mais de 12 mil fazem parte da base de dados do 
SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas) 
da CPRM/SGB (Figura 5.1).

Figura 5.1: Distribuição espacial dos poços pertencentes à base SIAGAS no estado do Rio Grande do Sul.
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SIStEMAS AQuíFEROS DO
RIO GRAnDE DO SuL

A CPRM/SGB, em convênio com o Departamento de 
Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
(SEMA-DRH), realizou, em 2005, o Projeto Mapa Hidrogeo-
lógico do Rio Grande do Sul (MACHADO e FREITAS,  2005), 
que reuniu informações regionais e locais disponibilizadas 
em artigos, teses e dissertações, adicionalmente àquelas 
obtidas com o cadastro de poços registrados em vários 
órgãos públicos e em empresas privadas. Como resultado 
do projeto, foi produzido o Mapa Hidrogeológico do Rio 
Grande do Sul, escala 1:750.000 (Figura 5.2).

Nesse projeto, os aquíferos foram separados em 21 
sistemas – conforme a porosidade e a potencialidade para 
ocorrência de águas subterrâneas – e classificados em seis 
grupos:

Grupo 1: Aquíferos com Alta a Média Possibilidade 
para Águas Subterrâneas em Rochas e Sedimentos com 
Porosidade Intergranular.

Grupo 2: Aquíferos com Média a Baixa Possibilidade 
para Águas Subterrâneas em Rochas e Sedimentos com 
Porosidade Intergranular.

Grupo 3: Aquíferos com Alta a Média Possibilidade 
para Águas Subterrâneas em Rochas com Porosidade por 
Fraturas.

Grupo 4: Aquíferos com Média a Baixa Possibilidade 
para Águas Subterrâneas em Rochas com Porosidade por 
Fraturas.

Grupo 5: Aquíferos Limitados de Baixa Possibilidade 
para Água Subterrânea em Rochas com Porosidade Inter-
granular ou por Fraturas.

Grupo 6: Aquíferos Praticamente Improdutivos em 
Rochas com Porosidade Intergranular ou por Fraturas.

Considerando-se as áreas de ocorrência desses sistemas 
no estado (Figura 5.3), tem-se a seguinte configuração:

Os grupos 1 e 3, que afloram em 26,8% da área do 
estado, são considerados aquíferos de bom potencial.

Os grupos 2 e 4 têm médio potencial e abrangem 
39,9% do Rio Grande do Sul.

Figura 5.2: Mapa hidrogeológico do estado do Rio Grande do Sul (Machado e Freitas, 2005).
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Os grupos 5 e 6 têm pequeno potencial e ocorrem em 
33,3% do território gaúcho.

Em vista de tal distribuição, pode-se afirmar que, no 
Rio Grande do Sul, predominam aquíferos de médio a baixo 
potencial para ocorrência de água subterrânea.

Aquíferos com Alta a Média 
Possibilidade para águas 
Subterrâneas em Rochas e 
Sedimentos com Porosidade 
Intergranular

Esse primeiro grupo de aquíferos porosos 
com alta a média possibilidades perfaz cerca 
de 8,8% da área do estado (Figura 5.4). É 
composto pelos sistemas aquíferos: Botucatu/
Guará 1; Santa Maria; Quaternário Costeiro 
1; Quaternário Barreira Marinha; Sedimentos 
Deltaicos; Quaternário Indiferenciado.

Botucatu/Guará 1

Esse sistema aqüífero restringe-se à fron-
teira oeste do estado, onde é composto por 
arenitos médios a finos, quartzosos, róseos 
a avermelhados, apresentando intercalações 
pelíticas e cimento argiloso na unidade Guará.

Sua área de afloramento está localizada 
em uma faixa entre Sant’Ana do Livramento e 
São Francisco de Assis, totalizando 4.858 km2. 
Suas capacidades específicas variam de 1 a 3 
m3/h/m e os sólidos dissolvidos totais raramente 
ultrapassam 250 mg/L. Exceto nas áreas urba-
nas, a maior parte das áreas aflorantes está 

sob áreas de campo, onde são desenvolvidas 
atividades de pecuária extensiva e lavouras de 
trigo e soja.

Sua porção confinada pelas rochas vulcâni-
cas da Formação Serra Geral ocorre nos setores 
oeste e noroeste, mais precisamente nos municí-
pios de Alegrete, Itaqui, São Borja, Uruguaiana, 
Quaraí e parte de Sant’Ana do Livramento. Na 
área confinada, as capacidades específicas são 
bem maiores, ultrapassando 4 m3/h/m, podendo 
atingir até 10 m3/h/m. A direção média regional 
de fluxo é para noroeste.

Nas áreas sob confinamento encontram-se 
os poços mais produtivos do estado, como, por 
exemplo, o poço da CORSAN (ALG 11C), em Ale-
grete, de 360 m de profundidade, 520 m3/h de 
vazão e capacidade específica de 13,24 m3/h/m. 
Nessas regiões são comuns poços para irrigação 
com 150 a 300 m3/h e capacidades específicas 

superiores a 10 m3/h/m.
Os sólidos totais dissolvidos no Sistema 

Aquífero  Botucatu/Guará 1 variam  entre  250 a
  400 mg/L.
A principal explotação desse aquífero ocorre na área 

urbana de Sant’Ana do Livramento, onde o Departamento 
de Água e Esgotos (DAE) opera 36 poços tubulares para 
abastecimento público no município.

Figura 5.4: Área de ocorrência (em azul-escuro) dos aquíferos com alta a média 
possibilidade para águas subterrâneas em rochas e sedimentos com porosidade 

intergranular no estado do Rio Grande do Sul.

Figura 5.3: Diagrama de frequência do percentual em área ocupada pelos 
diversos sistemas aquíferos no Rio Grande do Sul.
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Santa Maria

O Sistema Aquífero Santa Maria restringe-se exclusi-
vamente à região central do estado, entre os municípios 
de Mata e Taquari. É composto por arenitos grossos a 
conglomeráticos na base; lamitos avermelhados, siltitos e 
arenitos finos a médios no topo.

As capacidades específicas variam de 0,5 a 1 m3/h/m 
nas áreas de afloramento, alcançando 4 m3/h/m nas áreas 
confinadas.

Os sais dissolvidos variam entre 50 e 500 mg/L. Em 
algumas regiões confinadas, são encontrados valores su-
periores a 2.000 mg/L e teores de flúor muito acima do 
limite de potabilidade.

Na região de Venâncio Aires, muitos poços tiveram de 
ser aprofundados em virtude do excessivo rebaixamento dos 
níveis, causado pela intensa explotação de água subterrânea 
ao longo do tempo.

Quaternário Costeiro 1

O Sistema Aquífero Quaternário Costeiro 1, que 
ocorre desde o Chuí até Torres, é formado por sedimentos 
depositados em vários ambientes litorâneos, como barreiras 
marinhas, lagunar e planície deltaica. Tal diversidade de 
ambientes de sedimentação deu origem a aquíferos cons-
tituídos por areias inconsolidadas de granulometria fina a 
média, intercalados com siltes, argilas e, localmente, seixos 
e concheiros de variada procedência.

As capacidades específicas, em geral, são altas, ultra-
passando 4 m3/h/m. A recarga ocorre ao longo de toda a 
superfície aflorante.

Esse sistema aquífero é explorado por um pequeno 
número de poços tubulares devidamente construídos. A 
CORSAN tem construído poços tubulares com técnicas 
adequadas de perfuração e completação (incluindo a per-
filagem geofísica), que resultaram em vazões superiores 
a 100 m3/h e boa qualidade de água para abastecimento 
público. Entretanto, ainda predomina a explotação por 
poços-ponteira, que podem chegar aos milhares ao longo 
da zona litorânea. Essas captações podem interligar águas 
freáticas geralmente contaminadas por fossas e outros 
contaminantes com águas de boa qualidade do aquífero 
subjacente.

Em condições naturais, as águas geralmente apre-
sentam baixa salinidade (STD menores que 400 mg/L), 
porém, alguns aquíferos podem apresentar águas conatas 
ou mescladas com águas de origem marinha, aumentando 
os teores de sais dissolvidos. Elevados teores de ferro e gás 
sulfídrico também são comuns.

Quaternário Barreira Marinha

Localizado em uma pequena faixa com 585,7 km2 de 
direção nordeste, da Barra do Ribeiro até Santo Antônio 

da Patrulha, está presente o Sistema Aquífero Quaternário 
Barreira Marinha. É constituído por areias inconsolidadas, 
de granulometria fina a média, vermelho-claro a esbran-
quiçadas, com pouca matriz argilosa.

As capacidades específicas são elevadas e, frequen-
temente, ultrapassam 4 m3/h/m. Poços bem construídos 
podem produzir vazões entre 60.000 e 100.000 l/h. Seu 
principal uso é o industrial, pois a Companhia de Bebidas 
das Américas (AmBev) utiliza em sua planta cerca de sete 
poços tubulares de grandes vazões. Há muitos sítios e 
pequenos condomínios que também utilizam água sub-
terrânea por meio de poços tubulares.

O teor salino das águas é muito baixo, em média infe-
rior a 50 mg/L. Sua vulnerabilidade natural é alta e devem 
ser tomados cuidados com a ocupação do solo.

Esse sistema aquífero é o mais produtivo e importante 
da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Sedimentos Deltaicos

O Sistema Aquífero Sedimentos Deltaicos localiza-se 
ao norte do lago Guaíba, nas ilhas entre as cidades de Porto 
Alegre e Eldorado do Sul, incluindo, localmente, partes da 
planície de inundação. Constitui uma sucessão de arenitos 
médios a grossos, inconsolidados, intercalados com cama-
das argilosas e conglomeráticas.

Os poços podem alcançar vazões de até 40 m3/h, com 
capacidades específicas altas, em média, 3 m3/h/m.

Esse sistema caracteriza-se pela má qualidade das 
águas, com grande quantidade de sais dissolvidos, geral-
mente cloretos, sulfatos, além de elevados teores de ferro 
e manganês, que inviabilizam seu uso para muitos fins. Por 
essa razão, ele é pouco explorado na região.

Quaternário Indiferenciado

Na calha do rio Camaquã, entre os municípios de 
Cristal e Amaral Ferrador, ocorrem áreas de aluviões que 
compõem o Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado. 
É constituído por areias grossas e cascalhos inconsolidados, 
originados dos efeitos da erosão sobre as rochas graníticas 
e eopaleozoicas do Escudo Sul-Rio-Grandense.

As capacidades específicas geralmente são elevadas, 
da ordem de 4 m3/h/m, enquanto a salinidade das águas é 
baixa, em média, 150 mg/L. Seu principal uso é o abaste-
cimento público local.

Aquíferos com Média a Baixa Possibilidade 
para águas Subterrâneas em Rochas e 
Sedimentos com Porosidade Intergranular

Esse grupo é representado pelos sistemas aquíferos 
Botucatu/Guará 2, Sanga do Cabral/Piramboia, Botucatu/
Piramboia, Palermo/Rio Bonito e Quaternário Costeiro 2. 
Juntos, afloram em 11,39% do território do estado (Figura 
5.5).



RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

77

Botucatu/Guará 2

Esse sistema aquífero ocorre na fronteira oeste do 
estado, abrangendo partes dos municípios de Manoel 
Viana, São Francisco de Assis, Maçambará e Itaqui. É com-
posto, predominantemente, por arenitos finos a médios, 
róseos a avermelhados, com intercalações síltico-arenosas. 
Encontra-se sobre a feição geomorfológica conhecida como 
Domo do Itu.

As capacidades específicas são, geralmente, menores 
que 0,5 m3/h/m e os sólidos totais dissolvidos raramente 
ultrapassam 150 mg/L.

Há pequena exploração de água subterrânea nas sedes 
de fazendas e pequenas comunidades. Sua vulnerabilidade 
natural é alta nas porções mais superficiais do aquífero.

Sanga do Cabral/Piramboia

Aflorando em uma faixa contínua de 16.450,0 km2, 
desde a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, até 
a região de Taquari, ocorre o Sistema Aquífero Sanga do 
Cabral/Piramboia.

Esse sistema é composto por camadas síltico-arenosas 
avermelhadas, com matriz argilosa, e arenitos finos a muito 
finos, vermelhos, com cimento calcífero.

Suas capacidades específicas são variáveis entre 0,5 e 
1,5 m3/h/m. Na faixa que abrange Sant’Ana do Livramento, 
Rosário do Sul e São Vicente, ele apresenta maior produ-

tividade, com poços de até 100 m3/h, como o 
da CORSAN, em Cacequi.

A salinidade das águas varia de 100 mg/L, 
nas áreas aflorantes, a mais de 300 mg/L, nas 
confinadas, enquanto na região central do 
estado ela pode apresentar valores entre 3.000 
e 5.000 mg/L.

Na região da fronteira oeste, o aquífero 
ainda é pouco explotado, principalmente em 
sedes municipais, fazendas, pequenas comu-
nidades e assentamentos do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Sua vulnerabilidade natural é média, em 
geral devido à grande quantidade de finos 
presentes em sua composição, porém, nas 
porções mais areníticas superficiais, pode ser 
classificada como alta.

Botucatu /Piramboia

Ocorre entre o município de Taquara e 
Santo Antônio da Patrulha, na Região Me-
tropolitana de Porto Alegre. É constituído 
por arenitos médios, róseos, endurecidos em 
afloramentos e com condições topoestruturais, 
em geral, desfavoráveis ao armazenamento de 
águas subterrâneas.

As capacidades específicas raramente 
excedem a 0,5 m3/h/m. Poços mais produtivos estão rela-
cionados à presença de falhas ou fraturas que aumentam 
a possibilidade de se encontrar água subterrânea pelo 
critério estrutural.

A salinidade das águas é geralmente inferior a 250 
mg/L. Mesmo em se tratando de um aquífero de capacidade 
mediana, é muito explotado nas bacias dos rios Caí e Sinos, 
principalmente para uso industrial e abastecimento público.

Nos municípios de Ivoti e Estância Velha, detectou-se 
que, a cada nova obra de captação realizada, os níveis de 
água do Sistema Aquífero Botucatu/Piramboia apresentam 
queda acentuada (HEINE, 2008). Esse fato tem levado a 
CORSAN a aprofundar suas motobombas submersas, a fim 
de permitir a continuidade dos bombeamentos dos poços 
que operam para abastecimento da população.

Palermo/Rio Bonito

O Sistema Aquífero Palermo/Rio Bonito ocorre em 
uma área de 5.891,9 km2, circundando a região alta das 
rochas do Escudo Sul-Rio-Grandense, desde Candiota até 
Santo Antônio da Patrulha, passando pelos municípios de 
Dom Pedrito, São Gabriel, Minas do Leão e Cachoeirinha. 
É composto por arenitos finos a médios, cinza a esbran-
quiçados, intercalados com camadas de siltitos argilosos e 
carbonosos, de cor cinza-escura.

Apresenta capacidades específicas médias inferiores 
a 0,5 m3/h/m. A salinidade varia muito entre as áreas 

Figura 5.5: Área de ocorrência (em azul-claro) dos aquíferos com média a baixa 
possibilidade para águas subterrâneas em rochas e sedimentos com porosidade 

intergranular no estado do Rio Grande do Sul.
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aflorantes – valores de até 400 mg/L de STD – e as áreas 
confinadas – os valores vão de 800 a 2.000 mg/L. Em 
grandes profundidades, as águas são salinas e os sólidos 
totais dissolvidos podem apresentar valores superiores a 
10.000 mg/L.

Trabalhos realizados pela CPRM/SGB, em parceria com 
o INCRA, nos assentamentos da região de Candiota e Hulha 
Negra, demonstraram que o Sistema Aquífero Palermo/Rio 
Bonito apresenta camadas com carvão e sedimentos que 
podem ocasionar problemas na qualidade físico-química 
das águas. Entretanto, se o projeto construtivo dos poços 
for baseado em estudos de perfilagem geofísica, é possível 
separar os níveis mais produtores e de melhor qualidade 
de água.

O principal uso desse sistema aquífero é para abaste-
cimento humano em assentamentos do INCRA e pequenas 
comunidades do interior.

Quaternário Costeiro 2

Esse sistema compreende os aquíferos 
relacionados aos sedimentos da Planície Cos-
teira em uma área de pouco mais de 9.600 
km2, desde Santa Vitória do Palmar até Torres, 
predominantemente na região lagunar inter-
na e junto aos contrafortes da Serra Geral. 
Compõe-se de uma sucessão de areias finas 
inconsolidadas, esbranquiçadas e argilas cinza. 
Geralmente, os primeiros metros são pelíticos 
e bastante cimentados.

Suas capacidades específicas variam de 
baixas a médias, entre 0,5 e 1,5 m3/h/m, e os 
sólidos totais dissolvidos, entre 600 e 2.000 
mg/L.

A exemplo do Sistema Aquífero Costeiro 
1, são intensamente explorados por ponteiras 
e poços tubulares. São aquíferos com alta 
vulnerabilidade natural à contaminação das 
águas subterrâneas.

Aquíferos com Alta a Média 
Possibilidade para águas 
Subterrâneas em Rochas com 
Porosidade por Fraturas

Esse grupo é representado pelo Sistema 
Aquífero Serra Geral 1.

Serra Geral 1

Esse sistema aquífero ocorre no centro-oeste do 
Planalto Sul-Rio-Grandense. Ocupa cerca de 27% da área 
do estado e é delimitado pelos municípios de Soledade, 
Tupanciretã, Santo Antônio das Missões, Santa Rosa, Te-
nente Portela, Nonoai, Erechim e Passo Fundo. Esse sistema 

Figura 5.6: Área de ocorrência (em verde-escuro) dos aquíferos com alta a média 
possibilidade para águas subterrâneas em rochas com porosidade por fraturas no 

estado do Rio Grande do Sul.

aquífero, de modo geral, é composto por rochas basálticas, 
amigdaloides e fraturadas, capeadas por espesso solo aver-
melhado (Figura 5.6).

Suas capacidades específicas são muito variáveis, pre-
dominando valores entre 1,0 e 4,0 m3/h/m. Por se tratar de 
aquíferos fraturados, muitas vezes ocorrem poços pouco 
produtivos próximos a outros com excelentes vazões.

A salinidade, em geral, é baixa, com média de 200 
mg/L. Poços que captam águas mais salinas, sódicas e de 
elevado pH (entre 9 e 10), provavelmente correspondem a 
porções do aquífero influenciadas por águas ascendentes 
do Sistema Aquífero Guarani.

Esse sistema aquífero é muito utilizado para abas-
tecimento humano nas sedes municipais, em pequenas 
comunidades rurais e em assentamentos do INCRA.

A CORSAN opera poços nesse aquífero com mais de 
50 m3/h de vazão em vários municípios (Selbach, Não-Me-
-Toque, Tapera, Tapejara etc.).

Aquíferos com Média a Baixa Possibilidade 
para águas Subterrâneas em Rochas com 
Porosidade por Fraturas

Esse grupo é representado pelos sistemas aquíferos 
Serra Geral 2 e Embasamento Cristalino 1 (Figura 5.7).
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Serra Geral 2

Esse sistema está presente na porção oes-
te do estado; no norte, junto ao rio Uruguai; 
na região central, bordejando a Depressão 
Periférica; e na região nordeste do Planalto. 
As litologias predominantes nesse sistema 
aquífero, que ocupa 84.614,8 km2, são riolitos, 
riodacitos e basaltos.

A capacidade específica geralmente é 
inferior a 0,5 m3/h/m, embora em áreas mais 
fraturadas ou com arenitos na base do sistema 
(região oeste do estado) possa alcançar valores 
superiores a 2,0 m3/h/m.

Os sais dissolvidos, de modo geral, apre-
sentam valores inferiores a 250 mg/L. Altos 
valores de pH, salinidade e teores de sódio 
podem ser encontrados nas áreas influenciadas 
por descargas ascendentes do Sistema Aquífero 
Guarani.

São aquíferos muito utilizados para abas-
tecimento público e industrial. Por possuírem 
pouca espessura de solo e manto de alteração, 
em áreas muito fraturadas apresentam alta 
vulnerabilidade à contaminação das águas 
subterrâneas.

Embasamento Cristalino 1

Desenvolvendo-se na região sul do esta-
do, entre Jaguarão e Pinheiro Machado, e na 
porção nordeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, 
em Porto Alegre, ocorre o Sistema Aquífero 
Embasamento Cristalino 1. É constituído por 
granitoides muito fraturados e alterados com 
capacidades específicas, geralmente, inferiores 
a 0,5 m3/h/m.

As águas, de modo geral, apresentam 
baixos teores de sais dissolvidos, com valores 
raramente superiores a 200 mg/L. Seu principal 
uso é o abastecimento rural em sedes muni-
cipais, fazendas e assentamentos do INCRA.

Aquíferos Limitados de Baixa 
Possibilidade para águas 
Subterrâneas em Rochas com 
Porosidade Intergranular ou por 
Fraturas

Esse grupo é composto pelos Aquitardos 
Permianos e o Sistema Aquífero Embasamento 
Cristalino 2 (Figura 5.8).Figura 5.7: Área de ocorrência (em verde-claro) dos aquíferos com média a baixa 

possibilidade para águas subterrâneas em rochas com porosidade por fraturas no 
estado do Rio Grande do Sul.

Figura 5.8: Área de ocorrência (em marrom-claro) dos aquíferos limitados de 
baixa possibilidade para água subterrânea em rochas com porosidade intergranular 

ou por fraturas no estado do Rio Grande do Sul.
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Aquitardos Permianos

Os Aquitardos Permianos estão localizados em estreita 
faixa de 18.048 km2 na Depressão Periférica, circundando 
o Embasamento Cristalino desde Candiota, no sul do esta-
do, até Taquara, no leste. Suas litologias são formadas por 
siltitos argilosos, argilitos cinza-escuros, folhelhos pirobe-
tuminosos e pequenas camadas de margas e arenitos finos.

Normalmente, os poços que captam essas litologias 
apresentam vazões muito baixas ou são secos. As capaci-
dades específicas são inferiores a 0,1 m3/h/m. Em termos 
qualitativos, suas águas podem ser duras (grande quanti-
dade de sais de cálcio e de magnésio) ou salobras.

Raros poços produtivos são utilizados para abaste-
cimento doméstico. Sua vulnerabilidade natural é insig-
nificante, devido ao alto teor de argilas e siltitos em sua 
composição.

Embasamento Cristalino 2

O Sistema Aquífero Embasamento Cristalino 2 ocorre 
em uma área de 64.538 km2 no Embasamento Cristalino, 
abrangendo os municípios de Bagé, Caçapava do Sul, En-
cruzilhada do Sul e pequena porção de Porto Alegre. Suas 
litologias são granitos, gnaisses, andesitos, xistos, filitos e 
calcários metamorfizados, que estão, localmente, afetadas 
por fraturamentos e falhas.

Geralmente, apresentam capacidades específicas infe-
riores a 0,5 m3/h/m, ocorrendo muito frequen-
temente poços secos. As águas apresentam sa-
linidades inferiores a 300 mg/L. Em áreas onde 
há cobertura de sedimentos cenozoicos de 
origem marinha, suas águas podem apresentar 
altos teores de sais dissolvidos. Comumente, 
as águas captadas em poços construídos nas 
rochas graníticas podem apresentar enrique-
cimento em flúor.

O principal uso desse sistema aquífero é 
o abastecimento de pequenas comunidades 
rurais e assentamentos do INCRA. Sua vul-
nerabilidade está relacionada à espessura do 
manto de alteração.

Aquíferos Praticamente 
Improdutivos em Rochas com 
Porosidade Intergranular ou por 
Fraturas

Esse grupo, que abrange uma área de 
20.693,4 km2, representa os piores reser-
vatórios de água subterrânea do estado e é 
constituído pelos sistemas aquíferos Basalto/
Botucatu, Botucatu, Serra Geral 3, Aquicludes 
Eopaleozoicos e Embasamento Cristalino 3 
(Figura 5.9).

Figura 5.9: Área de ocorrência (em marrom-escuro) dos aquíferos praticamente 
improdutivos em rochas com porosidade intergranular ou por fraturas no estado 

do Rio Grande do Sul.

Basalto/Botucatu

Localiza-se na região da fronteira oeste e na região 
das Missões, entre Santiago, Unistalda e São Borja. Tam-
bém estão presentes áreas com morros isolados de basalto 
sobre o Arenito Botucatu, tanto na fronteira oeste quanto 
na porção leste do estado. Essas áreas são desfavoráveis 
ao armazenamento de água subterrânea, devido a sua 
condição topoestrutural. Geralmente, os poços perfurados 
nessas unidades são secos ou apresentam baixas vazões.

Botucatu

Esse sistema aquífero localiza-se em cotas topográfi-
cas altas e com morfologia escarpada, principalmente na 
região central do estado, próximo às bordas escarpadas 
do planalto basáltico. Compreende arenitos de granulo-
metria média a fina, endurecidos por cimento ferruginoso 
ou silicoso. Devido à sua condição topoestrutural e à forte 
cimentação, comportam-se como péssimos armazenadores 
de água subterrânea.

Serra Geral 3

O Sistema Aquífero Serra Geral 3, formado por rio-
dacitos e basaltos, encontra-se nas porções mais elevadas 
dos derrames da unidade hidroestratigráfica Serra Geral, 
na região nordeste do estado, e em morros isolados de 
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áreas muito dissecadas, no noroeste do estado. Os poços 
possuem vazões específicas muito baixas ou são secos. As 
águas, quando presentes, têm baixa salinidade.

Aquicludes Eopaleozoicos

Nas áreas do centro ao leste do Embasamento Crista-
lino, mais precisamente entre os municípios de Caçapava 
do Sul, Bagé, Lavras do Sul e Vila Nova do Sul, ocorrem os 
Aquicludes Eopaleozoicos. São compostos por arenitos finos 
a médios, róseos a avermelhados, com cimentação ferrugi-
nosa, calcítica e silicosa. Estes sofreram intensa diagênese 
e metamorfismo e, hoje, encontram-se muito endurecidos. 
Devido a esses fatores, a porosidade é muito baixa, o que 
ocasiona péssimas condições de armazenamento de água 
subterrânea. Com isso, os poços tubulares presentes nessa 
unidade são secos ou têm vazão insignificante.

Embasamento Cristalino 3

O Sistema Aquífero Embasamento Cristalino 3, locali-
zado nas porções mais elevadas do Embasamento Cristalino, 
é composto principalmente por rochas graníticas maciças, 
gnaisses, riolitos e andesitos pouco alterados. A ausência 
de fraturas interconectadas, pequena espessura do manto 
de alteração e a condição topográfica desfavorável inibem 
a perfuração de poços tubulares nessa unidade.

Aquífero Guarani

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) ocorre no Rio 
Grande do Sul sob duas maneiras: aflorante e confinado.

A área aflorante ocorre na Depressão Central do Rio 
Grande do Sul, entre os municípios de Sant’Ana do Livra-
mento e Santo Antônio da Patrulha. O SAG é constituído 
por nove unidades hidroestratigráficas: Botucatu, Guará, 
Arenito Mata, Caturrita, Alemoa, Passo das Tropas 1 e 2, 
Sanga do Cabral e Piramboia. Suas litologias são muito va-
riáveis, sendo localmente arenosas, de granulometria média 
a grossa, como nas unidades Botucatu, Guará, Passo das 
Tropas 1 e 2, ou então muito finas, com siltitos e arenitos 
argilosos, nas unidades Alemoa e Sanga do Cabral.

A maior produtividade na área aflorante é a da unida-
de hidroestratigráfica Guará, com capacidades específicas 
médias entre 2 e 4 m3/h/m, e vazões que alcançam mais 
de 100 m3/h.

Quanto à qualidade das águas, geralmente nas áreas 
aflorantes ocorrem baixos valores de salinidade, entre 
100 e 400 mg/L, à exceção da unidade hidroestratigráfica 
Piramboia, em Santa Maria, que apresenta valores de STD 
superiores a 3.000 mg/L. A unidade hidroestratigráfica 
Passo das Tropas 2 também possui águas com valores de 
STD elevados e, localmente, presença de flúor acima dos 
limites de potabilidade.

O Sistema Aquífero Guarani é confinado pelas rochas 
vulcânicas da Formação Serra Geral desde a fronteira oes-

te até a região litorânea do estado. Segundo Machado 
(2005), o SAG é compartimentado em quatro grandes 
blocos: Oeste, Leste, Central-Missões e Norte-Alto Uruguai. 
A exemplo das áreas aflorantes, é constituído por nove 
unidades hidroestratigráficas: Botucatu, Guará, Arenito 
Mata, Caturrita, Alemoa, Passo das Tropas 1 e 2, Sanga do 
Cabral e Piramboia. 

A unidade hidroestratigráfica Botucatu é a que apre-
senta maior distribuição na área confinada, sendo também 
o principal aquífero captado pelos poços profundos, que 
podem operar com vazões superiores a 500 m3/h.

Na fronteira oeste do estado, as capacidades específi-
cas variam de 5 a 10 m3/h/m, enquanto em outras regiões 
as capacidades específicas oscilam entre 0,5 e 2 m3/h/m.

A qualidade das águas nas porções confinadas é muito 
variável e depende do grau de confinamento das unidades 
hidroestratigráficas (MACHADO e FREITAS, 2005). As uni-
dades Botucatu e Guará, na fronteira oeste, apresentam 
águas doces, com menos de 400 mg/L de sais.

Na porção norte do planalto meridional, o arenito 
Botucatu é a principal unidade hidroestratigráfica e apre-
senta valores de salinidade em geral superiores a 800 mg/L.

O Sistema Aquífero Botucatu/Piramboia, na região 
leste, contém águas de baixa salinidade, geralmente abaixo 
de 400 mg/L.

A unidade hidroestratigráfica Passo das Tropas 2, 
confinada, apresenta altos valores de salinidade e, local-
mente, teores elevados de flúor, inviabilizando seu uso em 
abastecimento público.

No compartimento Norte-Alto Uruguai, o condiciona-
mento estrutural do Sistema Aquífero Guarani e sua ocor-
rência a grandes profundidades favorecem a ocorrência de 
águas termais. Nessa região estão localizadas as principais 
estâncias turísticas termais do estado.

A variabilidade da profundidade, a vazão e o teor de 
sais dissolvidos nos principais poços que captam o SAG 
confinado no Rio Grande do Sul, decorrentes da compar-
timentação do aquífero, são apresentados na (Figura 5.10.)

SItuAÇÃO AtuAL DA QuALIDADE DAS 
áGuAS SuBtERRÂnEAS E OS RISCOS 
DE DEGRADAÇÃO DECORREntES DOS 
PROCESSOS DE OCuPAÇÃO DO tERRItÓRIO

Nos últimos anos, estudos de geoquímica ambiental 
têm dirigido crescente atenção às relações entre a Geologia 
e os estudos epidemiológicos, especialidade que recebe a 
denominação de Geologia Médica. Segundo Roisenberg 
et al. (2007), muitas doenças endêmicas registradas pelo 
sistema de saúde pública têm sua origem no abastecimento 
de água subterrânea, que não oferece condições adequadas 
de potabilidade. Em muitos casos, a degradação da quali-
dade da água decorre de processos naturais, em razão da 
interação água-rocha. Por outro lado, o inadequado sane-
amento básico, o vazamento de combustíveis em postos 
de abastecimento e os efluentes industriais proporcionam 
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a degradação das águas subterrâneas em núcleos urbanos. 
Fora dos aglomerados populacionais, a mineração e a agri-
cultura extensiva são importantes vetores da contaminação 
das águas subterrâneas.

De modo geral, as águas subterrâneas são potáveis. 
No entanto, há problemas de altas concentrações naturais 
de determinados elementos que inviabilizam seu uso para 
abastecimento humano e animal. Por exemplo, teores ex-
cessivos de cloretos presentes em aquíferos relacionados aos 
depósitos sedimentares da Planície Costeira e em aquíferos 
formados pelas formações Palermo, Irati e Rio Bonito são 
comuns. Também há casos de altos teores de flúor em águas 
subterrâneas, principalmente na região da Depressão Perifé-
rica e no Embasamento Cristalino, inclusive em Porto Alegre, 
que podem causar fluorose dentária. Na região de Venâncio 
Aires e Santa Cruz do Sul, concentrações de até 11 mg/L 
de flúor são verificadas em águas subterrâneas do Sistema 
Aquífero Guarani (MARIMON, 2006). Estudos recentes, 
utilizando isótopos estáveis, demonstraram que o elevado 
teor de fluoreto dessas águas subterrâneas possui origem 
geogênica (MARIMON et al., 2007). Teores excessivos de 
ferro e manganês, de origem natural, também são comuns 
e causam problemas de natureza organoléptica nas águas.

Os casos de águas subterrâneas contaminadas no Rio 
Grande do Sul ainda são localizados e possuem relação 
com atividades de agricultura extensiva, de indústria e de 
mineração, além da ausência de saneamento básico nos 
grandes aglomerados urbanos.

O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior pro-
dutividade agrícola no país, tendo participação importante 
nas safras de soja, arroz, trigo, uva, dentre outras culturas. 
A alta produtividade é alcançada com uso extensivo de 
fertilizantes minerais, excrementos animais, agrotóxicos e 
corretivos de pH, aportando anualmente ao solo milhares de 
toneladas de agentes contaminantes que podem alcançar 
as águas subterrâneas (ROISENBERG et al., 2007).

Os fertilizantes minerais do tipo NPK são os mais uti-
lizados na agricultura, constituindo uma fonte de nitrato 
e fósforo, com elevadas concentrações de flúor. O uso de 
fertilizantes orgânicos à base de dejetos animais é prática 
comum, particularmente em regiões onde a suinocultura e 
avicultura estão presentes. O uso desse tipo de fertilizante e 
o de águas servidas, que contém igualmente grande quan-
tidade de nitrogênio amoniacal, rapidamente convertido 
em nitrato, pode degradar a qualidade das águas subter-
râneas. A contaminação de aquíferos por pesticidas ainda 

Figura 5.10: Principais poços que captam a porção confinada do sistema aquífero Guarani no 
Estado do Rio Grande do Sul.
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não está adequadamente dimensionada no âmbito 
do Rio Grande do Sul, devido à carência de estudos 
e avaliações específicas sobre o comportamento dos 
produtos utilizados no solo.

Por se tratar de substâncias degradáveis, o poten-
cial de contaminação das águas subterrâneas depen-
de, além da mobilidade geoquímica, da persistência no 
meio ambiente (ROISENBERG et al., 2007). O uso de 
fungicidas à base de sulfato de cobre (calda bordalesa) 
é uma prática realizada há mais de 100 anos em áreas 
de produção de uvas. Estudos realizados demonstram 
que as camadas superficiais de solo podem, nesse 
caso, conter até 3.000 ppm de cobre (e outros metais) 
que resta adsorvido nos solos argilosos (MIRLEAN et 
al., 2005; MIRLEAN et al., 2007 apud ROISENBERG 
et al., 2007). Em solos de natureza arenosa ou com 
menor conteúdo de argilas, como é o caso da região 
da fronteira oeste (unidades Botucatu e Guará), os 
metais presentes na calda bordalesa podem atingir 
o lençol freático, contaminando a água subterrânea.

As atividades industriais, de modo geral, possuem 
elevado potencial de contaminação para as águas subterrâ-
neas pelo conteúdo de metais presentes nos efluentes líqui-
dos e nos resíduos sólidos. A indústria de beneficiamento de 
couro e fabricação de calçados, como vem sendo praticada 
na região do Vale do Rio dos Sinos, apresenta potencial 
risco de contaminação das águas subterrâneas, principal-
mente por metais pesados. A indústria petroquímica e de 
refino de petróleo pode, igualmente, afetar a qualidade 
da água do lençol freático através dos efluentes líquidos. 
Nesse caso, resíduos de compostos orgânicos fazem-se 
acompanhar, geralmente, de conteúdo variável de 
metais, como mercúrio, vanádio, cromo, chumbo e 
cádmio. Os dois maiores polos localizam-se em Ca-
noas (Refinaria Alberto Pasqualini) e em Triunfo (Polo 
Petroquímico), estando assentados sobre sedimentos 
síltico-argilosos com lentes de arenitos ocasionais da 
Formação Sanga do Cabral. O caráter argiloso dos 
solos previne a disseminação dos contaminantes, 
diminuindo substancialmente a vulnerabilidade do 
aquífero (ROISENBERG et al., 2007).

A indústria extrativa de carvão representa impor-
tante vetor de contaminação das águas subterrâneas, 
particularmente a partir das pilhas de rejeito, onde, 
além de metais, são encontradas concentrações im-
portantes de enxofre e arsênio (BINOTTO et al., 2000; 
ORTIZ et al., 1999 apud ROISENBERG et al., 2007).

A ausência de saneamento básico, aliada à ex-
ploração por meio de poços e ponteiras (Figura 5.11), 
construídos de forma precária e sem rigor técnico, 
constitui um grande risco de contaminação das águas 
subterrâneas. Por exemplo, na região litorânea, com 
a finalidade principal de abastecer residências de ve-
raneio, essas perfurações acabam interligando águas 
superficiais contaminadas por fossas e outros conta-

minantes a águas de boa qualidade do aquífero. Os poços 
tubulares devem ser construídos segundo normas técnicas 
específicas e ser muito bem geridos em sua operação.Há 
muitos casos de poços tubulares abandonados (Figura 5.12) 
ou em operação em condições inadequadas (Figura 5.13) 
que podem afetar a qualidade das águas subterrâneas. 
Poços escavados (Figura 5.14), muito comuns no interior 
do estado, quando abandonados, também constituem 
importante vetor de contaminação das águas subterrâneas, 
pois ficam abertos ou são usados como fossas.

Figura 5.11: Campo de ponteiras captando águas subterrâneas
mais superficiais no litoral gaúcho.

Figura 5.12: Poço tubular abandonado, que pode representar risco de 
contaminação das águas subterrâneas.
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PERSPECtIvAS FutuRAS

O conhecimento hidrogeológico do Rio Grande do Sul 
tem evoluído de modo satisfatório nos últimos anos, por 
intermédio de vários órgãos e grupos de pesquisa, como: 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Ge-
ológico do Brasil (CPRM/SGB); Instituto de Geociências (IG) 
e Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (SEMA); Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM); Companhia 
Riograndense de Saneamento (CORSAN), dentre outros.

O Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul (MA-
CHADO e FREITAS, 2005), executado em parceria por CPRM/
SEMA-DRH, constituiu-se em um levantamento abrangente, 
que possibilitou cartografar, na escala 1:750.000, o estado-

-da-arte do conhecimento hidrogeológico 
naquela ocasião.

No entanto, há muitas lacunas e áreas 
a serem detalhadas. Estudos futuros devem 
contemplar a ampliação da base de dados 
com o cadastramento permanente de poços 
e a execução de estudos de detalhe em áreas 
específicas e em bacias hidrográficas, com o 
intuito de aprofundar o conhecimento sobre 
a qualidade das águas, as condições de trans-
porte dos contaminantes e a prevenção de 
contaminação nas áreas de recarga.

Desde 2009, a CPRM/SGB está implan-
tando, em todo o território brasileiro, a Rede 
Básica Nacional de Monitoramento Integrado 
das Águas Subterrâneas. Seu principal objetivo 
é ampliar a base de conhecimento hidroge-
ológico dos principais aquíferos brasileiros e 
acompanhar as alterações espaciais e tem-
porais na quantidade e qualidade das águas 
subterrâneas, com a finalidade de fornecer 
dados básicos como subsídio à gestão inte-
grada dos recursos hídricos. Para tanto, estão 
sendo construídos poços de monitoramento 
em vários aquíferos brasileiros.

No ano de 2010, a CPRM/SGB construiu, 
nas áreas de recarga do SAG, vários poços 
de quatro polegadas dedicados ao monitora-
mento de níveis (Figura 5.15). Nesses poços, 
localizados próximos a pluviômetros da rede 
hidrometeorológica nacional, foram instalados 
sensores de níveis e data loggers que realizam 
e armazenam medidas de níveis a cada hora. 
Com os dados obtidos com o monitoramento 
ao longo dos anos, muitos estudos serão 
possíveis, como, por exemplo, verificação 
da flutuação dos níveis nas áreas de recarga 
de acordo com as variações pluviométricas, 
relações com os cursos d’água superficiais, 

mudanças na qualidade das águas etc.
Alguns projetos envolvendo o abastecimento de comu-

nidades rurais com água subterrânea vêm sendo desenvol-
vidos pela CPRM/SGB no estado desde 2005. As atividades 
executadas nesses projetos incluem visitas técnicas, estudos 
geofísicos e laudos geológicos para avaliação e diagnóstico 
das melhores alternativas na perfuração de novos poços; 
diagnósticos de poços que se encontram paralisados e 
não instalados, ensaios de bombeamento para posterior 
revitalização, bem como monitoramento e manutenção 
das obras implantadas.

O primeiro deles, o Projeto de Revitalização e Perfura-
ção de Poços Tubulares para Exploração de Água Subterrâ-
nea, em parceria com o Ministério da Integração Nacional 
(MI), foi realizado no ano de 2005 e resultou na implantação 
de 28 Sistemas Simplificados de Abastecimento por Água 
Subterrânea (SSAs).

Figura 5.14: Poço escavado que, se abandonado, pode 
ameaçar a qualidade das águas subterrâneas.

Figura 5.13: Poço tubular localizado em uma lavoura de arroz (Candelária, RS). 
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Figura 5.15: Poços de monitoramento construídos pela CPRM/SGB em áreas de recarga do sistema aquífero 
Guarani no estado do Rio Grande do Sul.

O projeto teve continuidade em 2006, com a par-
ceria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), para promover o abastecimento de 
água em assentamentos da reforma agrária no Rio Gran-
de do Sul. Visando a estimular as atividades produtivas 
dos assentamentos, no período de 2006 a 2009 foram 
instalados 38 SSAs (Figura 5.16). A parceria CPRM/
SGB-INCRA prevê a revitalização de mais 40 poços até o 
ano de 2011. Assim, será possível disponibilizar água de 
qualidade para mais 2.500 famílias em assentamentos 
da reforma agrária.

Tais projetos de cunho social também permitem, 
com a gestão e o monitoramento dos poços, a obtenção 
de dados técnico-científicos muito importantes para o 
entendimento dos diversos sistemas aquíferos do Rio 
Grande do Sul.
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IntRODuÇÃO

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) foi 
criada por lei em 1973 e era composta, inicialmente, por 14 
municípios. O crescimento demográfico resultante princi-
palmente das migrações, a interligação das malhas urbanas 
e os processos emancipatórios em período relativamente 
recente, bem como a necessidade de as municipalidades 
alocarem recursos para impulsionar o desenvolvimento 
local, propiciaram a que novos municípios se integrassem 
à região, totalizando 31 em 2001.

A RMPA constitui-se em polo de atração no estado do 
Rio Grande do Sul. Tal característica, antes restrita a Porto 
Alegre e cidades mais populosas, agora se verifica nas cida-
des da periferia da região, onde, atraídos pelos preços mais 
baixos da terra e pelas facilidades de emprego das áreas de 
expansão econômica, aportam migrantes de todo o estado.

LOCALIzAÇÃO E ASPECtOS 
SOCIOECOnÔMICOS

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) é 
a área mais densa do estado do Rio Grande do Sul, con-
centrando 37% da população, em 31 municípios. Nela 
encontram-se nove dos 18 municípios do estado com mais 
de 100 mil habitantes. A densidade demográfica da região 
é de 480,62 hab./km2, integrando municípios como os de 
Alvorada, Esteio e Porto Alegre, que apresentam as maiores 
densidades do estado. Os municípios da RMPA que apre-
sentam menores densidades demográficas são Glorinha, 
São Jerônimo e Triunfo (Figura 6.1).

Figura 6.1: Localização da área de estudo, Região Metropolitana de Porto Alegre, 
no estado do Rio Grande do Sul.

ExPLOtAÇÃO E APROvEItAMEntO DAS 
SuBStÂnCIAS nÃO-MEtáLICAS DA REGIÃO 
MEtROPOLItAnA DE PORtO ALEGRE

O diagnóstico do potencial mineral para não-metálicos 
da Região Metropolitana de Porto Alegre baseou-se fun-
damentalmente em dados obtidos de trabalhos técnicos 
da CPRM/SGB, como, por exemplo, Subsídios para o 
Plano-Diretor de Mineração da Região Metropolitana de 
Porto Alegre (ZANINI, 2006) e Programa Técnico para o 
Gerenciamento da Região Metropolitana de Porto Alegre 
(PROTEGER) (ORLANDI FILHO e GIUGNO, 1994). Com tais 
informações, torna-se possível conhecer a vocação e o 
potencial das substâncias minerais para uso na construção 
civil e indústria no âmbito da RMPA.

Substâncias Minerais para a Construção 
Civil

As matérias-primas da RMPA abordadas são: areia 
para a construção civil, argila para cerâmica vermelha, brita, 
material de empréstimo, pedra de talhe, rocha ornamental 
e saibro.

Areia para a construção civil

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, as areias 
naturais constituem um agregado miúdo, explotado prin-
cipalmente a partir de sedimentos aluvionares de leitos de 
rios e, em escala bem mais reduzida, de sedimentos das 
planícies aluviais. As áreas de extração de areias para a 
construção civil relacionam-se às bacias hidrográficas dos 
rios dos Sinos e Jacuí.
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• Areia de leito de rio
As principais áreas de areia de construção civil da RMPA 

situam-se, principalmente, em depósitos dos leitos dos rios 
Jacuí, dos Sinos e Caí. Outras áreas, com menores volumes 
de areia disponível para a atividade mineira, relacionam-se 
aos sedimentos aluvionares, predominantemente arenosos, 
dos depósitos de canais de menor porte distribuídos na 
região.

No contexto regional, a sub-bacia hidrográfica do rio 
dos Sinos é constituída geologicamente por terrenos sedi-
mentares arenosos ou argilosos e rochas vulcânicas básicas 
(basaltos) pertencentes à Bacia do Paraná. Essas rochas, 
por sua própria composição mineralógica, são pobres em 
quartzo, à exceção dos arenitos eólicos, tendendo a formar 
depósitos arenosos de granulometria fina em acumulações 
fluviais de pequeno ou médio porte. Em contrapartida, a 
sub-bacia hidrográfica do rio Jacuí compreende vasta rede 
de tributários e drena, além dos sedimentos e rochas vul-
cânicas da Bacia do Paraná, diversas áreas constituídas por 
rochas do embasamento cristalino da região ao sul desse 
rio. Devido à maior abundância em quartzo na composição 
mineralógica do citado embasamento, destaca-se a impor-
tância dessas rochas, contribuindo como área-fonte para 
a formação dos depósitos aluvionares arenosos de grande 
volume e de maior granulometria identificados no rio Jacuí.

Com relação às reservas, é possível proceder-se a uma 
estimativa de grande volume, uma vez que existe a reno-
vação periódica dos depósitos de acordo com o regime 
hidrológico de cada rio.

A areia minerada no leito ativo dos rios dos Sinos, Jacuí 
e Caí é utilizada como agregado miúdo predominantemen-
te na produção de argamassa e concreto em alvenaria de 
tijolos e pedras. Os principais centros consumidores são: a 
cidade de Porto Alegre, municípios da região metropolitana 
e diversas cidades do interior do estado.

• Areia da planície aluvial
Segundo Zanini e Pimentel (1998), as areias mineradas 

na área da planície aluvial restringem-se a pequenas lavras 
situadas na região de Areia Branca, município de Parobé.

Os depósitos encontram-se próximos ao contato das 
aluviões com a fácies de interdunas da Formação Botucatu 
e alguns colúvios, os quais, em termos de área-fonte, con-
tribuem para a deposição de silte e argila nesses depósitos 
da planície aluvial.

Outras áreas consideradas com potencial mineiro, 
situadas nas porções norte e sul da RMPA, relacionam-se 
aos sedimentos aluvionares atuais das planícies aluviais, 
onde a areia ocorre associada a lentes de argila.

Áreas de menor potencialidade ocorrem também nes-
ses terrenos de planícies aluviais, bem como em depósitos 
de origem lagunar constituídos por areias, argilas e siltes 
localmente associados.

A areia minerada nas lavras referidas tem sido utilizada 
principalmente na produção de argamassa. O agregado mi-

údo, correspondente à fração fina, é utilizado na fabricação 
de artefatos de cimento, como canos e tanques, ou mesmo 
como material de aterro na construção de residências.

Argila para cerâmica vermelha

Para efeito de descrição, as ocorrências de argila foram 
separadas em quatro grupos: argilas de planície aluvial, 
argilas de leques aluviais, argilas de solo residual e argilas 
de rochas sedimentares da Bacia do Paraná.

• Argila de planície aluvial
Essas argilas distribuem-se, principalmente, pelas pla-

nícies aluviais dos cursos médio e inferior do rio dos Sinos, 
abrangendo os municípios de Campo Bom, São Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul e Sapiranga; nas planícies 
aluviais do rio Paranhana (município de Parobé), tributário 
do rio dos Sinos, e no médio e baixo cursos do rio Gravataí 
(municípios de Alvorada e Gravataí); em pequena área nas 
várzeas do rio Caí, nas imediações da BR-386 e nas várze-
as dos arroios Vigário e Varejão no município de Viamão 
(ZANINI e PIMENTEL, 1998).

Os depósitos de argilas das planícies aluviais que ocor-
rem nas porções norte e sul da RMPA estão diretamente 
relacionados, texturalmente, ao aspecto litofaciológico dos 
sedimentos da área-fonte, como também ao modelamento 
geomorfológico e à profundidade do substrato arenítico. 
Geralmente, esses depósitos situam-se em áreas de várzeas 
e depressões das planícies e em terraços fluviais com carac-
terísticas de depósitos subatuais (Figura 6.2).

As feições geomorfológicas que circundam as planícies 
aluviais são colinas-terraços de baixas altitudes, constituídas 
por leques aluviais e litotipos da fácies de interdunas da 
Formação Botucatu.

Os depósitos de argila nas planícies aluviais do rio 
Gravataí encontram-se no baixo curso do rio, no trecho 
em que corta os municípios de Gravataí e Alvorada. São 
depósitos originados de retrabalhamento sobre os terrenos 
sedimentares da Bacia do Paraná, sobre as litologias dos 
leques aluviais e em menor escala provenientes da erosão 
e intemperização das rochas graníticas proterozoicas. Essas 
argilas foram depositadas nas várzeas e paleodepressões da 
planície aluvial nos períodos de cheias do rio, em sistema 
deposicional fluviolacustre.

De acordo com os resultados encontrados por Zanini 
e Pimentel (1998), as argilas das planícies aluviais dos rios 
dos Sinos e Gravataí apresentam grande potencial para 
fabricação de tijolos maciços e furados.

Nas argilas das planícies aluviais dos rios dos Sinos e 
Paranhana, foram identificadas argilas com maior ou me-
nor grau de adequação para uso na indústria de cerâmica 
vermelha, especialmente na fabricação de tijolos maciços 
e furados e telhas comuns (ZANINI e PIMENTEL, 1998).
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Figura 6.2: (a) Frente de lavra de argila para cerâmica vermelha na planície aluvial do rio dos Sinos;
 (b) cavas alagadas de antigas lavras nas várzeas do rio dos Sinos.

• Argilas de leques aluviais
Os depósitos de argilas de leques aluviais estão direta-

mente relacionados, texturalmente, ao sistema deposicional 
e à posição espacial em relação às rochas graníticas das 
áreas-fonte. Desse modo, as áreas com os maiores depó-
sitos estariam posicionadas nas partes distais dos leques 
aluviais, em uma morfologia de planícies tercioquaternárias 
com baixas altitudes, onde a deposição pelítica ocorreu em 
grandes bolsões, resultando em argilas mais plásticas e com 
pouca contribuição arenosa.

Nesse contexto, encaixam-se os grandes depósitos de 
argilas das localidades de Belém Novo e Boa Vista, extremo 
sul do município de Porto Alegre, enquanto as argilas das 
localidades de Branquinha e Espigão (município de Viamão) 
estariam espacialmente nas partes médias dos leques, onde 
ocorreu sedimentação mista, com deposição em pequenos 
bolsões de argilas de baixa plasticidade e com uma contami-
nação maior de elementos silicosos. Nessas partes, as feições 
geomorfológicas seriam de colinas-terraços, constituindo 
zonas de maiores altitudes, que contornam as planícies 
tercioquaternárias que dominam as partes mais baixas.

Devido à grande área de abrangência da unidade 
Leques Aluviais da extremidade sul da RMPA, torna-se im-
praticável estabelecer uma avaliação das reservas das argilas 
dessa região (ZANINI e PIMENTEL, 1998).

A partir das análises tecnológicas realizadas por esses 
autores, conclui-se que as argilas provenientes dos chama-
dos Leques Aluviais apresentam maior disponibilidade para 
uso em tijolos maciços.

• Argilas de solo residual
Os levantamentos geológico e pedológico do mu-

nicípio de Parobé permitiram a identificação de algumas 
áreas onde ocorrem argilas residuais para uso em cerâmica 
vermelha (ZANINI e PIMENTEL, 1998).

As argilas residuais têm sua origem relacionada às 
rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, cujo domínio 
distribui-se em porções elevadas do relevo de morros 
(bordas de platô) ou de morros-testemunhos, nos quais se 

desenvolvem solos originados pela alteração dessas rochas 
que são constituídas, predominantemente, por basaltos.

As áreas mais importantes, onde ocorrem esses solos, 
situam-se na região de Salto, na encosta da parte norte 
do município, em alguns morros-testemunhos próximos à 
cidade de Parobé e na extremidade sul da região de Salto, 
nas localidades de Pinhal e Morro Negro.

Os depósitos de argilas residuais são constituídos por 
solos do tipo Argissolos ou Nitossolos, ambos desenvolvidos 
sobre o substrato de rocha basáltica ou na interface desta 
com os arenitos eólicos.

Predominam na área os Argissolos, que se desenvol-
vem, principalmente, nas zonas de contato basalto-arenito 
na escarpa basáltica e morros-testemunhos.

Os Nitossolos ocorrem somente na extremidade norte 
da área, nas porções mais elevadas, de relevo ondulado a 
fortemente ondulado, com substrato basáltico.

O dimensionamento das reservas, bem como a carac-
terização tecnológica das argilas residuais existentes nas 
diversas áreas identificadas requer estudos de maior detalhe.

As argilas residuais do município de Parobé, em prin-
cípio, têm perspectivas para uso na confecção de tijolos, 
normalmente fazendo parte da mistura com outras argilas 
de diferentes composições.

As argilas residuais originadas pelo desenvolvimento 
de solos da classe Argissolo e, provavelmente, os Nitosso-
los das áreas de basalto, têm boas chances de participar 
na composição com as argilas da planície aluvial para a 
fabricação de tijolos.

• Argilas de rochas sedimentares da bacia do Paraná
As argilas de rochas sedimentares da Bacia do Paraná, 

com potencial para uso em cerâmica vermelha, distribuem-
-se na RMPA – Norte, em áreas de ocorrência das unidades 
com faciologias pelíticas. Essa atividade é desenvolvida, 
principalmente, nos municípios de Gravataí, Sapucaia do 
Sul, Porto Alegre, Alvorada, Novo Hamburgo, Nova Santa 
Rita e Triunfo (Figura 6.3).

Os depósitos de argilas de rochas sedimentares da 
Bacia do Paraná estão diretamente relacionados às áreas de 



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

92

ocorrência das unidades geológicas dessa bacia, que, devido 
a seus aspectos litofaciológicos derivados de sua ambiência 
sedimentar e de seus sistemas deposicionais, apresentam 
concentrações de depósitos pelíticos com potencialidade 
econômica para a indústria da cerâmica vermelha.

Tomando por base as lavras de argila em atividade na 
RMPA – Norte, foi possível separar algumas regiões onde 
essa substância mineral é minerada em grande escala, com 
beneficiamento industrial, e outras em que aparecem sob a 
forma de ocorrências e extrações de pequeno porte.

Nas áreas onde afloram as rochas do Grupo Rosário 
do Sul, os maiores depósitos de argilas quanto 
à extensão, continuidade lateral e espessura 
encontram-se nas regiões de Passo Fundo e 
Costa do Ipiranga, nos municípios de Sapucaia 
do Sul e Gravataí.

O grande morro-colina de configuração 
alongada norte-sul, onde se localiza todo o 
perímetro urbano da cidade de Nova Santa 
Rita, e a região mais a sul até Morretes são 
constituídos por rochas pelíticas do Grupo 
Rosário do Sul, com grande potencial de argilas 
para cerâmica vermelha.

As regiões de Passo do Hilário (Gravataí) 
e Morretes (Nova Santa Rita), localizadas em 
áreas de predominância da fácies pelítica da 
Formação Rio do Rasto, apresentam potencial 
mineiro significativo, alicerçado pela espessura 
e continuidade lateral das camadas e pelas áre-

Figura 6.3: Zonas de ocorrência de rochas sedimentares da bacia do Paraná (exceto formação Botucatu) na RMPA.
Fonte: Wildner et al. (2008).

as de exposição onde são mineradas em lavras de grande 
porte (Figura 6.4).

Na região de Rincão da Madalena (Gravataí), o apro-
veitamento econômico das argilas está ligado às zonas de 
domínio dos pelitos da Formação Estrada Nova, que aflora 
sob a forma de “ilhas” dispersas em um contexto de leques 
aluviais e planícies aluviais atuais.

Da mesma maneira, porém em menor escala, existem 
algumas zonas de ocorrência (“ilhas”) da Formação Paler-
mo, caracterizando pequenas áreas dispersas com grande 
potencial para mineração.

Figura 6.4: Frente de lavra em atividade de argila para cerâmica vermelha.

Nota: O Grupo Rosário do Sul não foi cartografado na escala de trabalho.



POTENCIAL MINERAL PARA NÃO METÁLICOS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

93

Tomando por base os resultados apresentados por 
Zanini e Pimentel (1998), as argilas de rochas sedimenta-
res da Bacia do Paraná apresentam grande potencial para 
fabricação de tijolos maciços e furados. Geralmente, essas 
rochas têm potencialidades para fabricação de pisos de 
cerâmica vermelha, principalmente nas temperaturas mais 
altas de queima.

As cerâmicas e olarias de alguns municípios da porção 
norte da RMPA utilizam essas argilas para confecção de dife-
rentes produtos usados na construção civil. Nesse contexto, 
enquadram-se os tijolos furados de reboco (menos nobre) 
e parede à vista (mais nobre), assim como pisos coloniais 
de todos os tipos e tamanhos.

Grandes cerâmicas de outros municípios, não per-
tencentes à RMPA, utilizam as argilas dos municípios de 
Gravataí e Sapucaia do Sul e de Morretes (Nova Santa Rita), 
para fabricação de telhas de todos os tipos – comuns e 
esmaltadas – e tubos cerâmicos, inclusive para exportação.

Brita

As britas são obtidas a partir da explotação de três 
classes de rocha, que condicionam a produção desse bem 
mineral nas porções norte e sul da Região Metropolitana 
de Porto Alegre: granitos, basaltos e diabásios.

• Granito para brita
As rochas graníticas constituem a principal matéria-

-prima para obtenção de brita na porção sul da RMPA. 
Sua importância decorre não só do fato de esses granitos 
constituírem grandes maciços rochosos com inúmeras fa-

Figura 6.5: Zonas de ocorrência de rochas graníticas na RMPA. Fonte: Wildner et al. (2008).

lhas e fraturamentos associados, em zonas que favorecem 
o desmonte da rocha, como também pela proximidade da 
maioria das áreas de lavra em relação ao mercado consu-
midor de Porto Alegre.

As áreas graníticas com características geologicamente 
mais favoráveis para extração de brita distribuem-se nas re-
giões sudeste, leste e oeste de Porto Alegre e estão situadas, 
respectivamente, nos municípios de Porto Alegre, Viamão 
e Eldorado do Sul (Figura 6.5).

Os maciços graníticos da porção sul da RMPA, portado-
res de características geologicamente favoráveis para produ-
ção de brita, fazem parte da Suíte Granítica Dom Feliciano, 
sendo representados por sienogranitos da Fácies Sienogra-
nítica, tipo Morrinhos, bem como por granito-gnaisses do 
Complexo Granito-Gnáissico Pinheiro Machado.

Os granitos da Suíte Granítica Dom Feliciano ocorrem 
no entorno da região de Porto Alegre e a oeste, no muni-
cípio de Eldorado do Sul. Petrográfica e texturalmente são 
homogêneos. Correspondem a sienogranitos granulares 
médios a grossos, localmente porfiríticos, com fenocristais 
de feldspato potássico, imersos em matriz de granulação 
média. Sua cor varia de vermelha a rósea.

Os grandes maciços graníticos dessas duas regiões 
apresentam abundantes fraturamentos relacionados à 
tectônica rúptil, de expressiva influência em algumas áre-
as, como naquelas a sudeste de Porto Alegre e ao sul da 
BR-290, no município de Eldorado do Sul. As falhas e os 
fraturamentos apresentam descontinuidades físicas que oti-
mizam a fragmentação da rocha na britagem. Observam-se, 
também, nessas áreas, fraca alteração intempérica e solos 
litólicos nas porções superiores dos maciços (Figura 6.6).
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Áreas situadas em regiões mais afastadas, a sudeste e 
sul de Porto Alegre, bem como a oeste, nos municípios de 
Guaíba e Eldorado do Sul, embora apresentem potencial 
mais indicado para pedra de talhe ou saibro, são também 
detentoras de potencial para brita, em razão da presença de 
fraturas em determinadas partes dos maciços. O potencial 
para brita nessas áreas tem prioridade subordinada em 
relação às duas outras substâncias.

• Basalto para brita
As áreas com viabilidade para produção de brita a 

partir de basaltos ocorrem exclusivamente na porção norte 
da Região Metropolitana de Porto Alegre e coincidem com 

aquelas indicadas para produção de pedra 
de talhe. A maioria das áreas de mineração 
encontra-se instalada ao longo da borda dos 
derrames da Formação Serra Geral, distribuída 
segundo uma direção aproximadamente leste-
-oeste na encosta da região serrana (Figura 
6.7).

As rochas basálticas da Formação Serra 
Geral constituem a matéria-prima mais inten-
samente explotada na RMPA para produção de 
diversas categorias de brita.

Distribuem-se, dominantemente, na ex-
tremidade norte dessa região, onde ocorrem 
os primeiros derrames da frente da encosta 
basáltica. O relevo é constituído por morros 
com encostas íngremes e taludes abruptos, 
dominados na porção superior por basalto 
e por arenitos nas zonas mais inferiores das 

encostas (Figura 6.8).
As rochas vulcânicas básicas da Formação Serra Geral, 

que ocorrem na escarpa basáltica da parte norte da RMPA, 
normalmente são representadas por derrames pouco es-
pessos, estruturalmente compactos, com predomínio de 
zonas de textura maciça, sendo apropriadas para produção 
de brita.

No que se refere às reservas, pode-se afirmar que as 
áreas relacionadas tanto aos granitos da porção sul quanto 
aos basaltos da porção norte da RMPA apresentam alto 
potencial para produção de brita. As áreas com maior con-
centração de fraturas nesses dois ambientes são passíveis 

Figura 6.6: Pedreira de granito para brita em Morro Grande (Viamão, RS).

Figura 6.7: Zonas de ocorrência de rochas basálticas da bacia do Paraná na RMPA. 
Fonte: Wildner et al. (2008).
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de oferecer elevadas reservas de material adequado para 
a britagem.

Restrições quanto ao aproveitamento de parte dessas 
reservas devem ser consideradas, admitindo-se que em al-
gumas áreas pode haver interferência de fatores de ordem 
legal, relacionados à legislação ambiental.

As rochas britadas das pedreiras de granito ou de ba-
salto são amplamente utilizadas na construção de rodovias 
como base, agregado para concreto e como revestimento 
de estradas secundárias.

Material de empréstimo

O material de empréstimo para uso na construção civil 
tem grande distribuição nas porções sul e norte da RMPA.

Geralmente, as áreas de ocorrência mostram condições 
favoráveis para seu aproveitamento e extração devido à 
morfologia do terreno, com relevo ondulado a suavemente 
ondulado, e ao fato de as grandes lavras em 
atividade encontrarem-se próximas às princi-
pais vias de acesso; às vezes, dentro do próprio 
perímetro urbano.

Por se tratar de um produto de emprego 
imediato na construção civil, suas ocorrências 
tornam-se mais importantes quanto mais pró-
ximas estiverem das frentes de lavra em relação 
às áreas com obras de aterro.

Nas porções norte e sul da RMPA, as áreas 
com potencial para material de empréstimo 
estão diretamente relacionadas aos aspectos 
texturais e à espessura dos solos. A viabilida-
de econômica de exploração desse material é 
direcionada para obras de aterro e, eventual-
mente, para mistura em pequeno percentual 
com argilas para cerâmica vermelha, de acordo 
com suas características texturais.

Na porção sul da RMPA, os terrenos 
onde esse material tem possibilidade de apro-
veitamento são constituídos por rochas dos 
domínios graníticos e coberturas cenozoicas.

Na parte ocidental da região sul, com-
preendendo os municípios de Eldorado do 
Sul e Guaíba, o potencial desse material se 
deve à espessa cobertura de solo da classe 
Argissolo, em relevo suavemente ondulado 
a ondulado, originado de rochas graníticas e 
gnáissicas. Ainda na parte ocidental, no extre-
mo noroeste, esse potencial é avaliado pelo 
desenvolvimento de solo da classe Argissolo 
em relevo suavemente ondulado, oriundo de 
rochas essencialmente gnáissicas.

Na parte oriental (porção sul da RMPA), 
compreendendo os municípios de Porto Alegre 
e Viamão, as áreas com potencial para material 
de empréstimo abrangem, principalmente, 

aquelas com coberturas cenozoicas, onde ocorrem Argis-
solos em relevo suave a forte ondulado, e as com substrato 
granito-gnáissico de fácies porfirítica, com predomínio de 
Argissolos e relevo suavemente ondulado.

Na porção norte da RMPA, os terrenos onde esse ma-
terial tem possibilidades de aproveitamento econômico são 
constituídos principalmente pela fácies de interdunas dos 
arenitos da Formação Botucatu e pela fácies arenosa do 
Grupo Rosário do Sul, onde se desenvolvem, invariavelmen-
te, Argissolos, espessos, com drenagem (permeabilidade) 
moderada e erodibilidade alta (Figura 6.9).

Os bancos de arenito eólico intertrapiano, apesar de 
terem ocorrência local e ocuparem pequenas áreas, apre-
sentam também Argissolos, medianamente espesso e com 
condições de uso em obras de aterro.

Nas áreas da unidade Coluviões de Encostas, os solos 
vermelhos têm apresentado características para material 
de aterro.

Figura 6.9: Frente de lavra de material de empréstimo oriundo da fácies 
de interdunas da formação Botucatu.

Figura 6.8: Pedreira de basalto para brita de Quatro Colônias (Campo Bom, RS).
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Nas regiões onde predominam as coberturas tercio-
quaternárias, denominadas Depósitos de Leques Aluviais, 
desenvolvem-se Argissolos em relevo suavemente ondulado 
a ondulado. Tais depósitos abrangem extensas áreas, prin-
cipalmente nos municípios de Glorinha, Gravataí, Portão 
e Canoas.

De modo geral, essas áreas apresentam alta suscetibi-
lidade a processos erosivos, sendo necessária a adoção de 
medidas de contenção nas áreas mineradas.

Pedra de talhe

As pedras de talhe são obtidas a partir da explotação de 
três classes de rocha de origens distintas, que condicionam 
a produção desse bem mineral nas porções norte e sul da 
Região Metropolitana de Porto Alegre. As rochas explotadas 
são arenitos da Formação Botucatu, basaltos da Formação 
Serra Geral e granitos da Suíte Granítica Dom Feliciano.

• Arenito (“pedra grés”) para pedra de talhe
As pedras de talhe obtidas de arenitos da Formação 

Botucatu constituem a grande maioria das lavras existentes 
na RMPA, superando em número o somatório das extrações 
de basalto e granito para esse bem mineral. Essa formação 
apresenta grande extensão territorial e subdivide-se em 
Fácies Eólica e Fácies de Interdunas, aflorantes na porção 
norte da área.

A produção de pedras de talhe está intimamente 
relacionada à Fácies Eólica, a qual, por ser de composição 

Figura 6.10: Zonas de ocorrência da formação Botucatu da bacia do Paraná na RMPA.
Fonte: Wildner et al. (2008).

mais arenosa, como também mais dura, possui caracte-
rísticas adequadas para obtenção desse tipo de material 
(Figura 6.10).

Os arenitos da Formação Botucatu, comumente co-
nhecidos como “pedra grés”, constituem a matéria-prima 
de aplicação imediata na construção civil explotada com 
mais frequência na RMPA.

A maior parte das atividades exploratórias está con-
centrada em lavras situadas nos municípios de Gravataí, 
Glorinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, 
Sapucaia do Sul, Parobé e Triunfo. Os distritos municipais 
mais importantes em termos de produção são: Morungava 
(Gravataí), Maracanã (Glorinha), Morro de Paula (em partes 
dos municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo), Lomba 
Grande (Novo Hamburgo) e Morro da Pedra, Morro Negro, 
Poço Fundo, Concórdia e Santa Cristina do Pinhal (Parobé).

Do ponto de vista geológico, os arenitos do terço 
superior da formação apresentam boas condições para 
explotação de pedra de talhe, caracterizando-se por serem 
essencialmente quartzosos, bem litificados e cimentados, 
bem como praticamente destituídos de frações argilosas e 
demais minerais de fácil decomposição.

As reservas estimadas para as diversas áreas dos are-
nitos da Fácies Eólica são expressivas, em face da grande 
extensão territorial ocupada por essas rochas na porção 
norte da RMPA. Restrições quanto ao aproveitamento de 
parte dessas reservas devem ser consideradas, devido à 
incidência, em algumas áreas, de fatores de ordem legal 
relacionados à legislação ambiental.
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Os arenitos eólicos da Formação Botucatu são explo-
tados para produção de pedra de talhe como alicerces, 
tijoletas, lajes, lajotas e guias de meio-fio, sendo largamente 
empregados em construção de casas, muros e revestimento 
de calçadas. A produção destina-se ao setor de construção 
civil de diversos municípios do interior do estado e da Região 
Metropolitana de Porto Alegre (Figura 6.11).

geológicas, elas têm sido utilizadas como pedra de talhe 
somente para produção de blocos irregulares, embora 
também possam ser aproveitadas para produção de brita.

• Granito para pedra de talhe
As rochas graníticas que afloram nas regiões a leste e 

ao sul da cidade de Porto Alegre constituem a matéria-prima 
mais importante para produção de pedra de ta-
lhe em suas diversas formas de uso na indústria 
da construção civil. Correspondem a granitos 
róseos, ou, às vezes, acinzentados, distribuídos 
amplamente nessa região e geologicamente 
relacionados à Fácies Sienogranítica, tipo 
Morrinhos, da Suíte Granítica Dom Feliciano 
(Figura 6.5).

Tratando-se de rochas cujos trabalhos de 
extração e acabamento geram produtos ma-
nufaturados de formato regular, sua produção 
tem sido menor que a dos arenitos e basaltos. 
Em contrapartida, sua melhor qualidade e as-
pecto estético permitem agregar maior valor 
no comércio de pedras para construção.

Os granitos passíveis de gerar pedra de 
talhe regular na RMPA estão distribuídos na 
porção sul dessa região, mais especificamen-
te nos municípios de Porto Alegre e Viamão, 
tendo em vista que, a oeste, nos municípios 

de Guaíba e Eldorado do Sul, devido às diferentes carac-
terísticas geológicas apresentadas por esses granitos, as 
condições para extração são menos favoráveis.

Verifica-se que a maior parte das lavras de pedra de 
talhe encontra-se mais concentrada a leste de Porto Ale-
gre, em extensa área onde se desenvolve solo Podzólico 
Vermelho-Amarelo, com relevo suave ondulado a ondulado 
em substrato granito. Como os granitos dessa região têm 
importância para produção de pedra de talhe, seu significa-
do para o potencial mineral relaciona-se aos diversos corpos 
graníticos aflorantes, os quais apresentam potencialidade 
também para rocha ornamental. Nas áreas situadas ao sul 
de Porto Alegre, o granito apresenta potencial também para 
brita, em razão da maior frequência de fraturas.

Os metagranitoides porfiríticos do Complexo Granito-
-Gnáissico Pinheiro Machado, que ocorrem mais ao norte, 
na região de Viamão, apresentam pouco interesse para 
pedra de talhe, devido à natureza do potencial relacionado, 
prioritariamente, a saibro, e em razão de tanto os matacões 
reliquiais como os maciços aflorantes exibirem claramente a 
heterogeneidade da rocha, traduzida nas diferentes dimen-
sões dos cristais (fenoblastos de feldspatos), que dificultam a 
produção de pedra de talhe no formato regular. Mesmo em 
se tratando de uma área de grande extensão territorial, as 
características da rocha não oferecem potencial econômico 
de maior significado.

Nas localidades de Boa Vista e Ponta do Arado (sul-
-sudeste de Belém Novo), ocorrem pequenos maciços graní-
ticos que apresentam alteração intempérica variável, sendo 

Figura 6.11: Pedreira de arenito da fácies eólica da formação Botucatu.

• Basalto para pedra de talhe
As pedras de talhe produzidas a partir do basalto da 

Formação Serra Geral (que ocorre na extremidade norte 
da Região Metropolitana de Porto Alegre) constituem um 
produto de acabamento menos aprimorado em relação 
aos outros tipos produzidos no segmento de materiais de 
construção.

Entretanto, as lavras que se encontram em atividade 
na região mostram volume de produção de pedras de talhe 
superior ao dos granitos. Uma das razões seria a diferença 
de qualidade do produto final, constituído por pedras de 
talhe de formato irregular no basalto e de formato regu-
lar no granito. Os modelos são mais diversificados nesse 
último, necessitando de melhor acabamento para uso na 
construção civil; em consequência, são oferecidos a preços 
mais elevados.

As lavras distribuem-se, dominantemente, na extremi-
dade norte da região, onde ocorrem os primeiros derrames 
da frente de denudação da encosta basáltica (Figura 6.7). 
O relevo é constituído por morros com encostas íngremes 
e taludes frequentemente abruptos, dominados na porção 
superior por basalto, preservando aplanamento no topo, e 
por arenitos nas zonas mais declivosas das encostas.

Em termos de reservas, a área de rochas básicas situada 
na porção norte da RMPA tem potencialidade para pedra 
de talhe. No que se refere à potencialidade para brita, o 
grau de interesse é semelhante.

As rochas da Formação Serra Geral são explotadas para 
uso no calçamento de ruas. Devido a suas características 
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potencialmente indicados para saibro, na base, e para pedra 
de talhe nas partes elevadas. Para esse caso, considerou-se 
o saibro como a substância prioritária e a pedra de talhe 
com grau de importância secundária, devido ao frequente 
processo de alteração registrado.

A disponibilidade de reservas da área dos granitos da 
porção sul da RMPA é expressiva, considerando-se a ex-
tensão das fácies graníticas com características adequadas 
ao corte nas regiões leste e sul de Porto Alegre. Restrições 
quanto ao aproveitamento de parte dessas grandes reservas 
devem ser consideradas, devido à incidência, em algumas 
áreas, de fatores de ordem legal relacionados à legislação 
ambiental.

Os granitos explotados constituem a matéria-prima 
para produção de pedra de talhe de formato regular, 
destinada aos seguintes usos: pedras de alicerce, pedras 
para calçamento de ruas, meio-fios e moirões de cerca. O 
produto atende, em geral, à demanda da expansão urbana 
de Porto Alegre e cidades situadas em seus arredores, prin-
cipalmente Alvorada, Cachoeirinha e Viamão.

Rocha ornamental

Na área da porção sul da Região Metropolitana de 
Porto Alegre, as rochas graníticas que ocorrem a leste e a 
sudeste de Porto Alegre, além de apresentarem potencia-
lidade para a produção de pedras de talhe, são também 
adequadas para extração de pedras de uso ornamental ou 
de revestimento.

Os granitos constituem, atualmente, a única opção 
para o desenvolvimento desse bem mineral na RMPA. São 

predominantemente róseos a avermelhados, homogêneos 
e distribuem-se em grandes maciços. Geologicamente, 
relacionam-se à Fácies Sienogranítica, tipo Morrinhos, da 
Suíte Granítica Dom Feliciano. Esses granitos fazem parte de 
um corpo alongado que se estende desde a localidade de 
Morrinhos, a sudoeste do limite metropolitano, projetando-
-se até as proximidades de Viamão.

As áreas da RMPA, identificadas como potencialmente 
viáveis para o aproveitamento de granitos ornamentais, 
coincidem, em parte, com aquelas descritas anteriormente 
para a extração de pedra de talhe. Afloram ao longo de uma 
faixa central da RMPA que se estende na direção norte-sul 
com aproximadamente 30 km de comprimento e largura 
muito variável, formando grandes maciços segmentados 
segundo a referida direção.

As rochas graníticas que afloram nas regiões a leste 
e ao sul da cidade de Porto Alegre constituem a matéria-
-prima mais importante para produção de rocha ornamental 
dentro dos limites geográficos da RMPA. Correspondem, 
especificamente, aos granitos róseos a avermelhados, 
petrograficamente caracterizados como sienogranitos, 
os quais formam corpos extensos e homogêneos, pouco 
fraturados e com ausência de deformações relacionadas a 
eventos tectônicos.

Segundo Zanini e Pimentel (1998), a principal área 
para mineração de rocha granítica de uso ornamental 
dista cerca de 14 km a leste de Porto Alegre, situando-se 
na região compreendida entre as localidades de Passo da 
Alexandrina e Passo do Morrinho (Viamão) (Figura 6.12).

A segunda área onde o granito ocorre, com grande 
potencial para a atividade mineira, situa-se a cerca de 6 km 

Figura 6.12: Vista parcial de área minerada em diversas frentes de lavra para granito ornamental.
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a sudeste da localidade de Vila Itapuã, na porção centro-sul 
da RMPA, também no município de Viamão.

A parte restante dessa faixa granítica, que se estende 
da região de Viamão até próximo à localidade de Vila Itapuã 
e que aflora sob a forma de grandes maciços com direção 
norte-sul, é considerada de alto interesse, tanto para pedras 
de talhe como para rocha ornamental, incluindo, como 
terceira prioridade, brita.

Quanto à disponibilidade de reservas para viabilizar a 
explotação dos granitos ornamentais, tais áreas são mere-
cedoras de estudos que objetivem não só definir reservas 
como também estabelecer as áreas de maior favorabilidade 
na região. A estimativa de elevados volumes de rocha ex-
plotável deve ser considerada em função das extensas áreas 
cartografadas no domínio dos granitos que apresentam 
padrões róseos ou avermelhados.

Os granitos explotados na Região Metropolitana de 
Porto Alegre são utilizados pela indústria de construção 
civil como rocha ornamental e de revestimento no merca-
do nacional. Os materiais são consumidos, sob forma de 
produtos acabados, em projetos desenvolvidos com novas 
tendências arquitetônicas para edifícios residenciais, públi-
cos, comerciais e arte funerária em geral. Em edificações, 
por exemplo, destacam-se como revestimentos internos e 
externos de paredes, pisos, pilares, colunas e soleiras, além 
de peças isoladas, como tampos e pés de mesa, balcões 
e lápides.

Saibro

• Saibro de basalto
O saibro de basalto é um tipo de produto usado na 

construção civil, geralmente extraído, de maneira aleatória e 
sem nenhum critério, por saibreiras pertencentes, de modo 
geral, às prefeituras.

As possibilidades de ocorrência dos depósitos com 
potencialidades para saibro de basalto na porção norte da 
RMPA estão relacionadas à existência de zonas de alteração 
de rochas vulcânicas básicas ou intermediárias constituídas, 
principalmente, por basaltos e, mais raramente, andesitos, 
pertencentes à Formação Serra Geral.

As condições ideais para formação de depósitos de 
saibro ocorrem nas zonas em que o derrame contém 
maior abundância de amígdalas ou cavidades. As zonas 
amigdaloides, quando situadas próximas à superfície, são 
mais facilmente submetidas ao intemperismo, favorecendo 
a alteração e produzindo material que pode ser aproveitado 
como saibro.

As principais áreas com potencialidades ocorrem em 
morros-testemunhos nas localidades de Catupi (distrito de 
Coxilha Velha, município de Triunfo), São João do Deserto 
(Novo Hamburgo), Arroio da Bica (Nova Hartz) e Jardim 
São Miguel (Dois Irmãos). Segundo Zanini et al. (1994), em 
Parobé, as áreas estão no domínio dos basaltos das regiões 

de Salto e Sanga Funda, em alguns morros-testemunhos 
nos arredores de Parobé e no corpo básico aflorante na 
região de Pinhal-Morro Negro.

Quanto às reservas, torna-se inviável estabelecer valo-
res sem um estudo mais aprofundado. Entretanto, estima-se 
que as inúmeras áreas dos basaltos onde ocorrem níveis 
com textura amigdaloide, situadas na porção norte da 
RMPA, são detentoras de expressivas reservas geológicas 
para essa substância.

A utilização principal do saibro de basalto na constru-
ção civil tem sido em trabalhos permanentes das prefeituras, 
na recomposição de estradas não-pavimentadas, bem como 
em obras de aterro em áreas urbanas.

• Saibro de granito
O saibro de granito usado como matéria-prima na 

construção civil, em obras de aterro e pavimentação de 
estradas tem suas ocorrências, principalmente, na porção 
sul da RMPA.

A atividade mineira na porção sul da RMPA, para extra-
ção e aproveitamento econômico dessa substância mineral, 
é de pequeno porte. A grande maioria das minas encontra-
-se nos morros periféricos da zona urbana de Porto Alegre.

As possibilidades de ocorrência dos depósitos de 
saibro de granito estão inter-relacionadas diretamente às 
características texturais da fácies granítica do substrato que 
lhe deu origem. 

Na parte ocidental da porção sul da RMPA, compreen-
dendo os municípios de Guaíba e Eldorado do Sul, as áreas 
de abrangência dos granitos da fácies sienogranítica produ-
zem saibro de coloração róseo-esbranquiçada, composição 
quartzofeldspática, grosso a muito grosso. Nessas áreas, o 
potencial mineiro para o aproveitamento de saibro é alto.

Na parte oriental, principalmente dentro do município 
de Porto Alegre e em parte no de Viamão, nas áreas de 
domínio dos sienogranitos, desenvolve-se um saibro de 
coloração róseo-amarelada a esbranquiçada, grosso a muito 
grosso, essencialmente quartzofeldspático. As espessuras 
desses depósitos de saibro estão em função da posição 
espacial em relação à topografia. As maiores espessuras 
encontram-se nas encostas e na base dos morros e se 
adelgaçam para o topo (Figura 6.13).

No que se refere às reservas, cabe salientar que apesar 
de não se dispor atualmente de dados para um cálculo 
aproximado, a estimativa é de que elas devem ser elevadas, 
em função de grandes áreas de ocorrência de granitos e 
granito-gnaisses fortemente intemperizados.

Na porção sul da RMPA, a atividade mineira da extração 
e aproveitamento econômico do saibro de granito é exercida 
principalmente pela iniciativa privada.

Esse material é minerado por saibreiras de médio a 
grande porte e utilizado por construtoras e prefeituras nas 
obras de aterro e pavimentos e no revestimento de estradas 
não-pavimentadas.
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Substâncias Minerais para a Indústria – 
Areia Industrial

As areias naturais de origem eólica que ocorrem na 
extremidade sul da RMPA estão situadas nas margens da 
lagoa dos Patos, estendendo-se, a partir do Pontal de Itapuã, 
na direção leste, contornando o Pontal das Desertas até o 
distrito de Varzinha (município de Viamão). Constituem uma 
importante faixa arenosa utilizada como matéria-prima na 
fabricação de vidro e em fundição.

A faixa arenosa constituída pelos depósitos eólicos de 
margens lagunares da região do Pontal das Desertas, em 
razão das características originais, apresenta alto potencial 
mineiro para emprego dessas areias nas indústrias de vidro 
e fundição.

A areia produzida na região de Varzinha apresenta 
características de qualidade que a colocam entre as me-
lhores no país. A principal utilização dessas areias refere-
-se à fabricação de pratos, copos e garrafas por indústrias 
vidreiras instaladas nos municípios de Esteio e Campo Bom.

IMPACtO DA MInERAÇÃO SOBRE 
O MEIO AMBIEntE

A mineração constitui um campo de atividades cujo 
desenvolvimento se realiza das mais diversas formas, sempre 
condicionadas aos bens minerais produzidos. Essa varie-
dade de situações depende de aspectos relacionados ao 
modo de ocorrência em termos de relevo e geologia, tipo 
de extração, tipo de beneficiamento, rejeitos resultantes e 
suas características, bem como às respectivas formas de 
disposição e estocagem.

As atividades de mineração compreendem, portanto, 
operações de lavra, beneficiamento, disposição dos diversos 
tipos de rejeitos e de transporte do minério, podendo cau-
sar impactos no meio ambiente em qualquer dessas fases.

O potencial mineral anteriormente avaliado relaciona-
-se à produção de bens minerais destinados principalmente 
ao emprego imediato na indústria de construção civil e, em 
menor escala, na indústria de vidro e fundição. Os bens 
minerais disponíveis enquadram-se no grupo dos materiais 
primários de construção civil e minerais industriais não-
-metálicos.

Segundo Zanini e Pimentel (1998), as atividades de 
mineração mais expressivas relacionam-se à explotação de 
pedra de talhe em arenitos da Formação Botucatu (Fácies 
Eólica), basaltos da Formação Serra Geral e granitos da por-
ção sul da RMPA, esses últimos relacionados principalmente 
aos sienogranitos da Suíte Granítica Dom Feliciano – Fácies 
tipo Morrinhos. Outros grandes geradores de impactos 
dessa natureza são as minerações de brita, saibro e rocha 
ornamental, que se distribuem no âmbito da RMPA, no 
contexto das referidas unidades geológicas.

Os efeitos do impacto no meio físico são: desmatamen-
to, denudação da superfície, cortes profundos nas frentes 
de lavra, cavas profundas e abandonadas, assoreamento de 
cursos d’água e, principalmente, impacto visual causado por 
cicatrizes, além de áreas que oferecem riscos a acidentes.

Esses fatores influenciam de modo variado a degra-
dação do meio ambiente, não tendo, necessariamente, os 
mesmos efeitos agravantes em todas as pedreiras, devido a 
diferentes dimensões das lavras, situação topográfica, ma-
nejo dos rejeitos e outros elementos peculiares a cada local.

Figura 6.13: Vista geral de mineração de saibro, oriundo de intemperismo de sienogranitos.
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As consequências mais graves das atividades de lavra 
desses bens minerais ocorrem nas pedreiras abandonadas 
ou que estão com as atividades paralisadas, ou mesmo em 
muitas que se encontram em atividade, onde o volume de 
desmonte produziu grandes cavas com taludes íngremes 
e excessivamente elevados.

Nessas áreas, os riscos de acidentes são inerentes à 
falta de proteção em torno das escavações. Em muitas pe-
dreiras, abandonadas ou paralisadas, não foram tomadas 
quaisquer medidas para recuperação e preservação do meio 
físico. Da mesma forma, o tráfego gerado pela mineração 
para o transporte de minério em áreas de grande atividade 
concorre para o aumento de riscos nas rodovias que trans-
põem os núcleos rurais.

A mineração de argilas da planície aluvial e de argilas 
residuais dos sedimentos da Bacia do Paraná é responsável 
por mais de um terço das lavras a céu aberto na Região 
Metropolitana de Porto Alegre. Constitui uma atividade 
dirigida especificamente para a extração de argilas, que são 
utilizadas como matéria-prima na produção de cerâmica 
vermelha em olarias.

Reunidas em conjunto, tanto as lavras de argilas das 
baixadas das planícies aluviais quanto as de sedimentos 
residuais, como ainda aquelas relacionadas à extração de 
material de empréstimo, cuja retirada do produto é idêntica 
à da argila, geram impactos ao meio físico na ordem de uma 
devastação ocasionada por desmatamentos e remoção do 
solo, além de cavas extensas e abandonadas e alteração e 
poluição de cursos de água, dentre outros.

Mesmo considerando que as indicações são de que a 
atividade mineira vem exercendo um significativo impacto 
no meio ambiente, a par de sua importância socioeconô-
mica gerando empregos e matérias-primas para a indústria 
da construção civil, cabe salientar que seus efeitos podem 
ser minimizados por meio de controles e medidas de pla-
nejamento para estabelecer menos danos e recuperação 
das áreas degradadas.

RECuPERAÇÃO AMBIEntAL DE áREAS 
DEGRADADAS PELA MInERAÇÃO

De acordo com o conceito usual (IBAMA, 1990), os 
termos “degradação” e “recuperação” podem ser enten-
didos da seguinte maneira: a degradação ambiental é 
considerada como um processo que ocorre quando há 
perda das características físicas, químicas e biológicas e 
é inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico; já a 
recuperação significa que a área degradada pode retornar 
a uma determinada forma e utilização, de acordo com um 
plano preestabelecido para o uso do solo.

Para o planejamento de trabalhos de prevenção, 
bem como para minimização dos impactos ambientais, 
é necessário que se tenha um conhecimento perfeito de 
como se processam as operações de lavra, beneficiamento, 
estocagem e transporte e quais as formas de poluição e 
degradação decorrentes de cada um desses processos, além 
de como se apresentará o produto final da lavra.

Segundo o IBAMA (1990), para recuperação de pe-
dreiras, que são as formas mais frequentes de explotação 
mineral, a primeira medida a ser tomada é implantar uma 
cortina verde, com espécies arbóreas, que podem ser do 
tipo exótico por seu rápido crescimento.

O corte (ou cava) anteriormente minerado poderá 
ser utilizado para se depositar o estéril e os rejeitos do be-
neficiamento. Recomenda-se escarificar o fundo do corte 
para aumentar a percolação da água, considerando que 
os minerais não contêm substâncias tóxicas, como no caso 
das pedreiras. Quando possível, depositar uma camada de 
argila sobre outros tipos de estéreis mais pobres para a 
revegetação.

Nesse processo, denominado preenchimento, deve-
-se considerar a cota final de estéril, que deve ser a mais 
regular possível em toda a área, para facilitar a recomposi-
ção topográfica e a recuperação final. Deve-se identificar, 
também, o tipo de estéril ou rejeito para se estimar a co-
bertura mínima da camada fértil do solo que permita uma 
revegetação adequada. Por exemplo, onde existe grande 
número de pedreiras de arenito, o solo litólico apresenta, 
com frequência, textura arenosa a franco-arenosa, além 
de pouco espesso e mal desenvolvido; em consequência, 
pouco fértil, sendo necessários cuidados especiais para 
implementar a revegetação.

A recomposição da topografia significa o preparo do 
relevo para receber a vegetação, dando-lhe uma forma es-
tável e adequada para recuperação e uso do solo. Em linhas 
gerais, visando a atingir alguns objetivos, como: estabilidade 
do solo e taludes, controle de erosão, aspectos paisagísticos 
e estéticos e alguma similitude com o relevo anterior.

Pode haver casos em que a criação de um lago ou 
açude faça parte do planejamento da recuperação da pe-
dreira. Essa medida terá de ser criteriosamente estudada, 
necessitando para sua implantação de uma boa remolda-
gem da superfície e revegetação, de modo a não oferecer 
riscos de acidentes.

Em outras situações, é possível recuperar as áreas 
mineradas com o material das camadas estéreis e com o 
capeamento do solo orgânico, que deve ser estocado para 
posterior utilização no processo de revegetação. Havendo 
disponibilidade de material de empréstimo, pode-se pro-
ceder à recuperação da área destinando-a para utilização 
de áreas industriais, disposição final de resíduos sólidos ou 
outra forma de ocupação do solo.
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IntRODuÇÃO

O carvão mineral é conhecido desde os primórdios da 
história das civilizações. Os antigos romanos registraram 
que os povos da Gália já utilizavam o carvão como com-
bustível antes de 80 a.C. e os saxões, em terras britânicas, 
utilizavam-no, juntamente com a turfa, no aquecimento e 
iluminação de suas habitações. Os chineses já mineravam 
o carvão muitos séculos antes de Cristo.

No final do século XVIII, a Revolução Industrial eclo-
diu na Europa e a energia proveniente do carvão passou a 
ser utilizada em inventos que impulsionaram a economia 
mundial, especialmente a máquina a vapor de James Watt. 
Graças a essa nova utilização de energia, instalaram-se 
inúmeras indústrias, construíram-se ferrovias e navios que 
alavancaram rapidamente o comércio entre os povos e 
permitiram o desenvolvimento econômico das nações.

No Brasil, a descoberta do carvão ocorreu em 1795, na 
localidade de Curral Alto, na Estância do Leão (município 
de Minas do Leão, RS), pelo soldado português Vicente 
Wenceslau Gomes. Já o carvão catarinense foi descoberto 
casualmente por tropeiros, na serra do 12 (atual serra do 
rio do Rastro), em 1822 (GOMES et al., 2003).

O consumo de carvão no Brasil cresceu consideravel-
mente durante a Primeira Guerra Mundial (1914), espe-
cialmente devido à viação férrea. No pós-guerra, o carvão 
foi utilizado na primeira usina térmica a carvão – Usina do 
Gasômetro – que fornecia, em 1928, eletricidade para as 
ruas e moradias de Porto Alegre. Já a partir de 1931, de-
cretos presidenciais obrigavam o consumo de 10 a 20% do 
carvão nacional nas indústrias instaladas no país. Esse fato, 
juntamente com a Segunda Guerra Mundial (1938-1945), 
proporcionou um incremento na produção nacional. Com 
o término do conflito, o Brasil entrou na era da siderurgia, 
com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 
em Volta Redonda (RJ), que começou a utilizar parcialmente 
o carvão metalúrgico nacional na produção de aço.

Em 1954, foi implantado o Plano Nacional do Carvão, 
visando a incrementar o aproveitamento energético desse 
mineral. A partir daí, foram construídas diversas usinas 
termoelétricas que estão até hoje em funcionamento, entre 
as quais Candiota, Charqueadas e São Jerônimo, no estado 
do Rio Grande do Sul.

Os chamados “choques” do petróleo ocorridos em 
1973 e 1979 obrigaram o governo a voltar a implementar 
o uso de insumos energéticos nacionais, entre eles o carvão. 
Em 1980, foi criado o Programa de Mobilização Energética 
(PME), que mobilizou enormes recursos na pesquisa das 
jazidas de carvão, principalmente no Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. Esse programa viabilizou a implantação de 
grandes minas mecanizadas e aumentou o consumo do 
carvão junto à indústria do setor de cimento.

Em 1990, com a desregulamentação da comerciali-
dade do carvão, terminou a obrigatoriedade do uso do 
carvão nacional pelo setor estatal e a liberação dos preços 
e da importação de carvão estrangeiro, o que obrigou as 
indústrias a introduzirem grandes modificações em seus 
parques produtivos, visando a atender ao mercado e a se 
adaptar às novas regras do governo.

O carvão metalúrgico nacional foi, a partir de então, 
inteiramente substituído, por meio da importação, por 
carvão de melhor qualidade. O carvão energético nacional 
continua abastecendo as usinas termoelétricas do país, 
que cada vez mais contribuem para a geração de energia 
elétrica, crescendo em participação na matriz energética 
adotada pelo Brasil.

CARACtERíStICAS DAS JAzIDAS 
E uSO DO CARvÃO

As maiores jazidas de carvão mineral situam-se no sul 
do Brasil. Os maiores jazimentos localizam-se no estado do 
Rio Grande do Sul, seguido de Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo. Oito dessas jazidas concentram o maior volume de 
carvão: Sul-Catarinense (SC); Santa Terezinha, Morungava-
-Chico Lomã, Charqueadas, Leão, Iruí, Capané e Candiota 
(RS); no Paraná temos apenas jazidas de pequeno porte, 
como Figueira e Sapopema (GOMES et al., 1998).

Em termos geológicos, o carvão encontra-se associado 
à Formação Rio Bonito, pertencente ao Grupo Guatá, que 
ocorre na porção inferior da sequência sedimentar da Bacia 
Sedimentar do Paraná. Esses depósitos de carvão foram for-
mados há milhões de anos, no período denominado pelos 
geólogos de Permiano. Nesse período, desenvolveram-se, 
em algumas porções da Bacia Sedimentar do Paraná, cober-
turas vegetais que, ao longo do tempo, foram perecendo 
e se acumulando no fundo das lagunas, pântanos e nas 
planícies de inundação. Toda a matéria orgânica depositada 
fossilizou, formando extensos e espessos pacotes de turfa 
que, posteriormente, transformaram-se em carvão mineral.

A Bacia Sedimentar do Paraná é uma grande bacia (1,2 
milhões de km2), formada no interior de uma placa geo-
lógica (intracratônica), o que propiciou a deposição lenta 
e contínua de camadas sedimentares, sem dobramentos 
importantes. Sua conformação atual se deve a falhamentos 
e erosão ao longo de milhões de anos. A lenta subsidência 
apresentada ao longo da evolução da bacia condicionou a 
deposição de carvão com alternância de outros sedimentos, 
como areia e lama, formando conjuntos heterogêneos, tan-
to na vertical como na horizontal. O carvão assim formado 
é constituído por matéria orgânica vegetal e substâncias 
minerais (silte e argila). A matéria vegetal é decomposta 
e carbonificada sob a ação de temperatura e pressão por 
milhares de anos, dando origem a camadas de carvão. Os 
recursos de carvão somam 32 bilhões de toneladas (GOMES 
et al., 2003) (Quadro 7.1).
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Estado Jazida Recursos (106t) % do Brasil

Rio Grande do Sul

Candiota 12.278

Santa Terezinha 4.283

Morungava-Chico Lomã 3.128

Charqueadas 2.993

Leão 2.439

Iruí 1.666

Capané 1.203

Outras 994

Soma 28.804 89,25

Santa Catarina Sul-Catarinense 3.363 10,41

Paraná Diversas 104 0,32

São Paulo Diversas 8 0,02

total 32.279 100,00

Quadro 7.1: Reservas de carvão mineral in situ na bacia sedimentar do Paraná.

A profundidade das camadas varia de nula até cerca de 
1.200 m. Na Jazida de Santa Terezinha, tem-se coberturas 
mínimas ao redor de 500 m, indo de valores máximos por 
volta de 800 m. Os limites de ocorrência significativa de 
camadas de carvão hoje conhecidos não deverão ser subs-
tancialmente alterados por novas pesquisas. Permanecem 
indefinições ao norte de Charqueadas e Morungava-Chico 
Lomã, mas principalmente ao sul da Jazida Sul-Catarinense 
e leste de Santa Terezinha, onde perfurações off-shore 
certamente identificarão camadas de carvão sob lâminas 
d’água do oceano Atlântico. A oeste de Santa Terezinha, 
sob o planalto basáltico, também poderá ocorrer amplia-
ção da área da jazida com a execução de novas sondagens 
(GOMES et al., 1998).

Cerca de 90% dos recursos do carvão mineral situam-se 
no estado do Rio Grande do Sul, carvão que, por suas carac-
terísticas, é hoje utilizado na produção de energia térmica. 
Dos 32 bilhões de toneladas de carvão mineral, 12 bilhões 
encontram-se na região de Candiota (RS), perfazendo 37% 
dos recursos nacionais (Figura 7.1). Essas reservas possuem 
uma situação estratégica em relação ao Bloco Mercosul, 
sendo garantia adicional de energia para a região.

Os carvões brasileiros são diferenciados de acordo 
com sua história genética, os eventos ocorridos durante a 
acumulação vegetal na turfeira e sua evolução diagenética. 
Assim, cada depósito apresenta determinadas características 
do carvão que são bem específicas para aquela região.

Os carvões das jazidas brasileiras são do tipo húmico, 
isto é, predominam os macerais do grupo da vitrinita. Mas, 
como em outros carvões gonduânicos, ocorrem quantida-
des significativas do grupo da inertinita e – uma particu-
laridade de algumas de nossas camadas, como a Camada 

Barro Branco (SC) e a Camada I da Jazida do Leão – teores 
mais altos de exinita, especialmente alginita (derivada de 
algas microscópicas).

O Brasil produz cerca de 6,0 Mt de carvão energético, 
que é empregado principalmente na geração de termoele-
tricidade. O carvão metalúrgico utilizado nas siderúrgicas é 
totalmente importado, principalmente de Estados Unidos, 
Austrália, África do Sul, Canadá e Polônia.

A avaliação geológico-econômica de camadas e jazidas 
de carvão fóssil é realizada por meio de dois grupos de pa-
râmetros: os geométricos e os de qualidade físico-química. 
Na geometria incluem-se espessuras, coberturas, extensão 
em área, encaixantes próximas, padrão estrutural, entre 
outros. Na qualidade físico-química tem-se o rank (ou grau 
de evolução) e o grade (relação entre matéria orgânica e 
inorgânica). O grau de evolução, ou classificação pelo rank 
nas séries naturais de linhitos a antracitos, é estudado por 
intermédio de diversas medidas, tais como matéria volátil, 
poder calorífico, refletância de vitrinitas. No Brasil, o alto 
teor de cinzas (matéria inorgânica) e a composição petro-
gráfica (impregnação das vitrinitas por material lipídico) 
introduzem distorções nos resultados e dificuldades com-
parativas entre os carvões brasileiros e os de outros países.

Carvões metalúrgicos se distinguem dos energéticos 
por possuírem características, dentre os parâmetros apon-
tados anteriormente, que possibilitam sua utilização como 
coque para produção de aço nos altos-fornos.

No Brasil, as jazidas de Morungava-Chico Lomã e Santa 
Terezinha, situadas no leste do Rio Grande do Sul, poderiam 
fornecer uma fração de carvão coqueificável, mas, apesar 
de descobertas e estudadas em meados da década de 
1970 pela CPRM/SGB, até hoje não estão sendo explotadas, 
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Figura 7.1: Frente de lavra na mina de Candiota 
(detalhe para falha na camada de carvão Candiota, com rejeito de cerca de 1 m).

principalmente em função dos grandes investimentos que 
projetos com esse objetivo demandariam.

Além do carvão mineral, o Brasil possui depósitos de 
turfa, que, paulatinamente, estão sendo estudados e apro-
veitados como insumos para a agricultura ou na geração 
de energia.

QuEStÃO AMBIEntAL

A explotação de carvão mineral no Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina, nos séculos XIX e XX, deixou 
um grande passivo ambiental, principalmente 
nas regiões onde a lavra se processou a céu 
aberto. Grandes áreas foram ocupadas por 
rejeito de carvão, formando uma paisagem lu-
nar, sem nenhum aproveitamento e totalmente 
degradada. As águas superficiais e subterrâ-
neas tornaram-se ácidas, devido ao enxofre 
contido na pirita, afetando enormemente o 
biossistema regional e danificando a flora e a 
fauna da região.

Nas últimas décadas, entretanto, projetos 
de recuperação ambiental nas áreas degrada-
das a céu aberto, ainda em pleno andamento, 
levados a efeito por empresários, sindicatos, 
governo e empresas estatais, têm revertido 
essa situação, recuperando gradativamente as 
áreas degradadas, tanto no Rio Grande do Sul 
como em Santa Catarina. As atuais lavras são 
conduzidas utilizando-se técnicas adequadas, 
que visam à não-poluição e não-degradação 

do meio físico. As áreas mineradas estão sendo recuperadas 
logo após a lavra, de maneira a minimizar o impacto da 
atividade sobre o meio ambiente (Figura 7.2).

Embora a evolução tecnológica tenha permitido que se 
explote e consuma o carvão com segurança elevada e com 
baixo impacto no meio ambiente, as questões ambientais 
são sempre levantadas quando se propõe aumento do uso 
do carvão como fonte de energia, constituindo-se em um 
dos principais entraves ao aumento do consumo de carvão 
no Brasil.

Figura 7.2: Área lavrada em processo de recuperação com a recomposição da 
paisagem (em primeiro plano) e área recuperada com início de desenvolvimento da 

cobertura vegetal (em segundo plano) (mina de Butiá Leste).
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IntRODuÇÃO

O potencial petrolífero de uma região está primaria-
mente relacionado à existência, extensão e espessura de seu 
pacote sedimentar. Nesse aspecto, o estado do Rio Grande 
do Sul tem em seu território duas bacias sedimentares, que 
correspondem à parte sul da Bacia do Paraná e às porções 
terrestre e marítima da Bacia de Pelotas (Figura 8.1).

Em observância à lei vignte que regula a 
concessão de áreas visando à pesquisa e pro-
dução de petróleo e gás, a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) fiscaliza atualmente (janeiro de 2010), 
na Bacia de Pelotas, seis concessões explora-
tórias (Figura 8.2; Tabela 8.1).

Ao longo da história de exploração da 
região, foi coletado um volume considerável 
de dados geológicos e geofísicos, cuja loca-
lização é apresentada nas figuras 8.3 e 8.4.

A ANP atua na busca pelo aumento das 
reservas petrolíferas brasileiras não apenas 
por meio das concessões, como também de 
seus planos plurianuais de estudos de geo-
logia e geofísica (PPA de G&G) (ANP, 2009). 
O plano atual, que compreende os anos de 
2007 a 2011, vem possibilitando a aquisição 
de dados novos em bacias de nova fronteira 
exploratória, por meio de, por exemplo, aero-

Figura 8.2: Áreas concedidas como blocos e campos na bacia de Pelotas (RS).

Figura 8.1: Bacias sedimentares existentes no estado do Rio Grande do Sul.

levantamentos gravimétricos e magnetométricos na porção 
norte da Bacia do Paraná, estando também em execução 
a aquisição de novos dados sísmicos 2D de dimensões 
regionais nessa bacia.

Está também planejado um levantamento magne-
totelúrico na Bacia do Paraná, na tentativa de, mediante 
a integração com dados sísmicos e de poços, possibilitar 
a visualização das camadas abaixo do espesso pacote de 
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Figura 8.3: Levantamentos sísmicos nas bacias do Paraná e de Pelotas (RS).

Figura 8.4: Poços perfurados nas bacias do Paraná e de Pelotas (RS).

tabela 8.1: Áreas concedidas para a produção e exploração de petróleo no estado do Rio Grande do Sul e área marítima adjacente. 

Fonte: ANP-SIGEPjan/2010).

Blocos Exploratórios/Contrato Bacia nº Blocos Assinatura Licitação Operador

BM-P-2 Pelotas 6 24.11.2004 BID 6 Petrobras

Legenda
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vulcânicas que até então vem camuflando o verdadeiro 
potencial petrolífero da bacia. Igualmente, está prevista a 
perfuração de um poço estratigráfico na Bacia do Paraná. Já 
na Bacia de Pelotas, procedeu-se a um levantamento piston 
core (levantamento geoquímico marítimo) e a estudos de 
sistemas petrolíferos junto à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) (Figura 8.5).

BACIA DO PARAná

Segundo Milani e Thomaz (2000), a bacia intracra-
tônica do Paraná localiza-se na porção centro-leste da 
América do Sul e abrange uma área de 1.700.000 km2, dos 
quais aproximadamente 1.050.000 km2 se encontram em 
território brasileiro, porém apenas o extremo sul da bacia 
encontra-se no território do estado do Rio Grande do Sul 
(Figura 8.1).

O depocentro da bacia corresponde a um pacote 
sedimentar-magmático da ordem de 7.500 m de espessura, 
incluindo alguns horizontes com características de rochas 
geradoras e outros com atributos de reservatório. O registro 
tectonoestratigráfico da bacia sugere a interação de fenô-
menos orogênicos nas bordas da Placa Sul-Americana, com 
eventos epirogênicos marcados por épocas de subsidência, 
soerguimento e magmatismo no interior da placa (MILANI 
e RAMOS, 1998).

Conforme o relatório de integração elaborado por 
Sampaio et al. (1998), o interesse pelo potencial petrolífero 

Figura 8.5: Mapa de localização dos projetos do plano plurianual de geologia e geofísica da ANP.

da Bacia do Paraná iniciou no final do século XIX, quando 
foram identificadas ocorrências de arenitos asfálticos no 
flanco leste da bacia, motivando trabalhos pioneiros de 
sondagem. Ainda no final do século XIX, entre 1892 e 
1897, na localidade de Bofete, no estado de São Paulo, foi 
perfurado o primeiro poço para a exploração de petróleo 
no Brasil. O poço alcançou aproximadamente 500 m de 
profundidade e, segundo relatos, teria recuperado dois 
barris de petróleo.

No início, as atividades exploratórias na bacia foram 
direcionadas para locações de poços pouco profundos 
(inferiores a 1.000 m) em áreas não cobertas pelos ba-
saltos e nas proximidades das ocorrências superficiais de 
óleo (ZALÁN et al., 1990). Entretanto, a partir da década 
de 1950, com a criação da Petrobras, iniciou-se intensa 
pesquisa sistemática e organizada da bacia. Durante esse 
período, foram realizados levantamentos geofísicos, incluin-
do levantamentos magnéticos, gravimétricos e sísmica 2D 
e 3D. Os levantamentos magnéticos cobrem grande área 
da bacia e totalizam aproximadamente 470.000 km. Já a 
malha sísmica disponível é esparsa, perfazendo um total de 
36.000 km, dos quais cerca de 18.000 km lineares foram 
adquiridos entre 1986 e 2001. A bacia possui ainda 124 
poços exploratórios, sendo que 80 deles foram perfurados 
sem o apoio de dados sísmicos. Os levantamentos gravimé-
tricos se estendem desde a parte central até a parte leste/
nordeste da bacia, enquanto a maior parte de toda a bacia 
foi coberta por levantamentos magnetométricos.

Legenda
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Capitais
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Figura 8.6: Mapa de localização dos poços com ocorrências de hidrocarbonetos na bacia do Paraná.

A Bacia do Paraná apresenta dois sistemas petrolíferos 
comprovados, cujas evidências são as descobertas de gás 
que resultaram na Declaração de Comercialidade do Campo 
de Barra Bonita. Além disso, existem numerosas exsudações 
de hidrocarbonetos na parte leste da bacia e indícios de 
hidrocarbonetos em vários poços perfurados na área, alguns 
com recuperação de óleo e/ou gás.

As acumulações subcomerciais de óleo e gás já encon-
tradas, as descobertas de gás nos poços 1-BB-1-PR (Barra 
Bonita) e 1-MR-1-PR (Mato Rico) são exemplos situados 
na parte central da bacia que atestam a boa perspectiva 
exploratória para a Bacia do Paraná. 

Além dos indícios em poços, a bacia apresenta nu-
merosos indícios de óleo em afloramentos, principalmente 
na porção leste da bacia, sendo bastante conhecidos os 
arenitos asfálticos nos estados de São Paulo (região de 
Anhembi) e de Santa Catarina (Barra Nova). Encontra-se em 
operação, no Paraná, uma usina industrial que extrai óleo 
dos folhelhos betuminosos da Formação Irati (conhecidos 
como “Xisto Irati”).

Jazidas de coal bed methane podem ocorrer na bacia. 
Na Mina de Santa Terezinha (RS), Kalkreuth et al. (2000) 

Os poços perfurados apresentam distribuição irregular, 
concentrando-se principalmente no estado do Paraná. A den-
sidade dos furos é muito baixa, com um furo a cada 9.000 
km2. Do total perfurado, 16 poços apresentaram indicação 
de gás, cinco de óleo e dois de gás e condensado; 87 poços 
são classificados como secos, sem indicação de óleo ou gás. 
Os melhores resultados incluem os poços 1-BB-1-PR (Barra 
Bonita) e 1-MR-1-PR (Mato Rico), localizados na porção 
central da bacia, que produziram gás em teste. O poço de 
Barra Bonita é classificado como descobridor e os testes de 
avaliação mostraram produtividade superior a 200.000 m3/
dia em cada um dos dois poços perfurados na área (CAMPOS 
et al., 1998). O campo de gás de Barra Bonita entrou em 
produção em 2009. O poço 1-MR-1-PR (Mato Rico), depois 
de estimulado, passou de uma vazão de 10.000 m3/dia para 
300.000 m3/dia. 

Na Figura 8.6 é mostrada a localização dos poços da 
Bacia do Paraná que apresentaram ocorrências de hidrocar-
bonetos, com destaque para os seguintes poços: 1-RCA-1-
PR, que recuperou gás em teste de formação em arenito da 
Formação Ponta Grossa, queimando com chama de 1,5 m; 
1-BB-1-PR (Barra Bonita); 1-MR-1-PR (Mato Rico).
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Grande, em lâmina d’água de 668 m, no ano de 2001. O 
objetivo principal eram os arenitos miocênicos da Formação 
Imbé, estruturados em ampla feição dômica muito atraente 
e bem definida, em realidade, um rollover dos sedimentos 
em uma capa de uma falha lístrica. O poço foi abandonado 
devido a dificuldades operacionais associadas às zonas de 
alta pressão na profundidade de 2.379 m, em uma sequ-
ência de sedimentos argilosos do Mioceno.

Em decorrência da pequena quantidade de dados ob-
tidos com a perfuração de poços, o sistema petrolífero da 
Bacia de Pelotas é inferido, sendo a geração e a migração os 
parâmetros mais críticos. Ainda assim, os trabalhos de Dias 
et al. (1994) e de Cainelli et al. (1998) permitem esboçar um 
sistema inferido. As rochas geradoras da bacia podem estar 
relacionadas a sedimentos do rifte, ainda não amostrados, a 
folhelhos das formações Atlântida e Imbé do Cenomaniano/
Turoniano (amostrados no poço 2-BPS-6) e a folhelhos da 
Formação Imbé do Terciário Inferior. Na área do Cone do 
Rio Grande, os principais geradores seriam os folhelhos do 
Mioceno da Formação Imbé. Os reservatórios principais es-
tariam relacionados a arenitos turbidíticos da seção Eoceno/
Oligoceno (Formação Imbé), possíveis arenitos do Mioceno 
no “Cone” (Formação Imbé) e à possibilidade da ocorrência 
de basalto fraturado (Formação Imbituba) e reservatórios 
clásticos e carbonáticos (Formação Cassino) na seção rifte. A 
migração na megassequência rifte poderia ocorrer por con-
tato direto entre geradores e reservatórios, facilitada pela 
presença de falhas e basculamento dos blocos. O processo 
de migração na megassequência pós-rifte, em função da 
falta de falhamentos expressivos (exceto a área da porção 
superior do Cone do Rio Grande), estaria condicionado à 
presença de superfícies de discordâncias e falhas de peque-
no porte, que poderiam atuar como dutos de migração. À 
exceção das faixas proximais da bacia, onde a razão arenito/
folhelho pode ser muito alta, não existem problemas quanto 
a selo, especialmente para os turbiditos do Terciário, por 
se encontrarem encaixados em espessas camadas de fo-
lhelhos de água profunda. As armadilhas esperadas para a 
megassequência rifte são estruturais, enquanto que para as 
demais sequências seriam, em geral, estratigráficas, devido 
à ausência de falhamentos importantes. Na área do Cone 
do Rio Grande são esperadas armadilhas do tipo misto, em 
função da expressiva tectônica gravitacional.

A Bacia de Pelotas apresenta em sua porção sul uma 
importante ocorrência de hidratos de gás, alongada na 
direção NE-SW, descrita pela primeira vez por Fontana 
e Mussumeci (1994). O mapeamento dessa ocorrência 
indicou uma área de aproximadamente 45.000 km2, em 
lâminas d’água que variam entre 500 e 3.500 m, particu-
larmente sobre a feição fisiográfica de fundo denominada 
Cone do Rio Grande.

Mesmo sem dispor de uma malha sísmica adequada, 
os estudos preliminares indicam para essa ocorrência um 
volume de 4,77 TCF ou 135 bilhões de metros cúbicos de 
gás in place, constituindo-se em uma das maiores reservas 
mundiais desse tipo de acumulação, quando comparada 
com as publicadas por Finley e Krason (1989).

estimam que tenham sido gerados 19 bilhões de metros 
cúbicos de metano em camadas de carvão da Formação 
Rio Bonito. Esse processo (coal bed methane) pode ocorrer 
em situações favoráveis na parte sul da bacia, onde são 
presentes expressivas camadas de carvão.

Existem na Bacia do Paraná duas grandes estruturas 
consideradas como resultantes de impacto de meteoros 
(domos de Araguainha e Vargeão), que podem ser alvo 
de estudos mais detalhados, visando a prospectos as-
sociados. Segundo Donofrio (1998), há nove estruturas 
de “astroblemas” confirmadas que constituem campos 
comerciais de óleo e gás em bacias sedimentares na Amé-
rica do Norte: Ames, Avak, Calvin, Chicxulub, Marquez, 
Newporte, Red Wing Creek, Sierra Madera e Steen River.

Com base no debate desenvolvido durante o 
workshop sobre a Bacia do Paraná, realizado em abril de 
2008 pela ANP, e diante de um quadro com inúmeras 
possibilidades exploratórias, o Plano Plurianual de G&G 
da ANP prevê os levantamentos aerogeofísico e sísmico 
2D regional (ambos em andamento) e a perfuração de 
um poço estratigráfico que tem por objetivo amostrar a 
coluna sedimentar no depocentro da bacia.

BACIA DE PELOtAS

A Bacia de Pelotas está localizada no extremo sul do 
litoral brasileiro (Figura 8.1) e abrange uma área aproxi-
mada de 210.000 km2 até a cota batimétrica de 2.000 
m e 40.000 km² em terra. A bacia é limitada a sul pela 
fronteira com o Uruguai e com a Bacia de Santos. Sua 
correspondente na porção africana é a bacia de Walvis-
-Namibe (offshore da Namíbia).

Segundo o relatório de integração elaborado por 
Sampaio et al. (1998), a história da exploração de petróleo 
na bacia data da década de 1950, com a perfuração de 
oito poços estratigráficos terrestres.

Na década de 1970 foram realizados os primeiros 
levantamentos sísmicos na área, com caráter de reco-
nhecimento, e perfurados cinco poços pioneiros entre os 
anos de 1974 e 1985.

Em 1987, foram realizados novos levantamentos sís-
micos, ainda em escala de reconhecimento, em batimetria 
superior a 200 m, e perfurados mais dois pioneiros nos 
“terraços do Rio Grande e de Santa Catarina”. A bacia 
dispõe, também, de uma malha regional de magneto-
metria e gravimetria.

Os poços perfurados em águas rasas resultaram secos 
e sem indícios de hidrocarbonetos. Após novas aquisi-
ções sísmicas, cinco novos poços foram perfurados entre 
1995 e 2001, sendo dois em águas profundas. Apenas 
background de gás em zona de folhelho foi reportado.

Dentre os poços perfurados em águas profundas, o 
1BPS7BP, na porção norte da bacia em lâmina d’água de 
1.769 m, atingiu a profundidade final de 6.130 m ainda 
em sedimentos argilosos da Formação Imbé. O segundo 
poço, 1BRSA61RSS, foi perfurado na área do Cone do Rio 
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Essas estimativas de volume referem-se apenas ao gás 
contido nos hidratos, não tendo sido considerada a quan-
tidade de gás livre que pode estar presente sob a camada 
impermeável de hidrato.

No estágio atual, não há ainda tecnologia bem desen-
volvida para viabilizar economicamente a exploração e pro-
dução desse recurso mineral, porém, os estudos avançam 
na expectativa de que em breve as barreiras tecnológicas 
sejam superadas, tornando economicamente viável sua 
exploração.
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IntRODuÇÃO

A presente análise dos aspectos econômicos do setor 
mineiro do estado do Rio Grande do Sul tem como obje-
tivo destacar a importância da mineração na economia 
gaúcha, apresentando sua potencialidade por meio de 
levantamentos estatísticos em quantidade, assim como 
a necessidade de um melhor aproveitamento econômico 
através de investimentos em pesquisa.

A metodologia aplicada se baseou no levantamento 
estatístico temporal, com consultas a documentos oficiais 
do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
com dados e informações relativas aos processos minerários 
do período 2005-2009, constantes no Anuário Mineral 
Brasileiro 2006 (BRASIL, 2006).

As reservas apresentadas traduzem a potencialidade 
ora conhecida e a atratividade que o subsolo do estado do 
Rio Grande do Sul reserva ao investidor no setor mineral 
por substância.

Já os investimentos demonstram o montante, por 
substância, de recursos destinados ao setor mineral, tanto 
em áreas de pesquisa mineral como em áreas com títulos 
de lavra.

Enquanto o levantamento da mão-de-obra representa 
um esboço da quantidade de trabalhadores empregados 
no setor mineral, o fluxo da comercialização apresenta uma 
visão da comercialização mineral gaúcha a partir dos bens 
minerais de maior destaque no estado.

RECuRSO MInERAL

Evolução dos Eventos Minerais

Apresenta-se a evolução dos eventos minerais (reque-
rimentos e títulos minerários) no período de 2005 a 2009, 
procurando-se, com isso, mostrar o comportamento do 
setor e o grau de interesse dos mineradores no período 
considerado (Tabela 9.1).

O número de requerimentos de pesquisa aumentou 
em 928% no período pesquisado (2005-2009). Em relação 
ao ano de 2005, o número de requerimentos de registro de 
licença e de registro de extração, em 2009, teve um aumen-
to de 2110% e 583%, respectivamente. Nos requerimentos 
de concessão de lavra e de lavra garimpeira, observa-se um 
decréscimo de 78% e 33%, respectivamente, em relação ao 
mesmo período considerado (Tabela 9.2).

Fonte: DNPM/SIGMINE.

tabela 9.2: Evolução dos títulos minerários publicados no estado do Rio Grande do Sul no período 2005-2009.

Fonte: DNPM/SIGMINE.

Anos
Requerimento

Registro de extração Pesquisa Licença Lavra Lavra garimpeira

2005 6 39 10 9 3

2006 14 64 10 1 26

2007 17 82 31 1 3

2008 3 181 108 0 1

2009 41 401 221 2 2

total 81 767 380 12 35

Anos Autorização de pesquisa Conceção de lavra Licenciamento Lavra garimpeira Registro de extração

2005 101 0 161 1 31

2006 199 0 176 0 36

2007 358 0 180 1 52

2008 350 0 207 0 64

2009 246 1 117 2 68

total 1254 1 841 4 251

tabela 9.1: Evolução dos requerimentos protocolizados no estado do Rio Grande do Sul no período 2005-2009.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

120

No período considerado, observou-se um significativo 
aumento de 143% e 119% no número de alvarás de pes-
quisa e registros de extração, respectivamente. Os registros 
de licença tiveram uma redução de 27%. Além disso, houve 
poucas permissões de lavra garimpeira e concessões de lavra 
publicadas no período 2005-2009.

Os gráficos a seguir traçam um comparativo entre 
os requerimentos protocolizados no período pesquisado 
e seu correspondente título minerário publicado (Figuras 
9.1 a 9.5).

Requerimentos

Procede-se a uma análise quantitativa de todos os 
requerimentos encaminhados ao 1º Distrito do DNPM (Rio 
Grande do Sul) no período 2005-2009 (Tabela 9.3). Os re-
querimentos enfocados referem-se a lavra, lavra garimpeira, 
registro de licença, extração e pesquisa (Figuras 9.6 a 9.10).

Verifica-se, assim, que as substâncias requeridas (ex-
ceto requerimentos de lavra garimpeira) são compostas 
por uma gama de materiais, dentre os quais se destacam: 
água mineral, saibro, basalto, argila, areia e alguns minérios 
(cobre, ouro, zinco). É importante salientar que, com relação 
aos requerimentos de lavra garimpeira, os bens minerais 
mais representativos são a calcedônia e a ametista.

Figura 9.1: Requerimentos de pesquisa protocolizados e alvarás de 
pesquisa publicados no estado do Rio Grande do Sul 

no período 2005-2009.

Figura 9.3: Requerimentos de registro de licença e registros de 
licença outorgados no estado do Rio Grande do Sul 

no período 2005-2009.

Figura 9.4: Requerimentos de lavra garimpeira e lavras garimpeiras 
outorgadas no estado do Rio Grande do Sul 

no período 2005-2009.

Figura 9.5: Requerimentos de registro de extração e registros de 
extração outorgados no estado do Rio Grande do Sul 

no período 2005-2009.
Figura 9.2: Requerimentos de lavra e concessões de lavra 

outorgados no estado do Rio Grande do Sul no período 2005-2009.
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tabela 9.3: Registro de requerimentos por substância.

Requerimento de lavra

Substância nº de req. Participação (%)

Água mineral 6 46,16

Basalto 3 23,08

Argila 2 15,38

Sienito 2 15,38

total 13 100

Requerimento de lavra garimpeira

Substância nº de req. Participação (%)

Calcedônia 15 42,86

Ametista 14 40,00

Outros 6 17,14

total 35 100

Requerimento de registro de licença

Substância nº de req. Participação (%)

Basalto 102 26,84

Areia 99 26,05

Argila 83 21,84

Arenito 54 14,21

Saibro 30 7,90

Outros 12 3,16

total 380 100

Requerimento de registro de extração

Substância nº de req. Participação (%)

Saibro 54 99,67

Cascalho 13 16,05

Basalto 12 14,81

Outros 2 2,47

total 81 100

Requerimento de pesquisa

Substância nº de req. Participação (&)

Areia 120 15,64

Zinco 107 13,95

Cobre 98 12,78

Rocha Betuminosa 72 9,39

Ouro 70 9,13

Argila 56 7,30

Calcário 50 6,52

Água Mineral 39 5,08

Basalto 39 5,08

Saibro 25 3,26

Carvão 23 3,00

Granito 21 2,74

Outros 47 6,13

total 767 100
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Figura 9.7: Distribuição dos requerimentos 
de lavra garimpeira por substância.

Figura 9.8: Distribuição dos requerimentos 
de registro de licença por substância.

Alvarás de pesquisa

Apresenta-se uma análise quantitativa do número de 
alvarás de pesquisa em vigor no período 2005-2009, pro-
piciando a visualização das substâncias que detêm maior 
número de alvarás e, consequentemente, maior procura por 
bens minerais e a participação de cada um deles no total 
(Tabela 9.4; Figura 9.11).

A área do 1º Distrito do DNPM (Rio Grande do Sul) 
possui 1.254 alvarás de pesquisa em vigor – 11 substân-
cias detinham 93,70% do total, enquanto as outras 20 
substâncias representavam os 6,30% restantes. Aproxima-
damente 58% dos alvarás foram apropriados por apenas 
três substâncias (areia, basalto e água mineral), sendo 
que a areia correspondia com 455 alvarás de pesquisa ou 
36,28% do total.
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REQuERIMEntO DE LAvRA GARIMPEIRA

CALCEDÔNIA
43%

17%

AMETISTA

OUTROS

40%

BASALTO
15%

CASCALHO
16%

Figura 9.9: Distribuição dos requerimentos de registro 
de extração por substância.
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Figura 9.10: Distribuição dos requerimentos 
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Substância nº de alvarás. Participação (%)

Areia 455 36,28

Basalto 141 11,24

Água Mineral 135 10,77

Argila 111 8,85

Cobre 82 6,54

Carvão 50 3,99

Saibro 44 3,51

Calcário 44 3,51

Granito 38 3,03

Zinco 38 3,03

Ouro 37 2,95

Outros 79 6,30

total 1254 100

tabela 9.4: Alvarás de pesquisa por substância.

Figura 9.11: Distribuição dos alvarás de pesquisa por substância.

Áreas licenciadas

Consideram-se áreas licenciadas os perímetros com 
registro de licença outorgados no DNPM (Tabela 9.5; Fi-
gura 9.12).

Conforme se observa pelo apresentado na Tabela 9.5 
e na Figura 9.12, sete substâncias (argila, basalto, areia, 
arenito, saibro, cascalho e granito) contribuíram com 
praticamente 100% das áreas licenciadas pelo 1º Distrito 
do DNPM.

Títulos de lavra

Os títulos de lavra representam áreas que foram au-
torizadas a produzir, ou seja, ou estão em fase de extração 
ou em condições de fazê-la.

Substância nº de licença. Participação (%)

Argila 262 31,15

Basalto 199 23,66

Areia 143 17,00

Arnito 121 14,39

Saibro 69 8,20

Cascalho 26 3,09

Granito 19 2,26

Outros 2 0,24

total 841 100

tabela 9.5: Registros de licença outorgados, por substância, 
no estado do Rio Grande do Sul.

Figura 9.12: Distribuição, por substância, dos registros
de licença outorgados.

São considerados, aqui, títulos de lavra, aqueles que 
autorizam a extração de um determinado bem mineral. São 
eles: Manifesto de Mina, Decreto de Lavra, Portaria de Lavra, 
Registro de Extração, Permissão de Lavra Garimpeira e Guia 
de Utilização. Para fins deste trabalho, agrupou-se Mani-
festo de Mina, Decreto de Lavra e Portaria de Lavra sob a 
denominação Concessão de Lavra (Tabela 9.6; Figura 9.13).

Apenas quatro substâncias minerais detêm, no período 
2005-2009, aproximadamente 97% dos títulos minerários 
no estado do Rio Grande do Sul, com destaque para o 
saibro, com 64,06% do total; oito substâncias restantes 
são responsáveis por 35,94%.

Reservas Minerais

As reservas representam um potencial quantitativo 
medido ou provável de cada substância mineral e se tornam 
riqueza quando de sua produção. São apresentadas, a se-
guir, as reservas minerais de algumas substâncias, segundo o 
Anuário Mineral Brasileiro 2006 (BRASIL, 2006) (Tabela 9.7).
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Investimentos

Os investimentos declarados e realizados pelas mine-
radoras no Rio Grande do Sul ao longo do ano de 2005 
(BRASIL, 2006) são apresentados na (Tabela 9.8). Eles foram 

t – tonelada; kg – quilograma; m³ – metro cúbico; n.d. – não-definido.

tabela 9.7: Reservas Minerais, por substância, no estado do Rio Grande do Sul.

Classe /Substância unidade
Reservas

Medida Indicada Inferida lavrável

Metálicos

Chumbo t 70.035 374.540 222.410 70.035

Cobre t 25.134 21.449 43.215 29.515

Ouro (primério) kg 7.859 1.557 2.518 8.767

Zinco t 63.769 364.496 216.881 63.769

nâo-Metálicos

Ágatas, Calcedônias etc. t 320 300 .- 320

Areia m3 n.d. n.d. n.d n.d.

Areia Industrial t 7.864.524 8.315.641 36.928.400 10.197.345

Argilas Comuns t 54.259.176 5.717.073 6.056.109 54.256.354

Argilas Plásticas t 5.882.409 443.253 - 4.816.332

Argilas Refratárias t 469.440 1.400..904 - 469.440

Calcário (rochas) t 277.333.757 162.300.918 119.485.137 279.113.064

Caulim t 22.850.316 17.335.287 8.902.642 21.922.671

Dolomito t 23.002.613 23.917.390 22.100.300 23.002.613

Rochas (britadas) e Cascalhos m3 n.d. n.d. n.d. n.d.

Rochas Ornamentais e Outras m3 27.206.728 3.247.938 1.280.00 26.816.728

Rochas Ornamentais (granito e afins) m3 107.546.888 50.425.733 40.580.712 73.446.666

Rochas Ornamentais (mármores e afins) m3 3.073.048 2.068.709 2.134.579 3.073.048

Talco t 4.535.459 605.442 - 4.535.459

Energéticos

Carvão Mineral t 5.255.915.580 10.098.475.668 6.317.050.409 5.376.789.122

Turfa t 55.161.000 74.414.000 7.807.000 55.161.000

Xisto e outras Rochas Betuminosas t 232.977.000 343.195.000 160.456.000 232.977.000

Fonte: Brasil (2006).

subdivididos em investimentos por classe/substância e seus 
respectivos investimentos em mina e usina.

Conforme os dados publicados no Anuário Mineral 
Brasileiro 2006 (BRASIL, 2006), os investimentos realizados 
na mineração no estado do Rio Grande do Sul ultrapassa-

Substância nº De títulos. Participação (%)

Saibro 164 64,06

Basalto 38 14,84

Cascalho 37 14,45

Areia 9 3,52

Outros 82 3,13

total 256 100

tabela 9.6: Títulos de lavra, por substância, no estado 
do Rio Grande do Sul.
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Figura 9.13: Distribuição, por substância, dos títulos de lavra.
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Fonte: Brasil 2006).

ram R$21 milhões de reais. No Anuário, foram 
previstos investimentos de aproximadamente 
R$145 milhões de reais para os três anos 
seguintes (2006 a 2008), o que poderá ser 
conferido em suas próximas edições.

Mão-de-Obra 

Um esboço da quantidade de trabalhado-
res empregados no setor mineral no estado do 
Rio Grande do Sul é apresentado na (Tabela 9.9).

O setor de mineração empregou apro-
ximadamente 10 mil funcionários de forma 
direta e indireta. A classe dos minerais não-
-metálicos foi responsável por grande parte 
dessa demanda, totalizando 71,91% dos em-
pregos gerados pelo setor mineiro. Os demais 
19,09% foram absorvidos pelas mineradoras de 
minerais energéticos (carvão mineral) e gemas 
e diamantes (BRASIL, 2006).

Fluxo da Comercialização

Uma visão do fluxo da comercialização mineral 
gaúcha pode ser obtida a partir de 12 substâncias mine-
rais relacionadas para tal fim: água mineral, areia, areia 
industrial, argilas, calcário, carvão mineral, caulim, gemas, 
geodos/ágatas/calcedônia, rochas britadas/cascalho, 
rochas ornamentais e talco (BRASIL, 2006). Conforme o 
Anuário Mineral Brasileiro 2006, 85,96% da água mineral 

Classe/ Substância
Investimento

total (R$)
Mina usina

            não-Metálicos

Areia 2.386.314 - 2.386.314

Areia Industrial 68.720 120.000 188.720

Argilas 1.036.406 98.208 1.134.614

Calcário 1.995.644 3.645.460 5.641.104

Caulim 61.500 324.000 385.500

Geodos, Ágata, Calcedônias etc - - -

Rochas (britadas) e Cascalho 2.479.894 2.470.638 4.950.532

Rochas Ornamentais 260.000 - 260.000

Rochas Ornamentais e outras 97.500 - 97.500

Talco e Outras Cargas Minerais - - -

         Gemas e Diamantes

Gemas 10.000 - 10.000

              Energéticos

Carvão Mineral 6.120.163 255.665 6.375.828

Classe/substância Empregado terceirizado Cooperativo total

não-Metalicos 4.755 866 1,135 6.756

Água Mineral 413 3 - 416

Areia 600 239 20 859

Areia Industrial 88 41 4 133

Argila 592 248 1 841

Calcário 624 111 - 735

Caulim 114 28 - 142

Geodos a Ágatas etc. 6 7 - 13

Rochas (britadas) e Cascalhos 1.550 150 53 1,753

Rochas Ornamentais 44 4 - 48

Rochas Ornamntais - Outras 720 33 1.057 1.810

Talco e Outras Cargas Minerais 4 2 - 6

Gemas e Diamantes 1.839 1 - 1.840

Gemas 1.839 1 - 1.840

Energéticos 615 184 - 799

Carvão Mineral 615 184 - 799

tabela 9.9: Mão-de-obra utilizada na mineração no Rio Grande do Sul.

tabela 9.8: Investimentos realizados na mineração no estado do Rio Grande do Sul.

produzida no Rio Grande do Sul foram comercializados no 
próprio estado, com 14,04% destinados a outros mercados.

A comercialização de bens minerais, como areia, areia 
industrial, argilas, calcário, gemas, rochas britadas/cascalho 
e talco se restringe ao estado do Rio Grande do Sul, devido 
aos elevados custos de frete que oneram o produto final.

Fonte: Brasil 2006).
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O produto bruto do caulim tem como seu maior con-
sumidor o estado de Santa Catarina, que consome 78,73% 
desse bem, sendo o restante consumido pelos estados do 
Rio Grande do Sul (12,68%), São Paulo (4,34%) e outros. Já 
o produto beneficiado do caulim é consumido, em menor 
escala, por Santa Catarina (18,47%) e, em maiores porções, 
em seu estado de origem (42,94%).

A produção de carvão mineral no Rio Grande do Sul 
destinou, em 2006, apenas 1,85% de sua produção ao 
mercado externo, mais precisamente, ao estado de Santa 
Catarina.

Com relação às rochas ornamentais, 47,94% foram 
comercializados no exterior, com destaque para Estados 
Unidos da América, Itália, China, Japão e Espanha; o res-

tante foi destinado aos estados de Santa Catarina e Paraná 
e ao próprio Rio Grande do Sul.
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IntRODuÇÃO

Neste capítulo são apresentadas as diversas etapas 
que envolveram o tratamento digital dos dados no de-
senvolvimento do SIG Mapa Geodiversidade do Estado do 
Rio Grande do Sul, do Programa Geologia do Brasil (PGB) 
da CPRM/SGB, integrante do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2009), que tem como objetivo a geração 
de produtos voltados para o ordenamento territorial e o 
planejamento dos setores mineral, transportes, agricultura, 
turismo e meio ambiente.

As informações produzidas estão alojadas no GeoBank 
(sistema de bancos de dados geológicos corporativo da 
CPRM/SGB), a partir das informações geológicas multies-
calares contidas em suas bases Litoestratigrafia e Recursos 
Minerais, além da utilização de sensores como o Modelo Di-
gital de Terreno SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 
do Mosaico GeoCover 2000 e das informações de estruturas 
e drenagem (SCHOBBENHAUS et al., 2004; RAMOS et al., 
2005; THEODOROVICZ et al., 1994, 2001, 2002, 2005; 
TRAININI e ORLANDI, 2003; TRAININI et al., 1998, 2001).

Do mesmo modo que na elaboração do Mapa Geo-
diversidade do Brasil (escala 1:2.500.000), também foram 
utilizadas, para o Mapa Geodiversidade do Estado do Rio 
Grande do Sul, informações temáticas de infraestrutura, 
recursos minerais, unidades de conservação, terras indí-
genas e áreas de proteção integral e de desenvolvimento 
sustentável estaduais e federais, dados da rede hidrológica 
e de água subterrânea, áreas oneradas pela mineração, ga-
sodutos e oleodutos, dados paleontológicos, geoturísticos 
e paleontológicos.

PROCEDIMEntOS MEtODOLÓGICOS

Assim como para o Mapa Geodiversidade do Brasil e 
do SIG Geodiversidade ao Milionésimo, os levantamentos 
estaduais foram elaborados seguindo as orientações con-
tidas em roteiro metodológico preparado para essa fase, 
apoiados em kits digitais personalizados para cada estado, 
que contêm todo o material digital (imagens, arquivos 
vetoriais etc.) necessário ao bom desempenho da tarefa.

A sistemática de trabalho adotada permitiu a conti-
nuação da organização dos dados na Base Geodiversidade 
inserida no GeoBank, desde a fase do recorte ao milionésimo 
até os estaduais e, sucessivamente, em escalas de maior 
detalhe (em trabalhos futuros), de forma a possibilitar a 
conexão dos dados vetoriais aos dados alfanuméricos. Em 
uma primeira fase, com auxílio dos elementos-chave des-
critos nas tabelas dos dados vetoriais, é possível vincular 
facilmente mapas digitais ao GeoBank, como na montagem 
de SIGs, em que as tabelas das shapefiles (arquivos vetoriais) 
são produtos da consulta sistemática ao banco de dados.

DEFInIÇÃO DOS DOMínIOS E unIDADES 
GEOLÓGICO-AMBIEntAIS

O estabelecimento de domínios geológico-ambientais 
e suas subdivisões para o estado do Rio Grande do Sul se 
insere nos critérios adotados para a definição dos domínios 
e unidades geológico-ambientais do Brasil, com o objetivo 
de se agrupar conjuntos estratigráficos de comportamento 
semelhante frente ao uso e ocupação dos terrenos. Da mes-
ma forma, o resultado obtido não foi um mapa geológico 
ou tectônico, mas sim um novo produto, denominado Mapa 
Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul, no qual 
foram inseridas informações de cunho ambiental, muito 
embora a matéria-prima para as análises e agrupamentos 
tenha sido proveniente das informações contidas nas bases 
de dados de Litoestratigrafia e Recursos Minerais do Ge-
oBank, bem como na larga experiência em mapeamento 
e em projetos de ordenamento e gestão do território dos 
profissionais da CPRM/SGB.

Em alguns casos foram agrupadas, em um mesmo 
domínio, unidades estratigráficas com idades diferentes, 
desde que a elas se aplicasse um conjunto de critérios clas-
sificatórios, como: posicionamento tectônico, nível crustal, 
classe da rocha (ígnea, sedimentar ou metamórfica), grau de 
coesão, textura, composição, tipos e graus de deformação, 
expressividade do corpo rochoso, tipos de metamorfismo, 
expressão geomorfológica ou litotipos especiais. Se, por 
um lado, agruparam-se, por exemplo, quartzitos friáveis 
e arenitos friáveis, por outro foram separadas formações 
sedimentares muito semelhantes em sua composição, es-
trutura e textura, quando a geometria do corpo rochoso 
apontava no sentido da importância em distinguir uma 
situação de extensa cobertura de uma situação de pacote 
restrito, limitado em riftes.

O principal objetivo para tal compartimentação é 
atender a uma ampla gama de usos e usuários interessa-
dos em conhecer as implicações ambientais decorrentes 
do embasamento geológico. Para a elaboração do Mapa 
Geodiversidade do Brasil (escala 1:2.500.000), analisaram-se 
somente as implicações ambientais provenientes de caracte-
rísticas físico-químicas, geométricas e genéticas dos corpos 
rochosos. Na escala 1:1.000.000, do recorte ao milionésimo 
e dos estados, foram selecionados atributos aplicáveis ao 
planejamento e dos compartimentos de relevo, reservando-
-se para as escalas de maior detalhe o cruzamento com 
informações sobre clima, solo e vegetação.

Como a Base Geodiversidade é fruto da reclassificação 
das unidades litoestratigráficas contidas na Base multiescalar 
Litoestratigrafia, compondo conjuntos estratigráficos de 
comportamento semelhante frente ao uso e à ocupação, 
atualmente essa base possui a estruturação em domínios e 
unidades geológico-ambientais apresentada no Apêndice I 
(Unidades Geológico-Ambientais do Território Brasileiro). Tal 
estruturação é dinâmica e, na medida do detalhamento das 
escalas, novos domínios e unidades podem ser inseridos.
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AtRIButOS DA GEOLOGIA

Desde a etapa do recorte ao milionésimo, para me-
lhor caracterizar as unidades geológico-ambientais, foram 
selecionados atributos da geologia que permitem uma 
série de interpretações na análise ambiental, os quais são 
descritos a seguir.

Deformação

Relacionada à dinâmica interna do planeta. Procede-se 
à interpretação a partir da ambiência tectônica, litológica 
e análise de estruturas refletidas nos sistemas de relevo e 
drenagem.

Tectônica: dobramentos

- Ausente: sedimentos inconsolidados (aluviões, dunas, 
terraços etc.).
- não-dobrada: sequências sedimentares, 
vulcanossedimentares e rochas ígneas não-dobradas e 
não-metamorfizadas.
- Pouco a moderadamente dobrada: a exemplo das 
sequências sedimentares ou vulcanossedimentares.
- Intensamente dobrada: a exemplo das sequências 
sedimentares ou vulcanossedimentares complexa e 
intensamente dobradas e das rochas granito-gnaisse 
migmatíticas.

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas)/
cisalhamento

- não-fraturada: caso das coberturas sedimentares 
inconsolidadas.
- Pouco a moderadamente fraturada: sequências 
sedimentares moderadamente consolidadas.
- Intensamente fraturada: caso das coberturas 
proterozoicas e vulcânicas mesozoicas.
- zonas de cisalhamento: caso das faixas de concentração 
de deformação dúctil (cinturões de deformação).

Estruturas

De acordo com Oliveira e Brito (1998), as rochas 
podem apresentar as seguintes características reológicas 
(comportamento frente a esforços mecânicos): 
- Isotrópica: aplica-se quando as propriedades das rochas 
são constantes, independentemente da direção observada.
- Anisotrópica: as propriedades variam de acordo com a 
direção considerada

As bibliotecas para o atributo “Estruturas” são:
- Isotrópica
- Anisotrópica Indefinida
- Anisotrópica Estratificada
- Anisotrópica Estratificada/Biogênica

- Anisotrópica Maciça/Vesicular
- Anisotrópica Maciça/Acamadada
- Anisotrópica Maciça/Laminada
- Anisotrópica Acamadada
- Anisotrópica Acamadada/Filitosa
- Anisotrópica Acamadada/Xistosa
- Anisotrópica Xistosa/Maciça
- Anisotrópica Filitosa/Xistosa
- Anisotrópica Acamadamento Magmático
- Anisotrópica Gnáissica
- Anisotrópica Bandada
- Anisotrópica Concrecional
- Anisotrópica Concrecional/Nodular
- Anisotrópica Biogênica
- Anisotrópica com Estruturas de Dissolução
- Anisotrópica com Estruturas de Colapso

Resistência ao Intemperismo Físico

Procede-se à dedução a partir da análise da compo-
sição mineral da rocha ou das rochas que sustentam a 
unidade geológico-ambiental. 

Se for apenas um tipo de litologia que sustenta a uni-
dade ou se forem complexos plutônicos de várias litologias, 
são definidas as seguintes classificações para esse atributo:
- Baixa: rochas ricas em minerais ferromagnesianos, 
arenitos, siltitos, metassedimentos argilosos, rochas ígneas 
ricas em micas, calcários, lateritas, rochas ígneas básico-
ultrabásico-alcalinas efusivas.
- Moderada a alta: ortoquartzitos, arenitos silicificados, 
leucogranitos e outras rochas pobres em micas e em 
minerais ferromagnesianos, formações ferríferas, quartzitos 
e arenitos impuros.
- não se aplica: sedimentos inconsolidados. Se forem 
várias litologias que sustentam a unidade, a classificação 
será:
- Baixa a moderada na vertical: caso de coberturas pouco 
a moderadamente consolidadas.
- Baixa a alta na vertical: unidades em que o substrato 
rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não-dobradas, de composição mineral 
e com grau de consolidação muito diferentes, como as 
intercalações irregulares de calcários, arenitos, siltitos, 
argilitos etc.
- Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e compostas 
de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas e 
outras que se caracterizam por apresentarem grande 
heterogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Resistência ao Intemperismo Químico

Procede-se à dedução a partir da análise da compo-
sição mineral da rocha ou das rochas que sustentam a 
unidade geológico-ambiental.
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Se for só um tipo de litologia que sustenta a unidade 
geológico-ambiental ou se forem complexos plutônicos de 
várias litologias, são definidas as seguintes classificações 
para esse atributo:
- Baixa: calcários, rochas básicas, ultrabásicas, alcalinas 
etc.
- Moderada a alta: ortoquartzitos, leucogranitos e outras 
rochas pobres em micas e em minerais ferromagnesianos, 
quartzitos e arenitos impuros.
- não se aplica: aluviões.
Entretanto, se forem várias litologias que sustentam a 
unidade, a classificação será:
- Baixa a moderada na vertical: unidades em que 
o substrato rochoso é formado por empilhamento de 
camadas horizontalizadas, não-dobradas, de composição 
mineral e grau de consolidação semelhantes a ligeiramente 
diferentes e mesma composição mineralógica.
- Baixa a alta na vertical: unidades em que o substrato 
rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não-dobradas, de composição mineral 
e grau de consolidação muito diferentes, como as 
intercalações irregulares de calcários, arenitos, siltitos, 
argilitos etc. 
- Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e compostas 
de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas e 
outras que se caracterizam por apresentarem grande 
heterogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Grau de Coerência

Refere-se à resistência ao corte e à penetração. Mes-
mo em se tratando de uma única litologia, deve-se prever 
a combinação dos vários tipos de grau de coerência, a 
exemplo dos arenitos e siltitos (Figura 10.1). Para o caso de 
complexos plutônicos com várias litologias, todas podem 
estar enquadradas em um único grau de coerência.

As classificações utilizadas nesse atributo são:
- Muito brandas
- Brandas
- Médias
- Duras
- Muito brandas a duras
Entretanto, se forem várias litologias, esta será a 

classificação:
- Variável na horizontal
- Variável na vertical
- Variável na horizontal e vertical
- Não se aplica

Características do Manto de Alteração 
Potencial (Solo Residual)

Procede-se à dedução a partir da análise da composi-
ção mineral das rochas. Por exemplo, independentemente 
de outras variáveis que influenciam as características do 

Figura 10.1: Resistência à compressão uniaxial e classes de alteração para diferentes tipos de rochas.
 Fonte: Modificado de Vaz (1996).
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Material Porosidade total% m Porosidade Eficaz % me

Obs.
Tipo Descrição Média

Normal Extraordinária
Média Máx. Mín.

Máx Mín. Máx Mín.

Rochas maciças

Granito 0,3 4 0,2 9 0,05 <0,2 0,5 0,0 A

Calcário maciço 8 15 0,5 20 <0,5 1 0,0 B

Dolomito 5 10 2 <0,5 1 0,0 B

Rochas Metamórficas 0,5 5 0,2 <0,5 2 0,0 A

Rochas vulcânicas

Piroclasto e tufas 30 50 10 60 5 <5 20 0,0 C, E

Escórias 25 80 10 20 50 1 C, E

Pedra-pome 85 90 50 <5 20 0,0 D

Basaltos densos, 
fonólitos

2 5 0,1 <1 2 0,1 A

Basaltos vesiculares 12 30 5 5 10 1 C

Rochas sedimentares 
consolidadas (ver 
rochas maciças)

Pizarras 
sedimentares

5 15 2 30 0,5 <2 5 0,0 E

Arenitos 15 25 3 30 0,5 10 20 0,0 F

Creta blanda 20 50 10 1 5 0,2 B

Calcário detrítico 10 30 1,5 3 20 0,5

Rochas sedimentares 
inconsolidadas

Aluviões 25 40 20 45 15 15 35 5 E

Dunas 35 40 30 20 30 10

Cascalho 30 40 25 40 20 25 35 15

Loess 45 55 40 <5 10 0,1 E

Areias 35 45 20 25 35 10

Depósitos glaciais 25 35 15 15 30 5

Silte 40 50 25 10 20 2 E

Argilas não-
compactadas

45 60 40 85 30 2 10 0,0 E

Solos superiores 50 60 30 10 20 1 E

tabela 10.1: Tabela de porosidade total dos diversos materiais rochosos.

solo, como clima e relevo, o manto de alteração de um ba-
salto será argiloso e, o de um granito, argilo-síltico-arenoso.

Predominantemente arenoso: substrato rochoso 
sustentado por espessos e amplos pacotes de rochas pre-
dominantemente arenoquartzosas.

Predominantemente argiloso: predominância de ro-
chas que se alteram para argilominerais, a exemplo de der-
rames basálticos, complexos básico-ultrabásico-alcalinos, 
terrenos em que predominam rochas calcárias etc.

Predominantemente argilossiltoso: siltitos, folhelhos, 
filitos e xistos.

Predominantemente argilo-síltico-arenoso: rochas 
granitoides e gnáissico-migmatíticas ortoderivadas.

Variável de arenoso a argilossiltoso: sequências sedi-
mentares e vulcanossedimentares compostas por alternân-

Fonte: Modificado de Custodio e Llamas (1983).

cias irregulares de camadas pouco espessas, interdigitadas e 
de composição mineral muito contrastante, a exemplo das 
sequências em que se alternam, irregularmente, entre si, 
camadas de arenitos quartzosos com pelitos, com calcários 
ou com rochas vulcânicas.

Predominantemente siltoso: siltitos e folhelhos.
Não se aplica.

Porosidade Primária

Relacionada ao volume de vazios em relação ao volume 
total da rocha. O preenchimento deverá seguir os procedi-
mentos descritos na Tabela 10.1.

Caso seja apenas um tipo de litologia que sustenta 
a unidade geológico-ambiental, observar o campo “Des-

Nota:  Alguns dados, em especial os referentes à porosidade eficaz (me), devem ser tomados com precauções, segundo 
as circunstâncias locais. A = Aumenta m e me por meteorização; B = Aumenta m e me por fenômenos de dissolução;     
C = Diminui m e me com o tempo; D = Diminui m e pode aumentar me com o tempo; E = me muito variável segundo 
as circunstâncias do tempo; F = Varia segundo o grau de cimentação e solubilidade.



METODOLOGIA E ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS 
EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

133

crição”, da Tabela 10.1. Entretanto, se forem complexos 
plutônicos de várias litologias, a porosidade é baixa.

- Baixa: 0 a 15%
- Moderada: de 15 a 30%
- Alta: >30%
Para os casos em que várias litologias sustentam a 

unidade geológico-ambiental, observar o campo “Tipo”, 
da Tabela 10.1.

- Variável (0 a >30%): a exemplo das unidades em que 
o substrato rochoso é formado por um empilhamento irre-
gular de camadas horizontalizadas porosas e não-porosas.

Característica da 
unidade Lito-Hidrogeológica

São utilizadas as seguintes classificações:
- Granular: dunas, depósitos sedimentares inconsoli-

dados, planícies aluviais, coberturas sedimentares etc.
- Fissural
- Granular/fissural
- Cárstico
- Não se aplica

AtRIButOS DO RELEvO

Com o objetivo de conferir uma informação geomor-
fológica clara e aplicada ao mapeamento da geodiversidade 
do território brasileiro e dos estados federativos em escalas 
de análise muito reduzidas (1:500.000 a 1:1.000.000), 
procurou-se identificar os grandes conjuntos morfológi-
cos passíveis de serem delimitados em tal tipo de escala, 
sem muitas preocupações quanto à gênese e evolução 
morfodinâmica das unidades em análise, assim como aos 
processos geomorfológicos atuantes. Tais avaliações e 
controvérsias, de âmbito exclusivamente geomorfológico, 
seriam de pouca valia para atender aos propósitos deste 
estudo. Portanto, termos como: depressões, cristas, pata-
mares, platôs, cuestas, hog-backs, pediplanos, peneplanos, 
etchplanos, escarpas, serras e maciços, dentre tantos outros, 
foram englobados em um reduzido número de conjuntos 
morfológicos.

Portanto, esta proposta difere substancialmente das 
metodologias de mapeamento geomorfológico presen-
tes na literatura, tais como: a análise integrada entre a 
compartimentação morfológica dos terrenos, a estrutura 
subsuperficial dos terrenos e a fisiologia da paisagem, 
proposta por Ab’Saber (1969); as abordagens descritivas 
em base morfométrica, como as elaboradas por Barbosa 
et al. (1977), para o Projeto RadamBrasil, e Ponçano et al. 
(1979) e Ross e Moroz (1996), para o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT); as abordagens 
sistêmicas, com base na compartimentação topográfica em 
bacias de drenagem (MEIS et al., 1982); ou a reconstituição 
de superfícies regionais de aplainamento (LATRUBESSE et 
al., 1998).

O mapeamento de padrões de relevo é, essencial-
mente, uma análise morfológica do relevo com base em 
fotointerpretação da textura e rugosidade dos terrenos a 
partir de diversos sensores remotos.

Nesse sentido, é de fundamental importância escla-
recer que não se pretendeu produzir um mapa geomor-
fológico, mas um mapeamento dos padrões de relevo em 
consonância com os objetivos e as necessidades de um 
mapeamento da geodiversidade do território nacional em 
escala continental.

Com esse enfoque, foram selecionados 28 padrões 
de relevo para os terrenos existentes no território brasileiro 
(Tabela 10.2), levando-se, essencialmente, em consideração:

- Parâmetros morfológicos e morfométricos que pudes-
sem ser avaliados pelo instrumental tecnológico disponível 
nos kits digitais (imagens LandSat GeoCover e Modelo 
Digital de Terreno e Relevo Sombreado (SRTM); mapa de 
classes de hipsometria; mapa de classes de declividade).

- Reinterpretação das informações existentes nos ma-
pas geomorfológicos produzidos por instituições diversas, 
em especial os mapas desenvolvidos no âmbito do Projeto 
RadamBrasil, em escala 1:1.000.000.

- Execução de uma série de perfis de campo, com o 
objetivo de aferir a classificação executada.

Para cada um dos atributos de relevo, com suas res-
pectivas bibliotecas, há uma legenda explicativa (Apêndice 
II – Biblioteca de Relevo do Território Brasileiro) que agrupa 
características morfológicas e morfométricas gerais, assim 
como informações muito elementares e generalizadas 
quanto à sua gênese e vulnerabilidade frente aos processos 
geomorfológicos (intempéricos, erosivos e deposicionais).

Evidentemente, considerando a vastidão e a enor-
me geodiversidade do território brasileiro, assim como 
seu conjunto diversificado de paisagens bioclimáticas e 
condicionantes geológico-geomorfológicas singulares, as 
informações de amplitude de relevo e declividade, dentre 
outras, devem ser reconhecidas como valores-padrão, não 
aplicáveis indiscriminadamente a todas as regiões. Não se 
descartam sugestões de ajuste e aprimoramento da Tabela 
10.2 e do Apêndice II apresentados nesse modelo, as quais 
serão benvindas.

MODELO DIGItAL DE tERREnO – SHutLLE 
RADAR tOPOGRAPHY MISSIOn (SRtM)

A utilização do Modelo Digital de Terreno ou Modelo 
Digital de Elevação ou Modelo Numérico de Terreno, no 
contexto do Mapa Geodiversidade do Estado do Rio Grande 
do Sul, justifica-se por sua grande utilidade em estudos de 
análise ambiental.

Um Modelo Digital de Terreno (MDT) é um modelo 
contínuo da superfície terrestre, no nível do solo, representa-
do por uma malha digital de matriz cartográfica encadeada, 
ou raster, onde cada célula da malha retém um valor de 
elevação (altitude) do terreno. Assim, a utilização do MDT 
em estudos geoambientais se torna imprescindível, uma 
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Símbolo tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude topográfica (m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 zero

R1b1 Terraços Fluviais 0 a 3 2 a 20 

R1b2 Terraços Marinhos 0 a 3 2 a 20 

R1b3 Terraços Lagunares 0 a 3 2 a 20 

R1c1 Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta 5 a 45 Variável

R1c2 Leques Aluviais 0 a 3 2 a 20 

R1d Planícies Fluviomarinhas 0o (plano) zero

R1e Planícies Costeiras 0 a 5 2 a 20 

R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 2 a 40 

R1f2 Campos de Loess 0 a 5o 2 a 20 

R1g Recifes 0 zero

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 

R2a2 Tabuleiros Dissecados 0 a 3 20 a 50 

R2b1 Baixos Platôs 0 a 5 0 a 20 

R2b2 Baixos Platôs Dissecados 0 a 5 20 a 50 

R2b3 Planaltos 0 a 5 20 a 50 

R2c Chapadas e Platôs 0 a 5 0 a 20 

R3a1 Superfícies Aplainadas Conservadas 0 a 5 0 a 10 

R3a2 Superfícies Aplainadas Degradadas 0 a 5 10 a 30 

R3b Inselbergs 25 a 60 50 a 500 

R4a1 Domínio de Colinas Amplas e Suaves 3 a 10 20 a 50 

R4a2 Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 

R4a3 Domos em Estrutura Elevada 3 a 10 50 a 200 

R4b Domínio de Morros e de Serras Baixas 15 a 35 80 a 200 

R4c Domínio Montanhoso 25 a 60 300 a 2000 

R4d Escarpas Serranas 25 a 60 300 a 2000 

R4e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos 10 a 45 50 a 200 

R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

vez que esse modelo tem a vantagem de fornecer uma 
visão tridimensional do terreno e suas inter-relações com as 
formas de relevo e da drenagem e seus padrões de forma 
direta. Isso permite a determinação do grau de dissecação 
do relevo, informando também o grau de declividade e 
altimetria, o que auxilia grandemente na análise ambiental, 
como, por exemplo, na determinação de áreas de proteção 
permanente, projetos de estradas e barragens, trabalhos de 
mapeamento de vegetação etc.

A escolha do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
[missão espacial liderada pela NASA, realizada durante 11 
dias do mês de fevereiro de 2000, visando à geração de um 
modelo digital de elevação quase global] foi devida ao fato 
de os MDTs disponibilizados por esse sensor já se encontra-
rem disponíveis para toda a América do Sul, com resolução 
espacial de aproximadamente 90 x 90 m, apresentando alta 
acurácia e confiabilidade, além da gratuidade (CCRS, 2004 
apud BARROS et al., 2004).

tabela 10.2: Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro.

Durante a realização dos trabalhos de levantamento 
da geodiversidade do território brasileiro, apesar de todos 
os pontos positivos apresentados, os dados SRTM, em 
algumas regiões, acusaram problemas, tais como: valores 
espúrios (positivos e negativos) nas proximidades do mar 
e áreas onde não são encontrados valores. Tais problemas 
são descritos em diversos trabalhos do SRTM (BARROS et 
al., 2004), sendo que essas áreas recebem o valor -32768, 
indicando que não há dado disponível.

A literatura do tema apresenta diversas possibilidades 
de correção desses problemas, desde substituição de tais 
áreas por dados oriundos de outros produtos – o GTOPO30 
aparece como proposta para substituição em diversos 
textos – ao uso de programas que objetivam diminuir tais 
incorreções por meio de edição de dados (BARROS et al., 
2004). Neste estudo, foi utilizado o software ENVI 4.1 para 
solucionar o citado problema.
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MOSAICO GEOCOvER 2000

A justificativa para a utilização do Mosaico GeoCover 
2000 é o fato de este se constituir em um mosaico ortorre-
tificado de imagens ETM+ do sensor LandSat 7, resultante 
do sharpening das bandas 7, 4, 2 e 8. Esse processamento 
realiza a transformação RGB-IHS (canais de cores RGB-IHS 
/ vermelho, verde e azul – Matiz, Saturação e Intensidade), 
utilizando as bandas 7, 4 e 2 com resolução espacial de 30 
m e, posteriormente, a transformação IHS-RGB utilizando 
a banda 8 na Intensidade (I) para aproveitar a resolução 
espacial de 15 m. Tal procedimento junta as características 
espaciais da imagem com resolução de 15 m às caracte-
rísticas espectrais das imagens com resolução de 30 m, re-
sultando em uma imagem mais “aguçada”. As imagens do 
Mosaico GeoCover LandSat 7 foram coletadas no período 
de 1999/2000 e apresentam resolução espacial de 14,25 m.

Além da exatidão cartográfica, o Mosaico GeoCover 
possui outras vantagens, como: facilidade de aquisição dos 
dados sem ônus, âncora de posicionamento, boa acurácia 
e abrangência mundial, o que, juntamente com o MDT, 
torna-o imprescindível aos estudos de análise ambiental 
(ALBUQUERQUE et al., 2005; CREPANI e MEDEIROS, 2005).

AnáLISE DA DREnAGEM

Segundo Guerra e Cunha (2001), o reconhecimento, 
a localização e a quantificação das drenagens de uma 
determinada região são de fundamental importância ao en-
tendimento dos processos geomorfológicos que governam 
as transformações do relevo sob as mais diversas condições 
climáticas e geológicas. Nesse sentido, a utilização das 
informações espaciais extraídas do traçado e da forma das 
drenagens é indispensável na análise geológico-ambiental, 
uma vez que são respostas/resultados das características 
ligadas a aspectos geológicos, estruturais e a processos 
geomorfológicos, os quais atuam como agentes modela-
dores da paisagem e das formas de relevo.

Dessa forma, a integração de atributos ligados às redes 
de drenagem, como tipos de canais de escoamento, hie-
rarquia da rede fluvial e configuração dos padrões de dre-
nagem, a outros temas trouxe respostas a várias questões 
relacionadas ao comportamento dos diferentes ambientes 
geológicos e climáticos locais, processos fluviais dominantes 
e disposição de camadas geológicas, dentre outros.

KIT DE DADOS DIGItAIS

Na fase de execução dos mapas de geodiversidade 
estaduais, o kit de dados digitais constou, de acordo com 
o disponível para cada estado, dos seguintes temas:
- Geodiversidade: arquivo dos domínios e unidades 
geológico-ambientais
- Estruturas: arquivo das estruturas geológicas
- Planimetria: cidades, vilas, povoados, rodovias etc.

- Áreas Restritivas: áreas de parques estaduais e federais, 
terras indígenas, estações ecológicas etc.
- Hidrografia: drenagens bifilar e unifilar
- Bacias Hidrográficas: recorte das bacias e sub-bacias de 
drenagem
- Altimetria: curvas de nível espaçadas de 100 m
- Campos de óleo: campos de óleo e gás
- Gasodutos e Oleodutos: arquivos de gasodutos, 
refinarias etc.
- Pontos Geoturísticos: sítios geológicos, paleontológicos 
etc.
- Quilombolas: áreas de quilombolas
- Recursos Minerais: dados de recursos minerais
- Assentamento: arquivo das áreas de assentamento 
agrícola
- Áreas de Desertificação: arquivo das áreas de 
desertificação
- Paleontologia: dados de paleontologia
- Poços: dados de poços cadastrados pelo Sistema de 
Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) criado pela 
CPRM/SGB
ZEE (Zona Econômica Exclusiva da Plataforma 
Continental) - recursos minerais e feições da ZEE.
- MDT_SRTM: arquivo Grid pelo recorte do estado
- Declividade: arquivo Grid pelo recorte do estado
- GeoCover: arquivo Grid pelo recorte do estado
- Simbologias ESRI: fontes e arquivos *style (arquivo de 
cores e simbologias utilizadas pelo programa ArcGis).

As figuras 10.2 a 10.4 ilustram parte dos dados do 
kit digital para o Mapa Geodiversidade do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Os procedimentos de tratamento digital e processa-
mento das imagens geotiff e MrSid (SRTM e GeoCover, 
respectivamente), dos Grids (declividade e hipsométrico), 
bem como dos recortes e reclass dos arquivos vetoriais 
(litologia, planimetria, curvas de nível, recursos minerais 
etc.) contidos no kit digital foram realizados em ambiente 
SIG, utilizando os softwares ArcGis9 e ENVI 4.4.

trabalhando com o Kit de Dados Digitais

Na metodologia adotada, a unidade geológico-
-ambiental, fruto da reclassificação das unidades geológi-
cas (reclass) presentes no Mapa Geológico do Estado do 
Rio Grande do Sul (WILDNER et al., 2008), é a unidade 
fundamental de análise, na qual foram agregadas todas 
as informações da geologia possíveis de serem obtidas a 
partir dos produtos gerados pela atualização da cartografia 
geológica dos estados, pelo SRTM, mosaico GeoCover 2000 
e drenagem.

Com a utilização dos dados digitais contidos em 
cada DVD-ROM, foi estruturado, para cada folha ou mapa 
estadual, um Projeto.mxd (conjunto de shapes e leiaute) 
organizado no software ArcGis9.

No diretório de trabalho havia um arquivo shapefile, 
denominado geodiversidade_estado.shp, que corres-
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Figura 10.2: Exemplo de dados do kit digital para o estado do Rio Grande do Sul: unidades geológico-ambientais versus 
infraestrutura, recursos minerais e áreas de proteção ambiental.

Figura 10.3: Exemplo de dados do kit digital para o estado do Rio Grande do Sul: unidades geológico-ambientais versus relevo 
sombreado (MDT_SRTM).
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Figura 10.4: Exemplo de dados do kit digital para o estado do Rio Grande do Sul: modelo digital de elevação
 (SRTM) versus drenagem bifilar.

pondia ao arquivo da geologia onde deveria ser aplicada a 
reclassificação da geodiversidade.

Após a implantação dos domínios e unidades geoló-
gico-ambientais, procedia-se ao preenchimento dos parâ-
metros da geologia e, posteriormente, ao preenchimento 
dos campos com os atributos do relevo.

As informações do relevo serviram para melhor carac-
terizar a unidade geológico-ambiental e também para 
subdividi-la. Porém, essa subdivisão, em sua maior parte, 
alcançou o nível de polígonos individuais.

Quando houve necessidade de subdivisão do polígo-
no, ou seja, quando as variações fisiográficas eram muito 
contrastantes, evidenciando comportamentos hidrológicos 
e erosivos muito distintos, esse procedimento foi realizado. 
Nessa etapa, considerou-se o relevo como um atributo 
para subdividir a unidade, propiciando novas deduções na 
análise ambiental.

Assim, a nova unidade geológico-ambiental resultou 
da interação da unidade geológico-ambiental com o relevo.

Finalizado o trabalho de implementação dos parâ-
metros da geologia e do relevo pela equipe responsável, 
o material foi enviado para a Coordenação de Geoproces-
samento, que procedeu à auditagem do arquivo digital 
da geodiversidade para retirada de polígonos espúrios, 
superposição e vazios, gerados durante o processo de edi-
ção. Paralelamente, iniciou-se a carga dos dados na Base 
Geodiversidade – APLICATIVO GEODIV (VISUAL BASIC) com 
posterior migração dos dados para o GeoBank.

EStRutuRAÇÃO DA BASE DE DADOS: 
GEOBAnK

A implantação dos projetos de levantamento da geodi-
versidade do Brasil teve como objetivo principal oferecer aos 
diversos segmentos da sociedade brasileira uma tradução 
do conhecimento geológico-científíco, com vistas a sua 
aplicação ao uso adequado para o ordenamento territorial e 
planejamento dos setores mineral, transportes, agricultura, 
turismo e meio ambiente, tendo como base as informações 
geológicas presentes no SIG da Carta Geológica do Brasil 
ao Milionésimo (SCHOBBENHAUS et al., 2004).

Com essa premissa, a Coordenação de Geoproces-
samento da Geodiversidade, após uma série de reuniões 
com as Coordenações Temáticas e com as equipes locais da 
CPRM/SGB, estabeleceu normas e procedimentos básicos a 
serem utilizados nas diversas atividades dos levantamentos 
estaduais, com destaque para:

- Definição dos domínios e unidades geológico-am-
bientais com base em parâmetros geológicos de interesse 
na análise ambiental, em escalas 1:2.500.000, 1:1.000.00 
e mapas estaduais.

- A partir da escala 1:1.000.000, criação de atributos 
geológicos aplicáveis ao planejamento e informações dos 
compartimentos do relevo.

- Acuidade cartográfica compatível com as escalas 
adotadas.

Estruturação de um modelo conceitual de base para 
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o planejamento, com dados padronizados por meio de 
bibliotecas.

Elaboração da legenda para compor os leiautes dos 
mapas de geodiversidade estaduais.

Criação de um aplicativo de entrada de dados local 
desenvolvido em Visual Basic 6.0 Aplicativo GEODIV.

Implementação do modelo de dados no GeoBank 
(Oracle) e migração dos dados do Aplicativo GEODIV para 
a Base Geodiversidade.

Entrada de dados de acordo com a escala e fase (ma-
pas estaduais).

Montagem de SIGs.
Disponibilização dos mapas na Internet, por meio do 

módulo Web Map do GeoBank (<http://geobank.sa.cprm.
gov.br>), onde o usuário tem acesso a informações rela-
cionadas às unidades geológico-ambientais (Base Geo-
diversidade) e suas respectivas unidades litológicas (Base 
Litoestratigrafia).

A necessidade de prover o SIG Geodiversidade com 
tabelas de atributos referentes às unidades geológico-
-ambientais, dotadas de informações para o planejamen-
to, implicou a modelagem de uma Base Geodiversidade, 
intrinsecamente relacionada à Base Litoestratigrafia, uma 
vez que as unidades geológico-ambientais são produto de 
reclassificação das unidades litoestratigráficas.

Esse modelo de dados foi implantado em um aplicativo 
de entrada de dados local desenvolvido em Visual Basic 6.0, 
denominado GEODIV. O modelo do aplicativo apresenta 
seis telas de entrada de dados armazenados em três tabe-
las de dados e 16 tabelas de bibliotecas. A primeira tela 
recupera, por escala e fase, todas as unidades geológico-
-ambientais cadastradas, filtrando, para cada uma delas, 
as letras-símbolos das unidades litoestratigráficas (Base 
Litoestratigrafia) (Figura 10.5).

Posteriormente, de acordo com a escala adotada, o 
usuário cadastra todos os atributos da geologia de interesse 
para o planejamento (Figura 10.6).

Na última tela, o usuário cadastra os compartimentos 
de relevo (Figura 10.7).

Todos os dados foram preenchidos pela equipe da 
Coordenação de Geoprocessamento e inseridos no aplica-
tivo que possibilita o armazenamento das informações no 
GeoBank (Oracle), formando, assim, a Base Geodiversidade 
(Figura 10.8).

O módulo da Base Geodiversidade, suportado por 
bibliotecas, recupera, também por escala e por fase (qua-
drícula ao milionésimo, mapas estaduais), todas as infor-
mações das unidades geológico-ambientais, permitindo a 
organização dos dados no GeoBank de forma a possibilitar 
a conexão dos dados vetoriais com os dados alfanuméricos. 
Em uma primeira fase, com auxílio dos elementos-chave 
descritos nas tabelas, é possível vincular, facilmente, mapas 
digitais ao GeoBank, como na montagem de SIGs, em que 
as tabelas são produtos da consulta sistemática ao banco 
de dados.

Figura 10.5: Tela de cadastro das unidades geológico-ambientais 
para os mapas estaduais de geodiversidade (aplicativo GEODIV).

Figura 10.6: Tela de cadastro dos atributos da geologia 
(aplicativo GEODIV).

Figura 10.7: Tela de cadastro dos atributos do relevo 
(aplicativo GEODIV).
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Outra importante ferramenta de visualização dos 
mapas geoambientais é o módulo Web Map do GeoBank, 
onde o usuário tem acesso a informações relacionadas 
às unidades geológico-ambientais (Base Geodiversidade) 
e suas respectivas unidades litológicas (Base Litoestrati-
grafia), podendo recuperar as informações dos atributos 
relacionados à geologia e ao relevo diretamente no mapa 
(Figura 10.9).

AtRIButOS DOS CAMPOS DO ARQuIvO 
DAS unIDADES GEOLÓGICO-AMBIEntAIS: 
DICIOnáRIO DE DADOS

São descritos, a seguir, os atributos dos campos que 
constam no arquivo shapefile da unidade geológico-
-ambiental.

COD_DOM (CÓDIGO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – Sigla dos domínios geológico-ambientais.

DOM_GEO (DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – Reclassificação da geologia pelos grandes 
domínios geológicos.

Figura 10.8:  Fluxograma simplificado da base Geodiversidade (GeoBank).

COD_unIGEO (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – Sigla da unidade geológico-ambiental.

unIGEO (DESCRIÇÃO DA unIDADE GEOLÓGICO-
-AMBIEntAL) – As unidades geológico-ambientais foram 
agrupadas com características semelhantes do ponto de 
vista da resposta ambiental a partir da subdivisão dos do-
mínios geológico-ambientais e por critérios-chaves descritos 
anteriormente.

DEF_tEC (DEFORMAÇÃO TECTÔNICA/DOBRAMEN-
TOS) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

CIS_FRAt (TECTÔNICA FRATURAMENTO/CISALHA-
MENTO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

ASPECtO (ASPECTOS TEXTURAIS E ESTRUTURAIS) 
– Relacionado às rochas ígneas e/ou metamórficas que 
compõem a unidade geológico-ambiental.

IntEMP_F (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO FÍSICO) – 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs que compõe 
a unidade geológico-ambiental.

IntEMP_Q (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO QUÍMI-



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

140

Figura 10.9: Módulo Web Map de visualização dos arquivos vetoriais/base de dados (GeoBank).

CO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

GR_COER (GRAU DE COERÊNCIA DA(S) ROCHA(S) 
FRESCA(S)) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

tExtuRA (TEXTURA DO MANTO DE ALTERAÇÃO) 
– Relacionado ao padrão textural de alteração da rocha 
ou ao grupo de rochas que compõe a unidade geológico-
-ambiental.

PORO_PRI (POROSIDADE PRIMÁRIA) – Relacionado à 
porosidade primária da rocha ou do grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

AQuíFERO (TIPO DE AQUÍFERO) – Relacionado ao tipo 
de aquífero que compõe a unidade geológico-ambiental.

COD_REL (CÓDIGO DOS COMPARTIMENTOS DO 
RELEVO) – Siglas para a divisão dos macrocompartimentos 
de relevo.

RELEvO (MACROCOMPARTIMENTOS DO RELEVO) – 
Descrição dos macrocompartimentos de relevo.

GEO_REL (CÓDIGO DA unIDADE GEOLÓGICO-
-AMBIEntAL + CÓDIGO DO RELEvO) – Sigla da nova 
unidade geológico-ambiental, fruto da composição da 
unidade geológica com o relevo. Na escala 1:1.000.000, é o 
campo indexador, que liga a tabela aos polígonos do mapa 

e ao banco de dados (é formada pelo campo COD_unIGEO 
+ COD_REL).

OBS (CAMPO DE OBSERvAÇÕES) – Campo-texto 
onde são descritas todas as observações consideradas re-
levantes na análise da unidade geológico-ambiental.
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IntRODuÇÃO

Pela proposta da CPRM/SGB, a base de informação 
para o entendimento da geodiversidade está fundamenta-
da na divisão do território em geossistemas ou domínios 
geológico-ambientais. Esses domínios são subdivididos em 
unidades geológico-ambientais, as quais buscam reunir 
unidades litológicas que apresentem características seme-
lhantes frente ao uso e à ocupação dos terrenos.

Para o estado do Rio Grande do Sul, é proposta uma 
divisão do território em 17 domínios e 42 unidades geoló-
gico-ambientais, subdivididas, por sua vez, em função do 
padrão de relevo, em um total de 107 unidades, que são 
descritas com base em suas adequabilidades/potencialida-
des e limitações frente a obras de engenharia, atividades 
agrícolas, fontes poluidoras, recursos hídricos subterrâneos, 
recursos minerais e geoturismo.

Com o objetivo de contribuir para a elaboração das 
macrodiretrizes do planejamento estadual, apresenta-se, 
a seguir, a origem dos geossistemas formadores do terri-

Figura 11.1 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio dos sedimentos cenozoicos 
inconsolidados ou pouco consolidados depositados em meio aquoso no estado do Rio Grande do Sul.

tório gaúcho (domínios geológico-ambientais) ao longo 
do tempo geológico e seus aspectos relevantes sobre as 
potencialidades e limitações de cada unidade geológico-
-ambiental.

DOMínIO DOS SEDIMEntOS CEnOzOICOS 
InCOnSOLIDADOS Ou POuCO 
COnSOLIDADOS DEPOSItADOS 
EM MEIO AQuOSO (DC)

Esse domínio compreende terrenos geologicamente 
mais novos e que se encontram em processo de construção. 
Correspondem às áreas baixas onde foram e muitas vezes 
permanecem sendo depositados sedimentos erodidos em 
terrenos mais altos que foram transportados pelos rios.

São enquadradas nessa situação as unidades geoló-
gico-ambientais: Ambiente de Planície Aluvionar Recente, 
Ambiente Lagunar, Ambiente Paludal e Ambiente Marinho 
Costeiro (Figura 11.1).

Ambiente de planicie aluvionar recentes

Ambiente lagunar

Ambiente paludal

Ambiente marinho costeiro
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Ambiente de Planície Aluvionar 
Recente (DCa)

A unidade geológico-ambiental Ambiente 
de Planície Aluvionar Recente (DCa) compreen-
de as planícies existentes ao longo dos rios e 
que são inundadas, periodicamente, em épocas 
de cheias.

As áreas mapeadas nessa unidade cor-
respondem à unidade geológica Depósitos 
Aluvionares (WILDNER et al., 2008) e ocorrem 
principalmente na região da Depressão Central 
associadas ao rio Jacuí e seus tributários, ao 
longo de tributários do rio Uruguai e ao longo 
de rios que correm em direção ao litoral. Essas 
áreas não representam a totalidade dos depósi-
tos de planície aluvial existentes no estado, mas 
sim aqueles que possuem extensão suficiente 
para representação na escala do mapa (Figuras 
11.2 e 11.3).

As formas de relevo associadas são de agradação, 
denominadas Planície Fluvial. Compreendem superfícies sub-
-horizontais, constituídas por depósitos sedimentares que se 
encontram em permanente acumulação pela ação fluvial. Os 
terrenos são imperfeitamente drenados nas planícies de inun-
dação, sendo periodicamente inundáveis, e bem drenados nos 
terraços. Apresentam gradientes extremamente suaves, de 0 
a 3°, e convergentes em direção aos cursos d’água principais. 
A amplitude de relevo é zero.

Esses terrenos consistem em pacotes de material in-
consolidado, de espessura variável; da base para o topo, 
são formados por cascalho, areia e argila. A alternância de 
granulometria dos sedimentos está relacionada à migração 

dos canais dos rios e à variação da capacidade de transporte 
do escoamento ao longo do tempo. Assim, os cascalhos são 
registros dos locais em que se desenvolvia o canal e onde o 
escoamento possuía competência para transportá-los, ao 
passo que o material mais fino, com partículas de tamanho 
argila, representa os sedimentos depositados nas planícies 
de inundação que margeiam os rios e que são depositados 
após o extravasamento dos canais em épocas de cheias.

Ambiente Lagunar (DCl)

A unidade geológico-ambiental Ambiente Lagunar 
(DCl) corresponde às unidades geológicas Depósitos de 

Barreira Holocênica – Depósitos Deltaicos, 
Depósitos de Barreira Holocênica – Depósitos 
Praiais e Cristas Lagunares, Depósitos de Bar-
reira Pleistocênica 3 – Depósitos de Planície 
Lagunar, Depósitos de Barreira Pleistocênica 
3 – Depósitos Praiais e Cristas Lagunares, De-
pósitos de Planície de Inundação e Depósitos 
de Planície Lagunar (WILDNER et.al., 2008).

Na unidade DCl estão inseridas as planí-
cies associadas às lagoas existentes na Planície 
Costeira, em uma faixa entre a costa e o interior 
do estado. São terrenos compostos por areias, 
siltes, argilas e turfas resultantes do progres-
sivo assoreamento das lagoas por sedimentos 
transportados pelos rios desde as áreas mais 
elevadas, situadas no interior do estado, e 
a partir do retrabalhamento de sedimentos 
litorâneos mais antigos.

As formas de relevo associadas a essa uni-
dade são os Terraços Lagunares e as Planícies 
Fluviomarinhas, que correspondem a relevos 
de agradação. São zonas de acumulação de Figura 11.2 - Unidade geológico-ambiental DCa (vista a partir de ponte na 

rodovia BR-293, a sul de Rosário do Sul.)

Figura 11.3 - Unidade geológico-ambiental DCa, utilizada para cultivo de arroz 
(vista a partir da rodovia RS-509, entre Novos Cabrais e Santa Maria).
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sedimentos. Os terraços foram gerados em tempos mais 
remotos, enquanto as planícies ainda estão em formação.

O relevo do tipo Terraços Lagunares consiste em pale-
oplanícies de inundação que se encontram em nível mais 
elevado que o das planícies lagunares ou fluviolagunares 
atuais e acima do nível das cheias sazonais. São superfícies 
planas a levemente onduladas, com amplitude de relevo de 
2 a 20 m e declividades entre 0 e 3o. Localmente, ressaltam-
-se rebordos abruptos no contato com a planície lagunar 
(Figura 11.4).

O relevo de Planícies Fluviomarinhas cor-
responde a superfícies planas, de interface com 
os sistemas deposicionais continentais e mari-
nhos, constituídas de depósitos argiloarenosos 
a argilosos. São terrenos muito maldrenados, 
prolongadamente inundáveis, com padrão de 
canais bastante meandrantes e divagantes, 
resultantes da colmatação de paleolagunas. A 
amplitude de relevo e a inclinação das vertentes 
são nulas (Figura 11.5).

Ambiente Paludal (DCp)

A unidade geológico-ambiental Ambiente 
Paludal (DCp) compreende, principalmente, ar-
gilas orgânicas e camadas de turfa depositadas 
em áreas de pouca drenagem, onde o esco-
amento de água é praticamente inexistente.

As áreas mapeadas nessa unidade cor-
respondem à unidade geológica Depósitos de 
Turfeira (WILDNER et al., 2008), que ocorre na 
Planície Costeira, no delta do rio Jacuí e nas 
bacias dos rios Gravataí e dos Sinos.

Figura 11.5 - Unidade geológico-ambiental DCl, em relevo de planícies 
fluviomarinhas (vista a partir de estrada entre Mostardas e Balneário Mostardense).

O relevo plano em que ocorrem é classificado como 
Planícies Fluviomarinhas. É um relevo de agradação que 
corresponde a uma zona de acumulação atual. São su-
perfícies planas, geralmente de interface entre os sistemas 
deposicionais continentais e marinhos, constituídas por 
depósitos argiloarenosos a argilosos. São terrenos muito 
maldrenados, prolongadamente inundáveis, com padrão 
de canais bastante meandrantes e divagantes, sob influ-
ência de refluxo de marés, ou resultantes da colmatação 

de paleolagunas. A amplitude de relevo e a 
inclinação das vertentes são nulas.

Ambiente Marinho Costeiro 
(DCmc)

A unidade geológico-ambiental Ambiente 
Marinho Costeiro (DCmc) engloba as planícies 
existentes na região costeira constituídas por 
sedimentos arenosos depositados, predomi-
nantemente, pela ação do mar, mas também 
por ação dos ventos.

Esses terrenos correspondem à unidade 
geológica Depósitos de Barreira Holocênica 
– Depósitos Praiais (WILDNER et al., 2008). 
Ocorrem na Planície Costeira, entre as cidades 
de Torres e Xangri-lá, e ao sul da cidade de 
Rio Grande.

As formas de relevo associadas à uni-
dade são denominadas Planícies Costeiras e 
englobam os terraços marinhos e os cordões 
arenosos. São superfícies sub-horizontais 
com microrrelevo ondulado, constituídas por 
depósitos arenosos gerados por processos de 

Figura 11.4 - Unidade geológico-ambiental DCl, em relevo de terraços lagunares 
(vista a partir da rodovia RS-030, entre Santo Antonio da Patrulha e Osório).
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sedimentação marinha e/ou eólica. A amplitude de relevo 
pode ser de até 20 m e a inclinação das vertentes varia 
de 0-5o.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os materiais do domínio DC apresentam baixa re-
sistência ao corte e à penetração. Dependendo do nível 
do depósito sedimentar, em especial de cascalhos, essa 
característica pode ser alterada. 

Os terrenos da unidade DCa caracterizam-se por um 
empilhamento de camadas horizontalizadas de materiais 
inconsolidados, com granulometrias bastante distintas, o 
que lhes confere características geomecânicas e hidráulicas 
muito diferentes (Figura 11.6). A presença de fragmentos de 
rochas duras e abrasivas dificulta a execução de escavações, 
perfurações e sondagens, além de acarretar maior desgaste 
nos equipamentos.

Nos terrenos do domínio DC, em geral, as declividades 
são praticamente nulas e o lençol freático situa-se próximo 
à superfície. Adicionalmente, os solos, frequentemente, 
apresentam más condições de drenagem. Tais características 
oferecem risco de alagamento e de desestabilização das 
paredes de escavações de obras civis.

Na unidade DCa ocorrem áreas sujeitas a inundações 
periódicas, as quais devem ser objeto de zoneamento que 
contemple um conjunto de regras para a sua ocupação, 
visando à minimização futura de perdas materiais e hu-
manas resultantes de grandes cheias (TUCCI, 2007). Tal 
regulamentação deve ser apoiada em mapas com demar-

cação de áreas com diferentes riscos de inundação e em 
critérios de ocupação referentes ao uso e aos aspectos 
construtivos.

Os terrenos das unidades DCp e DCl podem conter 
argilas moles com baixa capacidade de suporte, sujeitas a 
adensamentos, recalques e rupturas de fundações. A uni-
dade DCa também engloba as planícies de inundação dos 
rios que não são passíveis de representação na escala deste 
trabalho. Nessas áreas, também existe a possibilidade de 
ocorrência de argilas moles. Esses terrenos, especialmente 
da unidade DCp, apresentam solos agressivos devido à pre-
sença de material orgânico que pode provocar a corrosão 
de tubulações e de estruturas de aço ou concreto e, conse-
quentemente, vazamentos em dutos, além da deterioração 
de blocos de ancoragem e estacas.

Os terrenos da unidade geológico-ambiental DCl, 
que ocorrem em relevo do tipo Terraços Lagunares, estão 
em um nível topograficamente mais elevado que o das 
planícies lagunares ou fluviolagunares atuais e acima do 
nível das cheias sazonais mais frequentes. Os depósitos 
são arenosos a argilosos e os solos possuem melhor dre-
nabilidade. Os cortes realizados nesses materiais possuem 
relativa estabilidade e o risco de alagamentos é menor que 
nas demais unidades.

A unidade DCmc compreende camadas arenosas, 
inconsolidadas, com características geomecânicas e hidráu-
licas mais homogêneas que nas demais unidades. Podem 
ocorrer depósitos de areia muito friável, sujeitos ao fenôme-
no da liquefação, do tipo areia movediça. Desestabilizam-se 
com facilidade em escavações e possuem alta suscetibilidade 
à erosão eólica e costeira, isto é, devido à ação das ondas, 
correntes marinhas e marés.

Agricultura

Os sedimentos que integram o domínio 
DC ocorrem em relevo plano ou com amplitu-
des reduzidas e com declividades pequenas, 
características que favorecem a mecanização 
agrícola, principalmente na época mais seca, 
quando são minimizados os riscos de inun-
dação característicos de grande parte desses 
terrenos.

As características do relevo desses terrenos 
também lhes conferem baixa suscetibilidade à 
erosão hídrica. Os terrenos da unidade DCmc 
possuem alta suscetibilidade à erosão pela ação 
dos ventos e das ondas do mar.

Na unidade geológico-ambiental DCa 
ocorrem, predominantemente, solos da classe 
Planossolo Háplico Eutrófico arênico (STRECK 
et al., 2008). Nas planícies aluviais de rios 
da Região Hidrográfica do rio Uruguai, na 
região oeste, ocorrem Chernossolos Ebânicos 
Carbonáticos vertissólicos e, na região noro-
este, Gleissolos Háplicos Eutróficos típicos. Os 

Figura 11.6 - Afloramento da unidade geológico-ambiental DCa, mostrando 
alternância de materiais com características hidráulicas e geomecânicas distintas 

(vale do rio Três Forquilhas).
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Planossolos Háplicos, segundo os autores, são geralmente 
aptos para o cultivo de arroz irrigado. Com sistemas de 
drenagem eficientes, também podem ser cultivados com 
milho, soja e pastagens. Os Gleissolos, quando em áreas 
de nascente e ocupando pequenas depressões, devem 
ser destinados à preservação permanente. Nas demais 
áreas, são aptos para cultivo com arroz irrigado e, quando 
drenados, com culturas anuais como milho, soja, feijão 
e pastagens.

Na unidade DCl, a maior parte dos terrenos apresenta 
Planossolos Háplicos Eutróficos solódicos. Nos terrenos 
situados na Região Hidrográfica do Guaíba, ocorrem Pla-
nossolos Háplicos Eutróficos arênicos. Em terrenos situa-
dos no sul do estado, na planície da lagoa Mirim, ocorrem 
Chernossolos Argilúvicos Carbonáticos e associação destes 
com Gleissolos Háplicos Eutróficos. Todos apresentam 
aptidão para o cultivo de arroz irrigado.

Os solos que ocorrem na unidade DCp são das clas-
ses Gleissolo e Organossolo. Na planície do canal de São 
Gonçalo, ocorrem Organossolos Tiomórficos Sápricos; na 
planície da lagoa Mangueira, ocorre associação destes com 
Planossolos Háplicos Eutróficos.

Na unidade DCmc, na região entre Torres e Capi-
vari, ocorrem Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos, 
enquanto ao sul de Rio Grande ocorrem Espodossolos 
indiscriminados (STRECK et al., 2008). Esses autores reco-
mendam que os terrenos com Neossolos Quartzarênicos 
Hidromórficos sejam utilizados, preferencialmente, com 
pastagem permanente ou reflorestamento.

De maneira geral, os solos que ocorrem no domínio 
DC são imperfeitamente a maldrenados, em alguns locais 
com lençol freático aflorante ou próximo da superfície, 
resultando em alagamentos frequentes. Apresentam boa 
potencialidade para culturas de ciclo curto ou para aquelas 
adaptadas ao encharcamento. Como a umidade nos solos 
se mantém alta na maior parte do ano, são ambientes 
favoráveis à proliferação de vários tipos de doenças e pra-
gas agrícolas (fungos, bactérias e insetos). Também é alta 
a vulnerabilidade à contaminação dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos por agroquímicos.

O plantio de culturas perenes ou espécies de raízes 
profundas é possível, em alguns casos, mediante a dre-
nagem do solo. Para tanto, é necessária a abertura de 
valas, o que resulta em impactos negativos na dinâmica 
das águas superficiais e subterrâneas e na regularidade da 
umidade do ar do microclima da região.

Solos com teores mais elevados de sódio que ocorrem 
na unidade DCl apresentam restrições em relação à drena-
gem, em especial para o cultivo de culturas de sequeiro, 
devido à ascensão capilar do sódio (STRECK et al., 2008).

Os solos que ocorrem na unidade DCa, de acordo 
com esses autores, apresentam condições mais favoráveis 
à drenagem da camada superficial, embora sejam, em 
geral, menos supridos em nutrientes e apresentem taxa 
de decomposição da matéria orgânica mais acelerada.

Fontes poluidoras

As características geológicas e de relevo desses am-
bientes lhes conferem condições tanto de recarga como de 
descarga dos aquíferos porosos. Tais características, aliadas 
ao regime de drenagem superficial, são mais favoráveis 
à concentração que à dispersão de poluentes terrestres e 
atmosféricos.

Esses terrenos apresentam, em geral, lençol freático 
aflorante ou próximo da superfície, o que lhes confere 
vulnerabilidade muito elevada à contaminação da água 
subterrânea. Aliados a isso, a drenabilidade deficiente dos 
depósitos e o regime de drenagem superficial de águas cal-
mas na unidade DCl, com baixo potencial de oxigenação, 
propiciam a lenta dispersão e depuração dos poluentes.

A presença de material orgânico, principalmente na 
unidade DCp, pode provocar a corrosão de estruturas 
enterradas destinadas ao armazenamento e à distribuição 
de produtos químicos, resultando em vazamentos.

Com relação à disposição de resíduos, de acordo com 
classificação proposta por Kämpf et al. (2008) para ava-
liar a resistência dos solos quanto a impactos resultantes 
desse uso, os solos que ocorrem nas unidades DCl, DCp e 
DCmc apresentam muito baixa resistência e compreendem, 
principalmente, Gleissolos, Neossolos Quartzarênicos Hi-
dromórficos e Organossolos. Já na unidade DCa, a maior 
parte dos terrenos é considerada baixa resistência a im-
pactos ambientais decorrentes da disposição de resíduos, 
visto que neles ocorrem Planossolos, predominantemente, 
e Chernossolos, nas planícies aluviais de rios da Região  
Hidrográfica do rio Uruguai, na região oeste.

Recursos hídricos subterrâneos

A unidade DCmc compreende aquíferos superficiais 
compostos de sedimentos inconsolidados com alta a 
média possibilidade para água subterrânea (MACHADO e 
FREITAS, 2005). Apresentam potencial para atendimento 
a demandas significativas por meio de poços tubulares 
de grande diâmetro. Também apresentam potencial para 
explotação de baixo custo, por meio de poços escavados, 
cacimbas e ponteiras para atendimento a demandas uni-
familiares. Ressalta-se a possibilidade de intrusão da cunha 
salina, caso os poços sejam superexplotados.

A unidade DCa compreende aquíferos superficiais 
compostos por sedimentos inconsolidados, muitas vezes 
descontínuos e com poucos metros de espessura. No 
entanto, apresentam baixo custo de explotação por meio 
de poços escavados, cacimbas e ponteiras, com potencial 
para atendimento a pequenas demandas. Possuem con-
figuração morfolitoestrutural favorável tanto à recarga 
como à descarga das águas subterrâneas. Em muitos 
locais, devido à existência de sedimentos e solos ricos em 
matéria orgânica, a água subterrânea pode apresentar 
odores desagradáveis.
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Os sedimentos deltaicos do rio Jacuí, agrupados nessa 
unidade geológico-ambiental, são definidos por Machado 
e Freitas (2005) como aquíferos com alta a média possi-
bilidade para águas subterrâneas. Compreendem arenitos 
médios a grossos, inconsolidados, intercalados com ca-
madas argilosas, que, na base, podem conter seixos de 
basalto. As capacidades específicas são altas, em média 
3 m³/h/m. Apesar de grande disponibilidade quantitativa, 
esse aquífero apresenta problemas quanto à qualidade. 
As águas têm considerável quantidade de sais dissolvidos 
e altos teores de ferro, o que inviabiliza sua utilização 
para muitos fins.

A unidade DCl compreende aquíferos superficiais 
compostos de sedimentos inconsolidados, com média a 
baixa possibilidade para água subterrânea (MACHADO e 
FREITAS, 2005).

A unidade DCp, devido à sua constituição essencial-
mente argilosa, compreende depósitos pouco permeáveis, 
sem potencial para explotação de água subterrânea.

Recursos minerais

Nos terrenos da unidade DCa ocorrem depósitos de 
areia e cascalho com potencial para uso como agregados 
para a construção civil, além de argila para cerâmica ver-
melha. Constituem a principal fonte de areia para uso na 
construção civil.

A unidade DCl apresenta potencial para ocorrência 
de depósitos de turfa, areia para construção civil, argila 
para cerâmica vermelha e depósitos de conchas para uso 
na construção civil, como insumo para agricultura e como 
suplemento alimentar para reposição de cálcio.

Os depósitos de turfas que ocorrem principalmente na 
unidade DCp possuem potencial para aproveitamento ener-
gético, além de diversos usos na agricultura e na indústria. 
A turfa energética é utilizada na combustão e queima direta 
em grelhas, fornos e caldeiras para geração de calor, vapor 
e eletricidade. Potencialidades mais nobres incluem a sua 
utilização como condicionadores de solo, veículo fertilizante 
e inoculante com utilização da turfa em florestamentos, no 
controle de erosão, na cultura hortícula, em jardinagem e 
floricultura, na cultura de antibióticos para produção de 
medicamentos e em filtragens industriais (óleos e alimentos) 
e de poluentes (GOMES, 2002).

Na unidade DCmc existem importantes jazimentos de 
ilmenita, rutilo, magnetita e zircão. A unidade também 
consiste em ambiente geológico favorável à existência 
de depósitos de conchas calcárias de moluscos para 
uso na construção civil, como insumo para agricultura 
e suplemento alimentar. As areias possuem potencial 
para explotação como agregado para a construção civil. 
É necessário, no entanto, avaliar se o teor em sais e em 
carbonato de cálcio restringe o seu uso na fabricação de 
argamassas e concreto.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Como característica comum, os terrenos do domínio 
DC representam uma transição entre ecossistemas terrestres 
e aquáticos, com importante contribuição da umidade do 
ar e vegetação típica adaptada às águas e às secas.

A conformação da Planície Costeira do Rio Grande Sul 
é resultante da dinâmica de avanços e recuos do mar que 
vêm ocorrendo há pelo menos 400 mil anos. Os ambientes 
gerados a partir dessa dinâmica apresentam grande impor-
tância ecológica, razão pela qual se inserem nesse domínio 
várias unidades de conservação. Tais unidades foram cria-
das com o objetivo básico de preservação ambiental, mas 
também são destinadas à pesquisa científica, à educação 
ambiental e, no caso dos parques estaduais, à recreação e 
ao turismo ecológico.

A paisagem na região litorânea é muito diversa e com-
posta por praias, matas de restinga, banhados, campos de 
dunas e grande número de lagoas, muitas interligadas entre 
si e algumas com conexão ao mar. Em alguns lugares, como 
no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, esses ambientes são 
habitat para muitas espécies animais e vegetais em extinção 
e servem de paradouro para aves migratórias.

Nesse contexto se insere a Estação Ecológica do Taim, 
criada com o objetivo de proteger o banhado de mesmo 
nome com sua vegetação e fauna típicas, além de dunas 
e praias litorâneas. O Taim faz parte de um complexo de 
banhados e lagoas que trocam massas de água entre si 
e com a lagoa Mirim, que é de fundamental importância 
para o armazenamento de água, controle de grandes 
inundações, recarga de aquíferos, purificação da água e 
estabilidade climática.

O Parque Estadual do Delta do Jacuí abrange terre-
nos relacionados às unidades DCa, DCl e DCp. Segundo 
informações disponíveis no sítio da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA-
-RS) (<http://www.sema.rs.gov.br/>), o parque é formado 
por 30 ilhas e porções continentais com matas, banhados 
e campos inundados. O complexo de ilhas funciona como 
filtro e esponja regulando a vazão dos rios em épocas de 
cheias, protegendo a população da Grande Porto Alegre.

O Parque Estadual do Camaquã está inserido na uni-
dade geológico-ambiental DCl, que corresponde, na área, 
aos sedimentos deltaicos do rio Camaquã. A unidade ainda 
não foi implementada e engloba ambientes de banhados, 
mata ripária e vegetação de restinga.

O Parque Estadual de Itapeva está situado sobre terre-
nos da unidade DCmc e do Domínio dos Sedimentos Ceno-
zoicos Eólicos (DCE). Abriga um dos únicos remanescentes 
de floresta paludosa situado em unidade de conservação 
no estado (SEMA-RS). O parque protege grandes dunas 
móveis e dunas fixadas por vegetação de restinga, paisa-
gem característica da Planície Costeira, além de campos 
alagados e secos, turfeiras, matas de restinga, banhados, 
arroios e vassourais.



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADE POTENCIALIDADES 
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

153

Na Planície Costeira ocorrem registros de 
comunidades indígenas antigas, conhecidos 
como “sambaquis”. São depósitos constitu-
ídos por montes de conchas, utensílios de 
cozinha e esqueletos, localizados na costa, 
nas lagoas ou rios do litoral, que guardam 
informações sobre o modo de vida dos povos 
pré-históricos que habitavam a região.

DOMínIO DOS SEDIMEntOS 
CEnOzOICOS InCOnSOLIDADOS 
DO tIPO COLuvIÃO E táLuS 
(DCICt)

Esse domínio compreende depósitos de 
sedimentos erodidos em terrenos mais eleva-
dos que sofreram transporte, principalmente 
pela ação da gravidade, até áreas mais baixas. 
Está representado por uma única unidade 
geológico-ambiental, denominada Colúvio e 
Tálus, que corresponde às unidades geológi-
cas Depósitos Aluviais e Coluviais, Depósitos 
Colúvio-Aluvionares e Depósitos de Leque 
Aluvial (WILDNER et al., 2008) (Figura 11.7).

Os colúvios e tálus compreendem depósitos hetero-
gêneos constituídos por sedimentos com os mais variados 
tamanhos de grão – desde tamanho argila até blocos e 
matacões –, sendo que a textura e a composição do mate-
rial estão estreitamente relacionadas ao tipo de rocha que 
lhes deu origem. Assim, na região oeste, entre Alegrete e 
Manoel Viana, em área de ocorrência de rochas areníticas, 
os colúvios apresentam textura arenosa ou síltico-arenosa e 
fragmentos de arenito, ao passo que, na região leste, onde 
o material de origem compreende rochas vulcânicas, os 
depósitos são constituídos por fragmentos dessas rochas 
imersos em matriz síltico-argilosa. Os fragmentos de rocha 
podem apresentar diferentes graus de intemperismo.

Figura 11.7 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
dos sedimentos cenozoicos inconsolidados do tipo coluvião e tálus no estado do 

Rio Grande do  Sul.

Figura 11.8 - Unidade geológico-ambiental DCICT (rodovia RS-486, entre Tainhas e Terra de Areia).

Os colúvios e tálus ocorrem em formas de relevo 
denominadas Vertentes Recobertas por Depósitos de En-
costa. É um tipo de relevo resultante de acumulação atual 
de material que pode ocorrer na forma de cones de tálus 
e de rampas de colúvios. Os cones de tálus consistem em 
superfícies deposicionais fortemente inclinadas constituí-
das por matriz arenoargilosa a argiloarenosa, com muitos 
blocos e sedimentos mal selecionados. Ocorrem, de forma 
disseminada nos sopés das vertentes íngremes de terrenos 
montanhosos (Figura 11.8). Já as rampas de colúvio se 
diferenciam pelas declividades mais baixas e por apresen-
tarem interdigitação com depósitos praticamente planos 
das planícies aluviais. Ocorrem, de forma disseminada, nas 

Colúvio e tálus
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baixas encostas de ambientes colinosos ou de morros. A 
amplitude de relevo é variável, dependendo da extensão do 
depósito na encosta; as declividades das vertentes situam-se 
entre 5 e 20o nas rampas de colúvio e entre 20 e 45o nos 
cones de tálus.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

A diversidade textural e composicional dos colúvios e 
tálus determina a variabilidade dos comportamentos geo-
mecânico e hidráulico desses depósitos. Com isso, também 
é variável a permeabilidade dos solos. Em geral, os colúvios 
apresentam baixa resistência ao cisalhamento.

A presença de fragmentos de rochas duras e abrasivas 
dificulta a execução de escavações, perfurações e sonda-
gens, ocasionando maior desgaste dos equipamentos.

As encostas recobertas por depósitos de colúvio e de 
tálus são naturalmente instáveis e sujeitas a movimentos de 
massa. Como recobrem as porções inferiores das encostas, 
esses depósitos, frequentemente, encontram-se saturados, 
o que reduz a estabilidade dos maciços. Os tipos mais 
comuns de movimentos de massa são rastejo e escorre-
gamentos. Em obras viárias, normalmente são necessárias 
obras de contenção das encostas para evitar a instabilidade 
dos taludes de corte e naturais (Figura 11.9).

Agricultura

Os solos desenvolvidos sobre os depósitos de colúvio 
e de tálus pertencem à classe dos Argissolos, Cambissolos 

e Luvissolos. São pouco profundos ou profundos e apre-
sentam gradiente textural (STRECK et al., 2008).

A pedregosidade do solo, tanto em superfície quanto 
em subsuperfície, pode ser elevada, limitando a mecani-
zação agrícola. Nas porções mais distais dos depósitos de 
colúvio e de tálus, onde o relevo se torna mais plano e essa 
característica do solo não é acentuada, não há restrições 
à mecanização.

Os solos podem apresentar gradiente textural abrupto 
e drenagem imperfeita, devido ao adensamento do hori-
zonte subsuperficial, como ocorre na bacia do rio Gravataí, 
em colúvios gerados a partir das rochas sedimentares e 
vulcânicas da encosta do planalto. Ali, a existência de 
escoamento subsuperficial no contato entre o horizonte 
superficial arenoso e o horizonte subsuperficial argiloso 
desencadeia processos erosivos do tipo ravinas e voçorocas, 
além de colapsos por erosão subterrânea.

Fontes poluidoras

A variabilidade composicional desses terrenos, em 
função da natureza do material que os originou, resulta 
em comportamentos distintos em relação a eventuais po-
luentes. Assim, os terrenos com maior conteúdo de argila 
apresentam maior capacidade de reter e fixar poluentes que 
aqueles com textura arenosa.

O risco de rompimento de estruturas enterradas des-
tinadas ao armazenamento e à distribuição de substâncias 
com potencial poluidor é elevado, devido à instabilidade 
natural dos terrenos. Um eventual rompimento pode oca-
sionar o vazamento de substâncias poluentes.

A resistência dos solos quanto a impactos resultantes 
da disposição de resíduos, de acordo com classificação pro-

posta por Kämpf et al. (2008), é considerada 
média na maior parte dos solos.

Recursos hídricos subterrâneos

Os colúvios e tálus constituem aquíferos 
superficiais de pequena espessura e baixa 
transmissividade, com potencial para aten-
dimento a pequenas demandas, fornecendo 
baixas vazões.

Recursos minerais

Os terrenos recobertos por colúvios e 
tálus apresentam potencial mineral limitado 
pelas espessuras variáveis dos depósitos e he-
terogeneidade dos sedimentos. Apesar disso, 
localmente, podem ser utilizados como mate-
rial de empréstimo e como argila para fabri-
cação de cerâmicas vermelhas, a exemplo dos 
depósitos de argila para cerâmica vermelha 
observados na bacia do rio Caí (município de 

Figura 11.9 - Contenção de talude de corte na base de colúvio 
(rodovia BR-116, próximo a Galópolis).
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Figura 11.10 - Unidade geológico-ambiental DCICT, em forma de relevo do tipo cones de tálus  
(rodovia RS-486, entre Tainhas e Terra de Areia).

Feliz). Como fonte de material de empréstimo, os colúvios 
podem ser utilizados para aterros compactados.

Há, ainda, potencial para rocha ornamental e pedra de 
talhe, associado à presença de matacões, principalmente 
de granitos, em colúvios.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Compreendem ambientes de transição entre terrenos 
mais elevados, escarpados e as planícies. Podem apresentar 
vegetação nativa, embora estejam, em sua 
maioria, modificados por atividades agropas-
toris. Ocorrem áreas de grande beleza cênica, 
em especial nos terrenos com declividades mais 
elevadas, nas formas de relevo do tipo cones 
de tálus (Figura 11.10).

DOMínIO DOS SEDIMEntOS 
InDIFEREnCIADOS 
CEnOzOICOS RELACIOnADOS 
A REtRABALHAMEntO DE 
OutRAS ROCHAS, GERALMEntE 
ASSOCIADOS A SuPERFíCIES DE 
APLAInAMEntO (DCSR)

Esse domínio corresponde às coberturas 
sedimentares formadas a partir do retraba-
lhamento de rochas preexistentes e cujos 
sedimentos sofreram pequeno transporte em 
meio não aquoso ou pouco aquoso, durante 
o Terciário, que corresponde ao intervalo do 
tempo geológico de 66,4 a 1,6 milhões de 
anos atrás.

Esse domínio compreende, no estado, 
uma única unidade geológico-ambiental: 
Sedimentos Retrabalhados de Outras Rochas 
(DCSR) (Figura 11.11).

Figura 11.11 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
dos sedimentos indiferenciados cenozoicos relacionados ao retrabalhamento de 

outras rochas, geralmente associados a superfícies de aplainamento no estado do 
Rio Grande do Sul.

Os terrenos que ocorrem na metade norte do estado 
correspondem à unidade geológica Formação Tupanciretã, 
enquanto aqueles registrados na metade sul constituem a 
Formação Santa Tecla.

A Formação Tupanciretã, conforme descrita original-
mente por Menegoto et al. (1968 apud WILDNER et al., 
2008), é composta por um conjunto litológico bastante 
heterogêneo, predominando, entretanto, os conglomera-
dos e arenitos que, próximo ao topo, mostram intercalações 
de delgadas camadas de argila. 

Relacionado a sedimentos retrabalhados 
de outras rochas
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A Formação Santa Tecla, segundo Ramgrab e Wildner 
(1999), é composta por arenitos finos, bem selecionados, 
constituídos por grãos de quartzo arredondados a subarre-
dondados, com grânulos de quartzo e feldspato dispersos 
e conglomerados de ocorrência mais restrita, situando-se, 
normalmente, no terço inferior do pacote ou junto ao 
próprio contato inferior, apresentando coloração rósea ou 
esbranquiçada devido ao cimento silicoso ou carbonático 
e matriz arenosa ou caulínica, que envolve grânulos de 
quartzo e seixos arredondados de granito e quartzo.

Os terrenos da unidade DCSR ocorrem em formas de 
relevo de degradação denominadas Baixos Platôs e Colinas 
Amplas e Suaves.

Os Baixos Platôs são superfícies ligeiramente mais 
elevadas que os terrenos adjacentes, pouco dissecadas em 
formas tabulares. Eventualmente, verificam-se processos 
de laterização. Caracterizam-se por pequena amplitude de 
relevo, variável de 0 a 20 m, topos planos a suavemente 
ondulados e inclinação das vertentes entre 2 e 5o.

As Colinas Amplas e Suaves compreendem colinas 
pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, 
de morfologia tabular ou alongada. Apresentam formação 
de rampas de colúvios nas baixas vertentes. A amplitude de 
relevo varia de 20 a 50 m e a inclinação das vertentes situa-
-se no intervalo entre 3 e 10o.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As coberturas sedimentares relacionadas ao retrabalha-
mento de outras rochas compreendem um empilhamento 
de camadas horizontalizadas de sedimentos com caracte-
rísticas geomecânicas e hidráulicas bastante contrastantes. 
Alternam-se camadas de arenitos finos a muito finos, 
arenitos conglomeráticos, conglomerados e finas camadas 
de argilas, especialmente nos terrenos com relevo do tipo 
Colinas Amplas e Suaves, que ocorrem no planalto.

Nas formas de relevo de Baixos Platôs, predominam 
areias finas, bastante friáveis, muito suscetíveis à erosão hí-
drica e eólica quando expostas. Esses materiais são instáveis 
em taludes de cortes.

Os materiais são facilmente escaváveis, exceto 
onde ocorrem níveis conglomeráticos. Concreções e 
níveis mais endurecidos constituídos por sílica e óxidos 
de ferro nos Baixos Platôs também podem dificultar a 
escavabilidade.

A presença de níveis conglomeráticos dificulta a execu-
ção de perfurações e sondagens e promove maior desgaste 
dos equipamentos. Os terrenos possuem boa capacidade 
de suporte para obras de até médio porte.

No norte do estado, próximo às cidades de Cruz Alta 
e Tupanciretã, os materiais se apresentam muito afetados 
por processos de erosão linear, como sulcos e voçorocas.

Agricultura

Na região do Planalto Médio, as coxilhas do domínio 
DCSR são ocupadas por Latossolos Vermelhos Distróficos 
típicos, predominantemente, ou Argissolos Vermelho-
-Amarelo Distróficos típicos, enquanto nas depressões 
ocorrem Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos típicos 
(STRECK et al., 2008).

Os Latossolos têm textura média e, em função de suas 
propriedades físicas e condições de relevo suave, apresentam 
boa aptidão agrícola, desde que corrigida a fertilidade química. 
Por serem solos muito suscetíveis à erosão, exigem práticas con-
servacionistas intensivas quando usados com culturas anuais.

Os Argissolos possuem baixa fertilidade natural e 
apresentam pouco gradiente textural. São bem drenados, 
o que reduz sua suscetibilidade à erosão.

Os Neossolos, devido à sua má drenagem, devem ser 
preferencialmente utilizados como pastagem permanente 
ou reflorestamento.

Na região sul do estado, em relevo de Baixos Platôs, os 
solos são Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos latossó-
licos. Apresentam boa fertilidade natural, pouco gradiente 
textural e são bem drenados.

O relevo suave a muito suave, com declividades baixas, 
facilita a mecanização agrícola e o manejo do solo.

Fontes poluidoras

Os terrenos são permeáveis, logo, eventuais vazamen-
tos de substâncias poluentes podem atingir rapidamente 
as águas superficiais e subterrâneas.

A resistência dos solos quanto a impactos resultantes 
da disposição de resíduos, de acordo com classificação 
proposta por Kämpf et al. (2008), é considerada média 
nos Latossolos e alta nos Argissolos. Já aos Neossolos, mais 
restritos no domínio, é atribuída muito baixa resistência 
devido à textura do solo, à presença de lençol freático a 
pouca profundidade e à drenagem imperfeita.

Recursos hídricos subterrâneos

As coberturas sedimentares possuem pequenas espes-
suras, podendo chegar a 20-30 metros, e são compostas 
por um empilhamento de camadas horizontalizadas de sedi-
mentos de texturas bastante variadas. Logo, compreendem 
aquíferos com baixa possibilidade para água subterrânea, 
capazes de fornecer apenas baixas vazões.

Recursos minerais

O potencial mineral dessa unidade geológico-am-
biental está restrito à utilização de solos residuais como 
material de empréstimo e de areia e cascalho para uso na 
construção civil. Podem ocorrer depósitos de argila para 
cerâmica vermelha associados aos solos residuais.
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Aspectos ambientais e potencial turístico

Compreendem ambientes frágeis, devido à suscetibili-
dade à erosão. A vegetação nativa desses terrenos foi, em 
sua maior parte, removida para instalação de lavouras de 
culturas anuais e de pastagens.

DOMínIO DOS SEDIMEntOS CEnOzOICOS 
EÓLICOS (DCE)

Esse domínio compreende os depósitos de areia fina 
e silte gerados a partir do retrabalhamento de sedimentos 
preexistentes, principalmente marinhos, pela ação do ven-
to na faixa litorânea. São individualizadas duas unidades 
geológico-ambientais: Dunas Móveis (DCEm) e Dunas Fixas 
(DCEf) (Figura 11.12).

As dunas móveis são aquelas que continuam sendo 
retrabalhadas e modificadas pela ação do vento e carac-
terizam-se por apresentar material arenoso inconsolidado. 
Correspondem às unidades geológicas Depósitos de Barreira 
Holocênica – Depósitos Eólicos, Depósitos de Barreira Ho-
locênica – Depósitos de Retrabalhamento Eólico, Depósitos 
de Barreira Pleistocênica 2 – Depósitos Praiais e Eólicos e 
Depósitos de Barreira Pleistocênica 3 – Depósitos Praiais e 
Eólicos (WILDNER et al., 2008).

Já as dunas fixas apresentam o material arenoso fixa-
do pela vegetação; logo, o retrabalhamento pelo vento é 
mínimo e a atuação de processos pedogenéticos resulta 
na formação de solos. Correspondem às unidades geoló-
gicas Depósitos Eólicos de Dunas Litorâneas, que abrange 
as dunas mais antigas da Planície Costeira, Depósitos de 

Barreira Pleistocênica 3 – Depósitos Eólicos, Depósitos 
de Barreira Pleistocênica 3 – Depósitos Praiais e Eólicos, 
Depósitos de Barreira Pleistocênica 2 – Depósitos Eólicos, 
Depósitos de Barreira Pleistocênica 2 – Depósitos Praiais 
e Eólicos, Depósitos de Barreira Holocênica – Depósitos 
Eólicos e Depósitos de Barreira Holocênica – Depósitos de 
Retrabalhamento Eólico.

As formas de relevo de agradação em que ocorrem são 
denominadas Campos de Dunas. Compreendem zonas de 
acumulação atual ou subatual que formam superfícies de relevo 
ondulado constituídas de depósitos arenosos quartzosos, bem 
selecionados, depositados por ação eólica ao longo da linha 
de costa. A amplitude de relevo dessas formas pode alcançar 
até 40 m. As vertentes apresentam inclinação entre 3 e 30o.

CARACtERíStICAS, ADEQuABILIDADES E 
LIMItAÇÕES FREntE AO uSO E À OCuPAÇÃO

Obras de engenharia

Esses depósitos de sedimentos inconsolidados estão 
sujeitos ao fenômeno de liquefação (tipo areia movediça).

As dunas móveis são coberturas arenosas friáveis 
sujeitas a contínua mobilização eólica e a desmoronamen-
tos e erosão em taludes de corte e aterros. Assim, obras 
executadas nesses terrenos estão sujeitas a soterramentos 
(Figura 11.13).

Já nas dunas fixas, a estabilidade em taludes de corte 
é relativamente maior, devido à existência de solos com 
acúmulo de argilas em subsuperfície.

Nas porções mais distais e planas das dunas, a pre-
sença do nível freático próximo à superfície 
do terreno pode provocar o alagamento de 
escavações, especialmente em épocas de maior 
pluviosidade.

Agricultura

Nos terrenos da unidade DCEm, predomi-
nam Neossolos Quartzarênicos Órticos típicos 
(STRECK et al., 2008). Constituem ambientes 
muito frágeis, altamente suscetíveis à erosão 
hídrica e eólica, especialmente se estiverem sem 
cobertura vegetal, razões pelas quais devem ser 
manejados com cautela.

Os solos associados aos depósitos da uni-
dade DCEm apresentam pequena capacidade 
de retenção de água e nutrientes, assim como 
baixa fertilidade natural, incluindo deficiência 
de micronutrientes. São de difícil manejo, 
devido à constituição arenosa, e apresentam 
baixa coesão e adesão das partículas do solo.

Já na unidade DCEf ocorrem, predomi-
nantemente, Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos arênicos abruptos, Plintossolos 
Argilúvicos Distróficos espessarênicos, Planos-

Figura 11.12 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
dos sedimentos cenozoicos eólicos no estado do

 Rio Grande do Sul.

Dunas móveis 

Dunas fixas 
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solos Háplicos Eutróficos e associação destes com Neossolos 
Flúvicos (STRECK et al., 2008).

Os Argissolos espessarênicos com mudança textural 
abrupta possuem alta suscetibilidade à erosão e à degra-
dação, portanto, o uso de culturas anuais exige terraços 
vegetados e cultivos em faixas com plantio direto, em 
declividades de até 10%.

No caso dos Plintossolos, a drenagem moderada a 
imperfeita representa uma limitação para uma série de 
plantas anuais ou perenes. São solos ácidos, com baixa 
saturação por bases, o que requer a aplicação de corretivos 
e adubos. Streck et al. (2008) recomendam que sejam pre-
parados com menor intensidade e cultivados com plantas 
recuperadoras de solo.

Os Planossolos Háplicos são, geralmente, aptos para 
o cultivo de arroz irrigado, porém, com sistemas de irriga-
ção eficientes, também podem ser cultivados com milho, 
soja e pastagens. Os Planossolos Háplicos Eutróficos que 
ocorrem nessa unidade podem ser solódicos e apresentar 
alguma limitação pelos elevados teores de sódio, devido a 
sua ascensão capilar, principalmente quando drenados e 
utilizados com culturas de sequeiro.

Em terrenos da unidade DCEf, situados na Coxilha 
das Lombas, em Viamão, ocorrem Argissolos Vermelhos 
Distróficos espessarênicos abruptos (STRECK et al., 2008). 
São solos profundos, com gradiente textural abrupto entre 
o horizonte superficial arenoso e o subsuperficial argiloso, 
bastante suscetíveis à erosão hídrica e com baixa fertilidade 
natural.

Fontes poluidoras

As dunas móveis são constituídas por areias inconsoli-
dadas, muito permeáveis e possuem muito baixa capacidade 
de reter poluentes. Em consequência, apresentam muito 
alta vulnerabilidade à contaminação dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. São classificados por Kämpf 
et al. (2008) como de muito baixa resistência a impactos 
ambientais genéricos, com base em características e pro-
priedades dos solos e dos terrenos. São locais inadequados 
para disposição de resíduos de qualquer natureza.

Nas dunas fixas, apesar de grande parte dos solos pos-
suir horizonte subsuperficial argiloso e, consequentemente, 
maior capacidade relativa de reter e fixar poluentes, a pre-
sença de lençol freático a baixa profundidade, os problemas 
de drenagem e a textura arenosa em superfície conferem 
a esses solos baixa a muito baixa resistência a impactos 
ambientais genéricos (STRECK et al., 2008).

Recursos hídricos subterrâneos

De acordo com Machado e Freitas (2005), os ter-
renos ocupados pelas dunas compreendem aquíferos 
compostos por sedimentos inconsolidados com alta a 
média possibilidade para água subterrânea, com ca-
pacidades específicas em geral altas, ultrapassando 4 
m³/h/m, e salinidades inferiores a 400 mg/l. Segundo os 
autores, eventualmente são encontradas águas cloreta-
das com maior teor salino e existe o risco de salinização 
na eventualidade de utilização da água para irrigação. 
Áreas restritas ao sudeste e nordeste da cidade de Pelo-
tas são caracterizadas por apresentarem média a baixa 
possibilidade para água subterrânea.

A explotação da água pode ser realizada com baixos 
custos, por meio de ponteiras e de poços tubulares.

Os terrenos do domínio DCE são de grande impor-
tância porque constituem área de recarga dos aquíferos 
subjacentes.

Recursos minerais

Esses terrenos apresentam potencial para ocorrência 
de areias industriais de uso especial e de uso na construção 
civil. A presença de sais nas areias pode restringir a sua 
utilização sem lavagem anterior, motivo pelo qual se faz 
necessária a prévia determinação dos teores de sais e de 
carbonato de cálcio (Figura 11.14).

Também ocorrem importantes depósitos de ilmenita, 
rutilo, magnetita, zircão, bem como de calcário conchífero 
para uso como insumo na agricultura, na construção civil 
e como suplemento alimentar para reposição de cálcio. 
Esses últimos, embora tenham sido gerados em ambiente 
de praia, foram recobertos pelas dunas.

Figura 11.13 - Dunas com mobilização eólica provocando o soterramento de vegetação na unidade 
 geológico-ambiental DCEm (Banhado do Taim).
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Figura 11.14 - Lavra de areia de uso na construção civil com alagamento da cava, devido à pequena profundidade 
do nível freático (próximo à cidade de Osório).

Aspectos ambientais e potencial turístico

As dunas móveis são fundamentais para o desenvol-
vimento da morfologia costeira e constituem a principal 
defesa da praia durante as ressacas, motivo pelo qual de-
vem ser preservadas. As dunas costeiras que se encontram 
fixadas pela vegetação podem sofrer remobilização pelos 
ventos, caso seja suprimida a cobertura vegetal, motivo 
pelo qual também devem ser preservadas.

Os terrenos da unidade DCEm foram classificados 
pelo Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Litoral 
Norte, de acordo com Laydner e Bered (2000), como 
zonas de dunas e balneários. Para as dunas que ocorrem 
em uma grande área entre Tramandaí e Cidreira e em 
uma área menor, a sul de Torres, as metas definidas pelo 
ZEE são: manutenção das características dos ecossiste-
mas, garantindo a preservação dos recursos genéticos 
e da paisagem típica; incentivo às atividades de lazer, 
recreação e ecoturismo. Para alcance dessas metas, fo-
ram definidas diretrizes de uso dos recursos naturais: (i) 
proteção das dunas, preservando aquelas remanescentes 
e os corredores de alimentação; (ii) manutenção da qua-
lidade e quantidade dos recursos hídricos, garantindo 
o padrão de drenagem natural, limitando a extração 
de água para irrigação, restringindo o lançamento de 
efluentes no sistema lagunar e na faixa de praia, restrin-
gindo obras que alterem a hidrodinâmica ou o balanço 
de sedimentos e restringindo alterações que venham a 
provocar a salinização do lençol freático, das lagoas e 
corpos hídricos superficiais; (iii) manutenção da biodi-
versidade. Com relação a usos específicos, as diretrizes 
não vão permitir a mineração e a disposição de resíduos 
sólidos, assim como vão restringir a agropecuária, que 
se deve adequar aos requisitos de conservação e suporte 
do ambiente. As potencialidades identificadas para a 
zona das dunas são: exploração dos valores paisagísti-
cos, conservação natural, lazer, recreação e ecoturismo 
e criação de animais nativos.

Já para os terrenos que ocorrem na zona definida 
como balneários pelo ZEE, as metas estabelecidas são: de-
senvolvimento da ocupação urbana adequada às condições 
naturais e incentivo às atividades de veranismo, turismo, 
lazer e recreação. As diretrizes de uso dos recursos naturais 
são: (i) proteção das dunas, preservando ou recuperando 
as dunas frontais por meio de planos de manejo; (ii) ma-
nutenção da biodiversidade, por meio de manutenção da 
mata nativa, proibição do tráfego de caminhões e veículos 
pesados na faixa de praia, não-permissão da agropecuária 
sobre dunas vegetadas e preservação das dunas interiores 
de importância paisagística; (iii) manutenção da qualidade 
e quantidade dos recursos hídricos, sendo necessário ga-
rantir a infiltração das águas pluviais vinculada aos índices 
de ocupação do solo urbano e não permitir o lançamento 
de esgoto na faixa de praia. As restrições de uso definidas 
para essa zona são: não permitir aterros sanitários e não 
permitir edificações na faixa de 60 m contados da praia 
para o interior, a partir da base da primeira duna frontal 
junto à praia. As potencialidades identificadas para essa 
zona são: ocupação urbana, lazer, recreação, turismo e 
veranismo.

DOMínIO DAS COBERtuRAS SEDIMEntARES 
E vuLCAnOSSEDIMEntARES MESOzOICAS E 
PALEOzOICAS, POuCO A MODERADAMEntE 
COnSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRAnDES 
E PROFunDAS BACIAS SEDIMEntARES DO 
tIPO SInÉCLISE (DSvMP)

Esse domínio compreende as rochas sedimentares 
depositadas em ambientes glacial, continental, marinho 
e desértico, desde o Permiano, cerca de 270 milhões 
de anos, até o Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos, 
em uma grande bacia sedimentar denominada Bacia do 
Paraná.

Em função das características texturais e dos ambientes 
deposicionais das rochas, esse domínio, no estado do Rio 



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

160

Figura 11.15 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio das coberturas sedimentares e 
vulcanossedimentares mesozoicas e paleozóicas, pouco a moderadamente consolidadas, associadas a grandes e profundas bacias 

sedimentares do tipo sinéclise no estado do Rio Grande do Sul.

Grande do Sul, foi subdividido em oito unidades geológico-
-ambientais: Predomínio de Sedimentos Arenosos Malse-
lecionados (DSVMPa); Predomínio de Espessos Pacotes de 
Arenitos de Deposição Eólica (DSVMPae); Predomínio de 
Espessos Pacotes de Arenitos de Deposição Mista (Eólica e 
Fluvial) (DSVMPaef); Intercalações de Sedimentos Arenosos, 
Sílltico-Argilosos e Folhelhos (DSVMPasaf); Predomínio de 
Sedimentos Síltico-Argilosos com Intercalações Arenosas 
(DSVMPsaa); Predomínio de Sedimentos Síltico-Argilosos 
e Arenosos Contendo Camadas de Carvão (DSVMPsaacv); 
Intercalações de Paraconglomerados (Tilitos) e Folhelhos 
(DSVMPcgf); Predomínio de Sedimentos Síltico-Argilosos 
Intercalados de Folhelhos Betuminosos e Calcários (DS-
VMPsabc).

Essas unidades ocorrem em uma grande superfície 
que se prolonga como uma faixa com direção leste-oeste 
e que forma um arco em direção a sudoeste, denominada 
Depressão Periférica (Figura 11.15).

Predomínio de Sedimentos Arenosos 
Malselecionados (DSvMPa)

Essa unidade geológico-ambiental corresponde às 
unidades geológicas Formação Sanga do Cabral e Forma-
ção Caturrita (WILDNER et al., 2008). São arenitos finos, 
conglomerados e arenitos médios a grossos, associados a 
canais fluviais, e lutitos vermelhos, laminados, associados a 
corpos lacustres. A Formação Caturrita apresenta conteúdo 
fossilífero constituído por tetrápode, escamas de peixes e 
fragmentos vegetais, dentre os quais troncos silicificados 
de coníferas (ZERFASS, 2007).

As formas de relevo são resultantes da degradação 
dessas rochas e são definidas como: Tabuleiros, Colinas 
Amplas e Suaves, Colinas Dissecadas e Morros Baixos, 
Morros e Serras Baixas.

Os Tabuleiros são formas de relevo suavemente disse-
cadas, apresentando topo plano e vertentes com inclinação 

Predomínio de sedimentos 
arenosos mal selecionados
Predomínio de espessos pacotes de 
arenitos de deposição eólica
Predomínio de espessos pacotes de arenitos 
de deposição mista (eólico e fluvial)
Intercalações de sedimentos arenosos, síltico-
argilosos e folhelhos

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos com 
intercalações arenosos
Predomínio de sedimentos síltico-argilosos e 
arenosos contendo camamadas de carvão
Intercalações de paraconglomerados (tilitos) e 
folhelhos
Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
intercalados de folhelhos betuminosos e calcários
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entre 0 e 3°; localmente, ressaltam-se vertentes acentuadas 
com inclinações entre 10o e 25o. A amplitude de relevo varia 
de 20 a 50 m.

As Colinas Amplas e Suaves compreendem colinas 
pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, 
de morfologia tabular ou alongada, com formação de ram-
pas de colúvios nas baixas vertentes. A amplitude de relevo 
varia de 20 a 50 m e a inclinação das vertentes situa-se no 
intervalo entre 3o e 10o.

As Colinas Dissecadas possuem vertentes convexo-
-côncavas e topos arredondados ou aguçados, com geração 
de rampas de colúvios nas baixas vertentes. A amplitude de 
relevo varia de 30 a 80 m e as vertentes possuem inclinação 
entre 5o e 20o.

No relevo em Morros e Serras Baixas, as vertentes são 
convexo-côncavas, dissecadas e os topos são arredondados 
ou aguçados. Nas baixas vertentes, ocorre a geração de 
colúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus. A am-
plitude de relevo varia de 80 a 200 m, podendo apresentar 
desnivelamentos de até 300 m; as vertentes apresentam 
inclinação entre 15o e 35o.

Predomínio de Espessos Pacotes de Arenitos 
de Deposição Eólica (DSvMPae)

Essa unidade geológico-ambiental corresponde à uni-
dade geológica Formação Botucatu (WILDNER et al., 2008). 
São arenitos finos a grossos, de coloração avermelhada, com 
grãos bem arredondados e alta esfericidade, gerados em 
ambiente continental desértico; correspondem a depósitos 
de dunas eólicas.

As formas de relevo nas quais ocorrem os arenitos 
gerados por deposição eólica são denominadas Superfícies 
Aplainadas Degradadas, Inselbergs e Morros-Testemunhos, 
Colinas Amplas e Suaves, Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos, Morros e Serras Baixas, Escarpas Serranas, Degraus 
Estruturais e Rebordos Erosivos.

As Superfícies Aplainadas Degradadas, os Inselbergs e 
Morros-Testemunhos são feições de relevo de aplainamen-
to. As Superfícies Aplainadas Degradadas são suavemente 
onduladas, com amplitudes de relevo muito baixas, que 
variam de 10 a 30 m, e longas rampas de muito baixa 
declividade, entre 0º e 5º. Os Inselbergs e Morros-Testemu-
nhos constituem relevos residuais isolados, destacados na 
paisagem aplainada, remanescentes do arrasamento geral 
dos terrenos. A amplitude de relevo varia de 50 a 500 m 
e as vertentes possuem inclinação entre 25º e 45º. Podem 
ocorrer paredões rochosos subverticais, onde as declividades 
variam de 60º a 90º.

As formas do tipo Colinas Amplas e Suaves, Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos e Morros e Serras Baixas já 
foram descritas.

As Escarpas Serranas são características de um re-
levo montanhoso, muito acidentado, ao passo que os 
Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos são característi-
cos de um relevo acidentado. Nas Escarpas Serranas, os 

topos, aguçados ou levemente arredondados, formam 
cristas alinhadas, enquanto nos Degraus Estruturais e 
Rebordos Erosivos os topos são levemente arredondados. 
Nas duas formas de relevo, as vertentes são predomi-
nantemente retilíneas a côncavas, diferenciando-se pelas 
declividades – mais baixas nos Degraus Estruturais e 
Rebordos Erosivos. Em ambos os relevos ocorre sedimen-
tação de colúvios e depósitos de tálus nas porções mais 
baixas das vertentes. A amplitude de relevo das escarpas 
é superior a 300 m, a inclinação das vertentes varia de 
25º a 45º e ocorrem paredões rochosos subverticais com 
declividades entre 60º e 90º. Os Degraus Estruturais e 
Rebordos Erosivos apresentam desníveis entre 50 a 200 
m e as vertentes possuem declividades entre 10º e 25º, 
embora possam ocorrer vertentes muito declivosas, com 
mais de 45º.

Predomínio de Espessos Pacotes de Arenitos 
de Deposição Mista – Eólica e Fluvial 
(DvSMPaef)

A unidade geológico-ambiental corresponde às uni-
dades geológicas Formação Guará e Formação Piramboia 
(WILDNER et al., 2008). 

A Formação Guará compreende, predominantemente, 
arenitos finos a conglomeráticos, com cores esbranquiçadas 
a avermelhadas, intercalados ocasionalmente com níveis 
centimétricos de pelitos, contendo pegadas de dinossau-
ros. São depósitos fluviais, eólicos e lacustres gerados em 
ambiente continental desértico.

A Formação Piramboia compreende arenitos finos a 
médios, com geometria lenticular bem desenvolvida, depo-
sitados em ambiente continental eólico, com intercalações 
fluviais.

As formas de relevo onde ocorrem os arenitos de 
deposição mista são: Colinas Amplas e Suaves, Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos, Morros e Serras Baixas. Es-
ses últimos compreendem relevo de degradação que se 
caracteriza pelas formas arredondadas e se diferenciam 
pelo crescente grau de dissecação. Em todas essas formas 
de relevo é comum a geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes.

Intercalações de Sedimentos Arenosos, 
Sílltico-Argilosos e Folhelhos (DSvMPasaf)

Essa unidade geológico-ambiental corresponde à For-
mação Rio do Rasto (WILDNER et al., 2008). É constituída 
por pelitos e arenitos, siltitos verdes ou avermelhados e 
arenitos finos, arroxeados, róseos a esbranquiçados, gera-
dos em ambiente transicional deltaico, lacustre, eólico e, 
raramente, fluvial. Predominam os sedimentos de textura 
fina, principalmente siltitos, seguidos por argilitos sílticos.

Esses sedimentos ocorrem em formas de relevo defi-
nidas como Tabuleiros, Colinas Amplas e Suaves, Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos, e Morros e Serras Baixas, já 
descritas em unidades anteriores.
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Predomínio de Sedimentos Síltico-Argilosos 
com Intercalações Arenosas (DSvMPsaa)

Essa unidade geológico-ambiental compreende as 
unidades geológicas Subgrupo Estrada Nova, Formação 
Palermo e Formação Santa Maria (WILDNER et al., 2008).

O Subgrupo Estrada Nova compreende argilitos, folhe-
lhos e siltitos cinza-escuros ou pretos, com lentes arenosas, 
gerados em ambiente marinho.

A Formação Palermo compreende siltitos, siltitos 
arenosos, arenitos finos a muito finos e folhelho, lentes de 
arenito grosso e conglomerado de seixos discoides, depo-
sitados em ambiente marinho. 

A Formação Santa Maria é constituída, predominan-
temente, por siltitos argilosos maciços, contendo fósseis 
de tetrápodos, e arenitos e arenitos conglomeráticos e 
pelitos subordinados, gerados em ambiente continental, 
correspondendo a depósitos de canais fluviais de moderada 
sinuosidade, de planícies de inundação e lacustres.

Os terrenos correspondentes a essa unidade geológico-
-ambiental apresentam-se em formas de relevo do tipo 
Colinas Amplas e Suaves e Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos (descritas nas unidades anteriores).

Predomínio de Sedimentos Síltico-Argilosos 
e Arenosos Contendo Camadas de Carvão 
(DSvMPsaacv)

Essa unidade geológico-ambiental corresponde à 
unidade geológica Formação Rio Bonito (WILDNER et al., 
2008). É composta por arenitos róseos a cinza, predomi-
nantemente, siltitos cinza a cinza-escuros e carbonosos, 
quartzoarenitos brancos, folhelhos carbonosos cinza-
-escuros a pretos, carvão, diamictitos com matriz carbonosa 
e margas, gerados em ambientes fluviodeltaico, marinho 
plataformal e litorâneo.

As formas de relevo associadas a essa unidade são: 
Colinas Amplas e Suaves, Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos, Morros e Serras Baixas. São relevos de degradação 
(descritos anteriormente) com formas arredondadas que se 
diferenciam pelo crescente grau de dissecação.

Intercalações de Paraconglomerados 
(tilitos) e Folhelhos (DSvMPcgf)

Essa unidade geológico-ambiental corresponde à uni-
dade geológica Formação Taciba (WILDNER et al., 2008). 
São arenitos, folhelhos e interlaminações de arenitos e fo-
lhelho depositados em ambientes marinho e fluviodeltaico 
com influência glacial.

Ocorrem em formas de relevo do tipo Colinas Amplas 
e Suaves, Colinas Dissecadas e Morros Baixos e Morros e 
Serras Baixas.

Predomínio de Sedimentos Síltico-Argilosos 
Intercalados de Folhelhos Betuminosos e 
Calcários (DSvMPsabc)

Essa unidade geológico-ambiental correlaciona-se à 
unidade geológica Formação Irati (WILDNER et al., 2008). 
São folhelhos, siltitos e argilitos cinza-escuros, calcários, sile-
xitos, margas e folhelhos betuminosos portadores de fósseis 
de répteis mesossaurídeos, depositados em ambiente mari-
nho. Ocorrem em relevo do tipo Colinas Amplas e Suaves.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os terrenos onde ocorrem as unidades associadas 
aos sedimentos arenosos malselecionados (DSVMPa), aos 
arenitos de deposição eólica (DSVMPae) e os de deposição 
mista (DSVMPaef) apresentam como característica comum 
o fato de serem constituídos predominantemente por areias 
finas, friáveis, bastante erosivas. Possuem boa capacidade de 
suporte para obras de pequeno a médio porte e necessitam 
de tratamento para fundações de obras de grande porte. 
Os taludes de cortes podem ser instáveis, especialmente 
quando em rocha alterada. Os solos, quando mais are-
nosos, podem apresentar o fenômeno da liquefação (tipo 
areia movediça).

Os solos e a rocha alterada podem ser escavados por 
métodos de escavação a frio. São materiais com permeabi-
lidade média a alta, aptos para utilização de sistemas sim-
plificados de esgotamento sanitário (fossas e sumidouros).

As áreas com relevo mais plano, como nos Tabuleiros, 
Colinas Amplas e Suaves e Superfícies Aplainadas Degrada-
das, são mais adequadas para ocupação urbana que aquelas 
situadas em relevos mais acidentados, tais como os Morros 
e Serras Baixas, as encostas dos Morros-Testemunhos, as 
Escarpas Serranas e os Degraus Estruturais e Rebordos Erosi-
vos, onde as declividades podem ser superiores a 30%, limite 
estabelecido pela Lei Federal nº 6.766 para parcelamento 
do solo sem projetos especiais.

Os solos das unidades DSVMPa, DSVMPae e DSVMPaef 
apresentam-se frequentemente afetados por erosão linear, 
como ravinas e voçorocas, em especial quando apresentam 
gradiente textural e situam-se em encostas convergentes 
próximo às cabeceiras de cursos de água.

Os arenitos eólicos da unidade DSVMPae apresentam 
comportamento geotécnico variável, dependendo de seu 
grau de litificação. Maciel Filho (1990) descreve o com-
portamento geotécnico dessas rochas em Santa Maria, 
que varia desde rocha dura e muito abrasiva, devido a 
porções mais endurecidas próximo aos contatos com as 
rochas vulcânicas que ocorrem acima deles, até arenito 
brando e mesmo areia com pouca coesão, quando a rocha 
está alterada. Nos relevos mais acidentados, do tipo Co-
linas Dissecadas e Morros Baixos, Morros e Serras Baixas, 
Escarpas Serranas e nos Degraus Estruturais e Rebordos 
Erosivos, é elevada a suscetibilidade à erosão e a movi-
mentos de massa, bem como o risco de instabilidade de 
taludes naturais e de cortes. São áreas inadequadas para 
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ocupação. Na região oeste do estado, os solos 
arenosos (textura média), pouco coesivos, 
bem drenados ou com drenagem acentuada, 
derivados das rochas das unidades DSVMPae e 
DSVMPaef, são muito suscetíveis ao processos 
de erosão e de arenização.

As unidades geológico-ambientais com 
grande quantidade de sedimentos síltico-
-argilosos (DSVMPasaf, DSVMPsaa e DSVMP-
sabc) apresentam os sedimentos finamente 
laminados ou maciços, com alta cerosidade. 
As rochas são classificadas como brandas a 
médias quanto à escavabilidade. As rochas 
brandas, segundo Redaelli e Cerello (1998), são 
razoavelmente duras, fáceis de serem britadas e 
os fragmentos se separam ao longo de diversas 
fissuras. Já os solos argilosos se comportam 
como materiais brandos e são constituídos 
por partículas coesivas facilmente penetráveis 
por ferramentas e sem resistência à separação.

Os solos e o material resultante da altera-
ção das rochas dessas unidades, principalmente 
na região sudoeste do estado, podem conter 
argilominerais expansivos que se expandem 
quando molhados e se contraem quando 
secos. Esse comportamento provoca o fendi-
lhamento do material, que pode se desprender 
na forma de placas. Apresentam alta com-
pressibilidade. Desestabilizam com facilidade 
em taludes de cortes e são muito suscetíveis 
à erosão (Figura 11.16). Os solos são muito 
plásticos e pegajosos em presença de água e 
muito duros em sua ausência; são sujeitos à 
compactação e de muito difícil manejo. Apesar 
disso, geralmente apresentam condições de 
serem escavados a frio, embora a alternância 
de camadas com competências distintas possa 
impedir a escavação mecanizada e também 
dificultar o desmonte por explosivos. São solos 
impróprios para aterros e fundações.

Os solos argilosos apresentam baixa con-
sistência e baixa capacidade de suporte em 
posições topográficas que favorecem a concen-
tração de umidade. Como apresentam perme-
abilidade baixa a muito baixa, são inadequados 
para utilização de sistemas simplificados de 
esgotamento sanitário (fossas e sumidouros).

Os terrenos da unidade DSVMPsaa, quando 
situados nas encostas mais declivosas, próximo 
ao contato com as rochas vulcânicas, apresen-
tam rastejos do regolito, o que provoca danos 
às estruturas e, eventualmente, compromete as 
edificações. Esse processo é observado em Santa 
Cruz do Sul (Figura 11.17).

Maciel Filho e Osório (1981 apud MACIEL 
FILHO, 1990) relacionam a expansividade das 

Figura 11.16 - Processo erosivo às margens da rodovia BR-290, resultante de 
instabilidade do material em corte.

Figura 11.17 - Rachaduras em paredes de residência, resultantes de rastejos em 
encosta (unidade geológico-ambiental DSVMPsaa, Santa Cruz do Sul).
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Vermelho-Amarelos Distróficos húmbricos. São profundos, 
com gradiente textural abrupto e lençol freático suspenso, 
no caso dos primeiros, e com textura arenosa/argilosa, bem 
drenados e com gradiente textural nos demais. Nessas 
formas de relevo, as declividades muito baixas facilitam 
o manejo do solo. 

Em relevo de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, ocor-
rem Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos. São solos 
argilosos, com pouco gradiente textural, muito profundos e 
bem drenados, mas com baixa fertilidade natural. Em relevo 
de Morros e Serras Baixas, ocorrem Argissolos Bruno-Acin-
zentados Alíticos abruptos e Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos. De forma geral, os solos desenvolvidos sobre 
esses arenitos, especialmente aqueles com gradiente tex-
tural abrupto, apresentam elevada suscetibilidade à erosão 
(STRECK et al., 2008).

Em terrenos ocupados pelos arenitos eólicos da uni-
dade DSVMPae, os solos possuem baixa fertilidade natural 
e baixa capacidade hídrica. Apresentam, em geral, baixa 
capacidade de reter e fixar nutrientes e de assimilar matéria 
orgânica. Em relevo muito suave, em forma de Colinas Am-
plas e Suaves, predominam Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos (STRECK et al., 2008).

Já nos relevos praticamente planos das Superfícies 
Aplainadas Degradadas, no extremo oeste do estado, onde 
a pluviosidade é mais baixa, ocorrem Neossolos Regolíticos 
Húmicos lépticos ou típicos.

Nos terrenos situados a oeste de Santiago, nessa 
mesma situação geomorfológica, em região de maior 
pluviosidade e com maior desnível em relação ao nível de 
base, relativamente à anterior, desenvolvem-se Nitossolos 
Vermelhos Eutroférricos típicos. São solos profundos, 
argilosos, bem drenados e bem estruturados, com boa 
aptidão agrícola.

Em relevo de Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos, 
ocorrem solos das classes Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos e, nas porções mais declivosas, Neossolos Re-
golíticos Húmicos lépticos ou típicos.

No oeste do estado, em relevo de Colinas Dissecadas e 
Morros Baixos, ocorrem Neossolos Quartzarênicos Órticos 
típicos e Latossolos Vermelhos Distróficos. São solos muito 
arenosos, com coesão entre partículas fraca ou inexistente e 
baixa fertilidade natural, o que favorece o desenvolvimento 
de uma vegetação de campo rala e esparsa. Esses terrenos 
constituem ambientes muito frágeis, altamente suscetíveis 
à erosão hídrica e eólica e a processos de arenização, razão 
pela qual devem ser manejados com cautela.

Na região centro-leste do estado, nessa mesma situa-
ção de relevo, predominam Argissolos Bruno-Acinzentados 
Alíticos abruptos. Esses solos também ocorrem no relevo de 
Escarpas Serranas, juntamente com Neossolos Regolíticos 
Húmicos lépticos ou típicos e com Luvissolos Crômicos Páli-
cos saprolíticos. Esses últimos são rasos a pouco profundos 
e estão comumente associados a afloramentos de rocha.

Nos arenitos resultantes de deposição mista da unida-
de DSVMPaef, em relevo de Colinas Amplas e Suaves, pre-

argilas à maior incidência de problemas de fundações 
refletidos em rachadura de paredes. Segundo os autores, 
esses terrenos necessitam de reforços próprios para solos 
expansivos e comentam que casas com vigas sobre as 
fundações não apresentam rachaduras. Os terrenos da 
unidade DSVMPsaa, mesmo em relevo suave em forma de 
Colinas Amplas e Suaves, apresentam rastejos e pequenos 
escorregamentos com rupturas circulares nas cabeceiras 
dos corpos de água. Também apresentam erosão em 
sulcos e voçorocas.

Os solos das unidades DSVMPsaacv, DSVMPsaa, DSVM-
Pasaf e DSVMPsabc também podem conter argilominerais 
expansivos, principalmente nos terrenos situados na região 
sudoeste do estado, desde São Gabriel até Dom Pedrito e 
Bagé. São solos impróprios para aterros e fundações, com 
alta compressibilidade e de fácil escavabilidade (SALOMÃO 
e ANTUNES, 1998). São muito suscetíveis à erosão quando 
em taludes de corte, provocando desestabilização. Além 
disso, a exposição em taludes de corte de escavações de 
materiais de comportamentos geomecânico e hidráulico 
muito contrastantes pode resultar em surgências de água.

Os terrenos referentes à unidade DSVMPcgf são consti-
tuídos por um empilhamento de camadas horizontalizadas 
de conglomerados, arenitos e siltitos com características 
geomecânicas e hidráulicas bastante diferentes. Esses ma-
teriais apresentam, em geral, boa capacidade de suporte 
para obras de pequeno a médio porte, necessitando, porém, 
de tratamento para fundações de obras de grande porte.

Os arenitos e folhelhos são rochas brandas, razoavel-
mente duras, fáceis de serem britadas, cujos fragmentos 
se separam ao longo de diversas fissuras (REDAELLI e CE-
RELLO, 1998).

Os taludes de corte estão sujeitos a instabilidades de-
vido à presença de areias friáveis e de siltitos que, quando 
alterados, desprendem-se em placas. Nos conglomerados, 
a presença de fragmentos de rochas mais duras, como 
granito, gnaisse e mesmo de quartzo, dificulta a perfuração 
com sondas rotativas e provoca desgaste das brocas. 

Na unidade geológico-ambiental DSVMPsabc, existe a 
possibilidade de dissolução dos níveis carbonáticos, o que 
pode resultar em recalques de estruturas.

Agricultura

Na unidade DSVMPa, onde predomina o relevo de 
Colinas Amplas e Suaves, predominam Argissolos Bruno-
-Acinzentados Alíticos abruptos, Argissolos Vermelho-
-Amarelos Distróficos e Argissolos Amarelos Alíticos típicos 
(STRECK et al., 2008).

Esses solos se caracterizam pela acumulação de 
argila no horizonte subsuperficial, sendo que, no caso 
dos primeiros, esse incremento é maior. São solos bem 
desenvolvidos, profundos, com drenagem moderada e 
suscetibilidade à erosão moderada a alta. Mais localmen-
te, em relevo de Tabuleiros, desenvolvem-se Argissolos 
Vermelho-Amarelos Eutróficos abruptos e Argissolos 
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dominam os Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos. São 
solos argilosos, profundos, com pouco gradiente textural, 
bem drenados e com baixa fertilidade natural. 

Em relevo de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, 
predominam Argissolos Bruno-Acinzentados Alíticos 
abruptos, com textura arenosa em superfície e argilosa em 
subsuperfície, de tal forma que se caracteriza gradiente tex-
tural abrupto. Nos relevos mais acidentados, que ocorrem 
associados a essas rochas, em forma de Morros e Serras 
Baixas, ocorrem Neossolos Quartzarênicos Órticos típicos 
e Latossolos Vermelhos Distróficos de textura média. São 
áreas altamente suscetíveis à erosão hídrica e eólica e à 
processos de arenização.

Nas unidades geológico-ambientais com grande 
quantidade de sedimentos síltico-argilosos (DSVMPasaf, 
DSVMPsaa e DSVMPsabc), os solos são bastante argilosos 
e, portanto, aderentes e escorregadios quando molhados. 
Por esse motivo, o preparo do solo é dificultado nos pe-
ríodos úmidos. Na região leste até a cidade de Cachoeira 
do Sul, predominam nesses terrenos Argissolos Vermelho-
-Amarelos Distróficos e Argissolos Bruno-Acinzentados 
Alíticos abruptos (STRECK et al., 2008). Os primeiros são 
argilosos, muito profundos, bem drenados e com pouco 
gradiente textural. Já os segundos apresentam gradiente 
textural abrupto e drenagem moderada a imperfeita, o 
que pode ser prejudicial ao desenvolvimento das plantas, 
já que se mantêm saturados com água em determinados 
períodos do ano.

A oeste dessa cidade e a sul do rio Jacuí, já nas bacias 
de contribuição para o rio Uruguai, em terrenos da unidade 
DSVMPsaa são encontrados Argissolos Amarelos Alíticos 
típicos. Já em terrenos das unidades DSVMPasaf e DSVMP-
sabc ocorrem Chernossolos Argilúvicos Órticos vertissólicos 
e Planossolos Háplicos Eutróficos vertissólicos. Essas duas 
últimas classes de solos contêm argilominerais expansivos. 
São solos bastante argilosos, quimicamente mais férteis e de 
mais difícil manejo, pois se tornam aderentes e escorrega-
dios quando molhados. Apresentam drenagem imperfeita 
e permeabilidade muito baixa.

Nos terrenos da unidade DSVMPsaacv ocorrem, predo-
minantemente, Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos 
húmbricos, além de Argissolos Amarelos Alíticos típicos 
na região centro-leste do estado e Planossolos Háplicos 
Eutróficos vertissólicos e Chernossolos Argilúvicos Órticos 
vertissólicos mais restritamente na região sudoeste do es-
tado (STRECK et al., 2008).

Fontes poluidoras

Os terrenos constituídos por arenitos malselecionados 
(DSVMPa), em relevo de Tabuleiros e de Colinas Amplas e 
Suaves, apresentam baixa a média resistência a impactos 
ambientais decorrentes da disposição de resíduos, uma 
vez que os solos apresentam gradiente textural abrupto e 
lençol freático suspenso (STRECK et al., 2008). Já no relevo 
de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, a resistência é alta, 

uma vez que os solos são argilosos, muito profundos e 
bem drenados. Nas formas de relevo mais declivosas, de 
Morros e Serras Baixas, ocorrem solos com baixa e média 
resistência a impactos ambientais decorrentes da disposi-
ção de rejeitos.

Os solos da unidade DSVMPae possuem, em geral, 
baixa capacidade de reter e fixar poluentes. Segundo me-
todologia proposta por Kämpf et al. (2008), apresentam, 
predominantemente, baixa a média resistência a impactos 
ambientais decorrentes da disposição de resíduos.

Os solos que ocorrem na unidade DSVMPaef, em relevo 
de Colinas Amplas e Suaves, apresentam, segundo classi-
ficação de Kämpf et al. (2008), alta resistência a impactos 
ambientais decorrentes da disposição de resíduos, pois 
são argilosos, profundos, com pouco gradiente textural e 
bem drenados. Em relevo de Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos, os solos predominantes apresentam baixa resistência 
a impactos, já que são arenosos em superfície, gradiente 
textural abrupto e lençol freático suspenso. Nos relevos de 
Morros e Serras Baixas, os solos são mais arenosos, alta-
mente suscetíveis à erosão hídrica e eólica e a processos 
de arenização. São classificados por Kämpf et al. (2008) 
como de muito baixa resistência a impactos resultantes da 
disposição de resíduos.

As unidades geológico-ambientais com grande 
quantidade de sedimentos síltico-argilosos (DSVMPasaf, 
DSVMPsaa e DSVMPsabc) compreendem terrenos com 
alta capacidade de reter e fixar poluentes devido à grande 
quantidade de argilas. Os solos da unidade DSVMPsabc 
também apresentam grande conteúdo de carbono, que 
possui elevada capacidade de troca catiônica. No entanto, 
podem apresentar argilominerais expansivos, especialmen-
te na região sudoeste do estado. Por essa razão e devido 
à existência de lençol freático suspenso e à drenagem 
imperfeita, são classificados por Kämpf et al. (2008) como 
de baixa resistência a impactos ambientais.

A presença de sulfetos nos sedimentos que compõem 
a unidade DSVMPsaacv pode tornar o ambiente corrosivo 
e danificar tubulações enterradas e provocar o vazamento 
de eventuais contaminantes.

Recursos hídricos subterrâneos

No domínio DSVMP está inserido o Sistema Aquífero 
Guarani (SAG), um importante reservatório de água subter-
rânea que se estende pelos territórios do Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Integram esse sistema rochas das uni-
dades DSVMPa, DSVMPae, DSVMPaef e DSVMPsaa. O SAG 
é abordado por Machado e Freitas (2005) de duas formas 
distintas: a que considera a área aflorante e a que trata da 
área confinada.

A área aflorante ocorre na Depressão Central, esten-
dendo-se desde a região central do estado, como uma faixa 
com direção leste-oeste, até a região sudoeste. É constituída 
por rochas com características granulométricas muito dis-
tintas que são agrupadas em unidades hidroestratigráficas. 
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Destas, a mais importante é a Guará, que está inserida na 
unidade geológico-ambiental DSVMPaef. É onde ocorrem 
as maiores capacidades específicas e as águas apresentam 
baixos valores de salinidade.

A maior parte da área de ocorrência do SAG no estado 
está confinada pelas rochas vulcânicas da Formação Serra 
Geral, agrupadas no domínio DVM. Dentre as unidades 
hidroestratigráficas, a Botucatu, que corresponde à unidade 
geológico-ambiental DSVMPae, é aquela que apresenta 
maior distribuição na área confinada e também constitui 
o principal aquífero captado pelos poços profundos, onde 
podem ser obtidas vazões superiores a 500 m³/h. A qualida-
de de suas águas, no entanto, é variável. Na fronteira oeste 
e na região leste do estado, as águas apresentam menos 
de 400 mg/l de sais, enquanto os valores de salinidade são 
em geral superiores aos padrões de potabilidade na porção 
norte do planalto meridional.

A unidade geológico-ambiental DSVMPa corresponde, 
predominantemente, a aquíferos com média a baixa pos-
sibilidade para água subterrânea (MACHADO e FREITAS, 
2005). As capacidades específicas dos poços são muito 
variáveis, em geral entre 0,5 a 1,5 m³/h/m. Predominam 
águas bicarbonatadas. A salinidade varia de 100 mg/l, nas 
áreas aflorantes, a mais de 300 mg/l, nas confinadas, em-
bora possa alcançar valores entre 3.000 e 5.000 na região 
central do estado, inviabilizando seu uso no abastecimento 
público e na irrigação.

Os arenitos eólicos da unidade DSVMPae, em relevo 
de Morros-Testemunhos e nas encostas da escarpa da Serra 
Geral, apresentam situação topoestrutural desfavorável ao 
armazenamento de água subterrânea. Os poços nessas 
regiões são em geral secos.

As unidades DSVMPae e DSVMPaef, na região oeste do 
estado, configuram aquífero com alta a média possibilidade 
para água subterrânea (MACHADO e FREITAS, 
2005). As capacidades específicas variam de 1 
a 3 m³/h/m, nas áreas aflorantes, e de 4 a 10 
m³/h/m nas confinadas. As águas são bicarbo-
natadas e os sólidos dissolvidos totais podem 
alcançar 250 mg/l nas áreas aflorantes e até 
400 mg/l nas áreas confinadas.

Já nas regiões leste e central do estado, 
configuram aquíferos com média a baixa pos-
sibilidade para água subterrânea, cujas capaci-
dades específicas variam de 0,5 a 1,5 m³/h/m. 
A salinidade da água pode alcançar 3.000 mg/l 
na região central do estado, inviabilizando seu 
uso no abastecimento público e na irrigação.

As unidades geológico-ambientais com 
grande quantidade de sedimentos síltico-argi-
losos (DSVMPasaf, DSVMPsaa e DSVMPsabc) 
compreendem aquíferos com baixa possibilida-
de para água subterrânea. Os poços produzem 
vazões muito baixas ou são improdutivos, 
resultando em vazões específicas geralmente 
inferiores a 0,1 m³/h/m. As águas podem ser 

duras, com grande quantidade de sais de cálcio e magnésio 
(MACHADO e FREITAS, 2005).

Os terrenos da unidade DSVMPsaacv configuram 
aquíferos com média a baixa possibilidade para água subter-
rânea (MACHADO e FREITAS, 2005). As capacidades especí-
ficas são, em média, inferiores a 0,5 m³/h/m e as salinidades 
variam entre 800 e 1.500 mg/l, podendo alcançar 2.500 
mg/l. As águas são potáveis e com possibilidades para uso 
em irrigação. Quando explotadas de profundidades mais 
elevadas, as águas são salinas e apresentam sólidos totais 
dissolvidos superiores a 10.000 mg/l.

A unidade DSVMPcgf apresenta limitado potencial 
para água subterrânea devido à grande heterogeneidade 
textural dos pacotes e à cimentação dos níveis mais gros-
seiros.

Recursos minerais

As unidades compostas dominantemente por arenitos 
(DSVMPa, DSVMPae e DSVMPaef) apresentam potencial 
para aproveitamento da rocha como pedra de revestimen-
to, pedra de talhe para alicerces, tijoletas, lajes, lajotas e 
guias de meio-fio de emprego na construção de moradias, 
muros e revestimento de calçadas (Figura 11.18). A rocha 
mais friável e o respectivo manto de alteração também 
podem ter emprego na construção civil como areia. O solo 
residual dessas unidades pode ser utilizado como material 
de empréstimo. Localmente, onde os arenitos eólicos (DS-
VMPae) são mais silicificados, podem ser utilizados para 
produção de brita.

Os solos residuais dos arenitos malselecionados da 
unidade DSVMPa e os terrenos das unidades DSVMPasaf e 
DSVMPsaa também apresentam potencial para explotação 

Figura 11.18 - Lavra de arenito para pedra de talhe para alicerces (unidade 
DSVMPae, próximo à rodovia RS 481, Santa Cruz do Sul).
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de argila para cerâmica vermelha e material de empréstimo 
(Figura 11.19).

A unidade DSVMPsaacv hospeda extensos e impor-
tantes jazimentos de carvão mineral, que correspondem 
à maior parte dos que ocorrem no Brasil.  Sete dentre as 
oito mais importantes jazidas de carvão do país se encon-
tram no estado: Santa Terezinha, Morungava-Chico Lomã, 
Charqueadas, Leão, Iruí, Capané e Candiota.

As características físico-químicas dos carvões nessas 
jazidas, dadas pelo rank ou grau de evolução, variam de 
sudoeste, onde se situa a jazida de Candiota e cujo carvão é 
caracterizado como betuminoso de alto volátil C, para nor-
deste, onde se localiza a jazida Santa Terezinha, com carvão 
betuminoso de alto volátil A (RAMGRAB et al., 2000). Essa 
última e a jazida Morungava-Chico Lomã se diferenciam por 
apresentarem carvão metalúrgico, isto é, com propriedades 
coqueificantes (GOMES, 2002). As demais jazidas apresen-

tam carvão não-coqueificável ou energético. A jazida de 
Candiota é a maior do país, com cerca de 40% dos recursos 
totais conhecidos. É explorada pela Companhia Riograndense 
de Mineração (CRM) e o carvão é utilizado para geração de 
energia na Usina Termelétrica de Candiota (Figura 11.20).

Entre as camadas de carvão da unidade DSVMPsaacv ocor-
rem depósitos de argilas com aplicação na indústria cerâmica, 
inclusive como material refratário. Nessa unidade registra-se, 
ainda, ocorrência de depósito de caulim associado à alteração 
das rochas. Além destes, constata-se também potencial para 
ocorrência de depósitos de areia de uso na construção civil.

Na unidade DSVMPcgf há potencial mineral para 
argila de utilização na indústria cerâmica e para usos es-
peciais, como material refratário, e jazimentos de caulim.

A unidade DSVMPsabc, além dos depósitos de argila 
para uso na indústria cerâmica, contém calcários com po-
tencial para utilização como corretivos de solo. O ambiente 

geológico no qual se formou essa unidade é 
favorável à ocorrência de jazimentos de hidro-
carbonetos.

Aspectos ambientais e potencial 
turístico

As unidades geológico-ambientais do 
domínio DSVMP apresentam potencial turís-
tico do ponto de vista geológico relacionado, 
principalmente, à beleza cênica das paisagens 
e ao conteúdo fossilífero das rochas.

Os terrenos da unidade DSVMPae apre-
sentam belas paisagens, formadas por relevos 
escarpados e residuais que abrigam, ocasio-
nalmente, cavernas e furnas esculpidas nos 
arenitos eólicos (Figura 11.21).

Diversas são as unidades geológico-
-ambientais que apresentam potencial turístico 
associado à existência de sítios paleontológicos:

Unidade DSVMPa: abriga as “florestas pe-
trificadas“ da região central do estado, com as 
principais ocorrências nos municípios de Mata 
e São Pedro do Sul.

Unidade DSVMPaef: registros de pega-
das de dinossauros (saurópodes, terópodes e 
ornitópodes), de fragmentos de ossos de te-
trápodes e de tocas (crotovinas) de mamíferos 
em paleodunas.

Unidade DSVMPsaa: fósseis de répteis, 
anfíbios, peixes, plantas, insetos, além de 
icnofósseis (pegadas de répteis e tubos de 
invertebrados).

Unidade DSVMPsabc: sítios com fósseis 
de répteis, restos de vegetais, de peixes e de 
crustáceos.

Com o objetivo de preservação dos sítios 
paleontológicos, vários deles foram cadastra-
dos pela Comissão Brasileira de Sítios Geoló-

Figura 11.19 - Local de retirada de material de empréstimo, em terreno da 
unidade DSVMPsaa (rodovia RS-287, entre Vera Cruz e Santa Cruz do Sul).

Figura 11.20 - Mineração de carvão a céu aberto (mina de Candiota).



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

168

gicos e Paleobiológicos (SIGEP), a partir de propostas de 
geocientistas. Para integrar esse banco de dados, os sítios 
devem prestar-se ao fomento da pesquisa científica básica e 
aplicada, à difusão do conhecimento nas áreas das Ciências 
da Terra, ao fortalecimento da consciência conservacionista, 
ao estímulo a atividades educacionais, recreativas ou turísti-
cas, sempre em prol da participação e do desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades locais.

Dentre os sítios cadastrados pelo SIGEP, no contexto 
do domínio DSVMP, estão os sítios Morro do Papaléo (em 
Mariana Pimentel), Tetrápodes Triássicos do Rio Grande do 
Sul (em Mata e São Pedro do Sul) (Figura 11.22) e Passo das 
Tropas (em Santa Maria). Além destes, outros se encontram 
em análise pelo SIGEP.

Figura 11.23 - Sítio paleontológico do Passo do São Borja (São Gabriel, RS).

Existem, ainda, outros sítios passíveis de serem sub-
metidos à SIGEP. É o caso do Passo do São Borja, um aflo-
ramento de calcários e folhelhos da unidade DSVMPsabc, 
nas margens e no leito do rio Santa Maria, contendo fósseis 
do réptil Mesosaurus brasiliensis (Figuras 11.23 e 11.24).

Na região da Quarta Colônia, o grande número de sítios 
paleontológicos, aliado ao interesse de preservação por parte 
das administrações municipais e instituições de pesquisa, con-
duziu ao processo de proposição de uma área para integrar a 
rede de geoparques da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A área proposta 
para o Geoparque Quarta Colônia compreende os municípios 
de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova 

Figura 11.22 - Troncos fósseis que ocorrem na unidade DSVMPa 
(Jardim Paleontológico de Mata).

Figura 11.21 - Gruta do Índio (Parque da Gruta, Santa Cruz do Sul).
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Figura 11.24 - Fragmentos de ossos do réptil Mesosaurus 
brasiliensis (Passo do São Borja, São Gabriel).

Figura 11.25: Areais em terrenos das formações Botucatu e Guará.

Os sítios fossilíferos relacionados ao Triássico que ali 
ocorrem fornecem informações de extremo valor para o 
conhecimento da origem de dinossauros, mamíferos e 
coníferas. Já as rochas do Cretáceo Inferior, muito bem re-
presentadas na área, são testemunhos de um período muito 
importante da história geológica representado pela ruptura 
do continente Gonduana. Soma-se a isso a grande beleza 
cênica das exposições de rochas do “deserto Botucatu” e 
do vulcanismo Serra Geral.

Um grande problema ambiental na região sudoeste do 
estado é a degradação do solo, devido a processos de areni-
zação que ocorrem em terrenos das unidades DVSMPaef e 
DSVMPae, constituídos por arenitos das formações Botucatu 
e Guará. A região afetada pelo problema compreende os 
municípios de Alegrete, Cacequi, Itaqui, Maçambará, Ma-
nuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja, São Francisco 
de Assis e Unistalda (Figura 11.25).

A arenização, segundo Suertegaray et al. (2001), é 
o processo de retrabalhamento de depósitos arenosos 
pouco ou não-consolidados que acarreta dificuldade de 

Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e 
Silveira Martins, situados na região central do estado.

Nota: Os areais identificados nessa figura foram compilados de Suertegaray et al. (2001) e consistidos, com inclusão de novas áreas e exclusão 
de outras já recuperadas, a partir de análise de imagens de satélite do Google Earth®, datadas de outubro de 2009. Para realçamento na escala 
de apresentação deste trabalho, foram acrescidos 200 m ao redor dos areais.
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fixação da cobertura vegetal, devido à intensa mobilização 
dos sedimentos pela ação da água e dos ventos. Logo, 
refere-se à degradação do solo em função de abundância 
de água, diferentemente do que acontece em processos 
de desertificação em áreas áridas e semiáridas, em que o 
papel das baixas precipitações, aliado à ação do homem, 
é determinante.

De acordo com Suertegaray et al. (2001), o processo de 
formação dos areais tem início com a atuação dos processos 
de erosão sobre material friável, não-coesivo, em rampas 
na base de morros-testemunhos e em relevo na forma de 
colinas, resultando em ravinas e voçorocas (Figura 11.26).

O processo tem continuidade por erosão lateral com 
o transporte de sedimentos pela água em chuvas torren-
ciais. Com o alargamento das porções distais das ravinas 
e voçorocas, ocorre a formação de depósitos arenosos em 
forma de leques. Com o tempo, a coalescência de leques 
culmina com a formação de um areal. A atuação do vento 
sobre essas areias amplia o processo (Figuras 11.27 e 11.28).

A gênese dos intensos fenômenos erosivos associa-
dos às arenizações que ocorrem no sudoeste do estado é 
interpretada por Trainini (2005) como um fenômeno na-
tural resultante da neotectônica, por meio de alçamentos 
estruturais de blocos que ocorreram desde o Terciário até o 
recente, balizados por linhas de fraqueza. Esses alçamentos, 

Figura 11.26 - Erosão por voçorocas, com início do processo de arenização 
(estrada entre São Francisco de Assis e Manoel Viana).

Figura 11.27 - Areais em terrenos das formações Botucatu e Guará, ao longo da rodovia BR-293  
(entre Santana do Livramento e Quaraí).

Figura 11.28 - Aspecto de areal próximo à estrada entre São 
Francisco de Assis e Manoel Viana.

como é o caso do “Muro de Manoel Viana” proposto pelo 
autor, provocam uma mudança no nível-base da erosão e 
a retomada dos fenômenos erosivos e consequente areni-
zação em terrenos antes estabilizados.

Os solos nessa região são Neossolos Quartzarênicos 
Órticos típicos e Latossolos Vermelhos Distróficos (STRECK 
et al., 2008). São solos muito arenosos, com coesão entre 
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partículas fraca ou inexistente e baixa fertilidade natural, 
o que favorece o desenvolvimento de uma vegetação de 
campo rala e esparsa. O processo natural de arenização 
foi acelerado pela lotação animal excessiva no pastejo dos 
campos, intensificação do uso com culturas anuais e prá-
ticas de manejo inadequado do solo em épocas recentes. 
Embora a expansão dos areais tenha sido em parte freada 
pelo fracasso do cultivo nessas áreas e lenta reposição da 
cobertura vegetal de campo, persiste a necessidade de 
melhor adequação da lotação de animais, respeitando-se 
a baixa capacidade de suporte das pastagens nativas.

O potencial de arenização é maximizado pela interação 
entre atividade eólica e elevada precipitação pluvial, em que 
a intensidade dos ventos seria um dos principais fatores 
determinantes (ROVEDDER e ELTZ, 2008). O fator prepon-
derante que propicia o estabelecimento dos processos de 
degradação é a perda da cobertura vegetal, expondo o 
material arenoso à incidência dos agentes erosivos.

O relatório final da Comissão Especial sobre Arenização 
da Região Sudoeste do RS (RIO GRANDE DO SUL, 2008), 
destaca a necessidade de iniciativas governamentais para 
implementação de práticas agrícolas mais sustentáveis na 
região, incluíndo facilidades de crédito para pequenos e 
médios produtores, assistência técnica voltada para a região 
e uma campanha para introdução da rotação de culturas. 
Também são feitas algumas considerações e recomendações 
com relação aos usos agrícolas da região.

No caso da pecuária, a melhoria das pastagens é pos-
sível sem que o solo seja lavrado, adicionando-se calcário, 
adubo e sementes no solo, melhorando-se a lotação de 
cabeças por hectare e a renda dos pecuaristas.

Para a agricultura, são citados exemplos 
de produtores que desenvolvem uma agricultu-
ra de alta qualidade baseada no plantio direto 
com rotação de culturas.

Com relação à silvicultura, são recomen-
dados: cuidados especiais por ocasião das 
colheitas, em função do tráfego de máqui-
nas em solo com umidade alta; para o caso 
de parcerias das empresas com produtores, 
treinamento para a produção dentro dos 
altos padrões técnicos praticados por estas. 
Além disso, destaca-se o potencial nas áreas 
reflorestadas para produção de mel como 
atividade duradoura, visando aos mercados 
interno e externo.

A alta aptidão da região para fruticultura 
também é ressaltada, assim como o grande 
potencial para produção de rosáceas (pêssego, 
ameixas, pêra) e de cítrus. Por fim é destacado 
como outro uso adequado para esses solos o 
cultivo de cana-de-açúcar, visando à produção 
de álcool ou como forrageira, considerando 
que a planta é adaptada ao solo e ao clima 
da região.

DOMínIO DO vuLCAnISMO FISSuRAL 
MESOzOICO DO tIPO PLAtEAu (DvM)

Esse domínio compreende as rochas resultantes do 
Magmatismo Serra Geral que correspondem às fases finais 
de preenchimento da Bacia do Paraná, um dos maiores 
eventos vulcânicos ocorridos no planeta, há 135-120 
milhões de anos, o qual se encerra com a abertura do 
Atlântico Sul e a ruptura do supercontinente Gonduana 
(GIFFONI et al., 2004). A Formação Serra Geral está consti-
tuída dominantemente por basaltos e basalto-andesitos de 
filiação toleítica que contrastam com riolitos e riodacitos. O 
sistema de derrames em platô é alimentado por uma intensa 
atividade intrusiva, normalmente representada por diques 
e sills que acompanham, grosseiramente, as principais 
descontinuidades estruturais da bacia.

Em função das variações composicionais entre derra-
mes e intrusivas, o domínio foi subdividido em unidades 
geológico-ambientais, das quais duas ocorrem no Rio 
Grande do Sul: Predomínio de Basaltos (DVMb) e Predo-
mínio de Riolitos e Riodacitos (DVMrrd). Essas unidades se 
distribuem em uma grande superfície na metade norte e 
na região oeste do estado (Figura 11.29).

Predomínio de Basaltos (DvMb)

Essa unidade geológico-ambiental compreende os 
basaltos, predominantemente, e andesitos que representam 
o magmatismo básico-intermediário e abrange as fácies 
Alegrete, Esmeralda, Gramado, Jaguarão e Paranapanema 
da Formação Serra Geral (WILDNER et al., 2008).

Figura 11.29 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
do vulcanismo fissural mesozóico do tipo plateau no estado do Rio Grande do Sul.

Predomínio de basaltos

Predomínio de riolitos e riodacitos
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Os terrenos ocupados pelos basaltos e andesitos apre-
sentam grande variedade de formas de relevo resultantes de 
sua evolução geomorfológica: Planaltos, Chapadas e Platôs, 
Superfícies Aplainadas Conservadas, Superfícies Aplainadas 
Degradadas, Inselbergs e Morros-Testemunhos, Colinas Am-
plas e Suaves, Colinas Dissecadas e Morros Baixos, Morros 
e Serras Baixas, Escarpas Serranas, Degraus Estruturais e 
Rebordos Erosivos e Vales Encaixados.

Os Planaltos constituem um tipo de relevo de degra-
dação que consiste em superfícies mais elevadas que os 
terrenos adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares 
ou colinas muito amplas. A amplitude de relevo varia de 20 
a 50 m e as vertentes possuem topo plano a suavemente 
ondulado, com inclinações entre 2o e 5o, excetuando-se os 
eixos dos vales fluviais (Figura 11.30).

Os terrenos com relevo do tipo Chapadas e Platôs ocor-
rem de forma muito restrita na região nordeste do estado, 
próximo à cidade de Vacaria. São superfícies tabulares ou 
planas, não ou pouco dissecadas. A amplitude de relevo 
é menor que nos Planaltos, entre 0 e 20 m. As vertentes 
possuem inclinação entre 0 e 5°.

As Superfícies Aplainadas Conservadas ocorrem, local-
mente, a sudeste da cidade de Uruguaiana. São superfícies 
planas a levemente onduladas, promovidas pelo arrasa-
mento geral dos terrenos. A amplitude de relevo é muito 
baixa, entre 0 e 10 m, e as vertentes possuem inclinação 
entre 0 e 5o.

As Superfícies Aplainadas Degradadas ocorrem em 
uma ampla área nas regiões oeste e sudoeste do estado. 
São superfícies suavemente onduladas, promovidas pelo 
arrasamento geral dos terrenos e posterior retomada erosiva 
proporcionada pela incisão suave de uma rede de drenagem 
incipiente. A amplitude de relevo é um pouco maior que nas 
Superfícies Aplainadas Conservadas, entre 10 a 30 m. As 

inclinações das vertentes se situam entre 0 e 5o, formando 
longas rampas de muito baixa declividade.

Os Inselbergs e Morros-Testemunhos são relevos 
residuais isolados, destacados na paisagem aplainada, 
remanescentes do arrasamento geral dos terrenos. A 
amplitude de relevo varia de 50 a 500 m e a inclinação 
das vertentes, de 25 a 45o, com ocorrência de paredões 
rochosos subverticais.

As Colinas Amplas e Suaves ocorrem, localmente, na 
região entre Cachoeira do Sul e Butiá; na região sul, próximo 
a Jaguarão. São colinas pouco dissecadas, com vertentes 
convexas e topos amplos. Nas baixas vertentes, é comum 
a geração de rampas de colúvios. As colinas – ou coxilhas, 
como são regionalmente chamadas – apresentam amplitude 
de relevo variando de 20 a 50 m e vertentes com inclinação 
entre 3 e 10o.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos, nessa unidade, 
ocorrem nas regiões norte-noroeste e oeste do estado. 
Representam um estágio mais avançado de degradação e 
apresentam vertentes convexo-côncavas e topos arredon-
dados ou aguçados. Também é muito comum a geração de 
rampas de colúvios nas baixas vertentes. Apresentam ampli-
tude de relevo entre 30 a 80 m e inclinação das vertentes 
entre 5 e 20o.

Os Morros e Serras Baixas na unidade DVMb ocorrem 
principalmente na região norte do estado, em vales de 
tributários do alto rio Uruguai, e nas regiões central e oeste, 
em vales de tributários dos rios Ibicuí e Ibirapuitã. Compre-
endem morros convexo-côncavos dissecados e com topos 
arredondados ou aguçados. É comum a geração de colú-
vios e, subordinadamente, depósitos de tálus nas baixas 
vertentes. A amplitude de relevo varia de 80 a 200 m, com 
desnivelamentos de até 300 m; as vertentes apresentam 
inclinação entre 15 e 35o.

O relevo em Escarpas Serranas correspon-
de à Escarpa da Serra Geral, também conhecida 
como Patamares da Borda Oriental da Bacia 
do Rio Paraná (IBGE, 1995). Essas escarpas 
bordejam o Planalto das Araucárias na dire-
ção leste-oeste e, no litoral norte, na direção 
sudoeste-nordeste. É um relevo montanhoso, 
muito acidentado, com vertentes predomi-
nantemente retilíneas a côncavas, escarpadas 
e topos de cristas alinhadas, aguçados ou 
levemente arredondados, com sedimentação 
de colúvios e depósitos de tálus. A amplitude 
de relevo é superior a 300 m e a inclinação das 
vertentes se situa entre 25 e 45o, com ocorrên-
cia de paredões rochosos subverticais (60-90o).

Os Degraus Estruturais e Rebordos Erosi-
vos também ocorrem na Escarpa da Serra Geral, 
localmente, nas cabeceiras do rio Vacacaí Mirim 
e nas cabeceiras de tributários do rio Ibicuí. 
Compreendem um relevo acidentado, consti-
tuído por vertentes predominantemente retilí-
neas a côncavas, declivosas e topos levemente 

Figura 11.30 - Unidade DVMb em relevo de planaltos (rodovia BR-285, entre 
Lagoa Vermelha e Vacaria).



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADE POTENCIALIDADES 
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

173

arredondados, com sedimentação de colúvios e depósitos 
de tálus. A amplitude de relevo varia de 50 a 200 m e a 
inclinação das vertentes, de 10 a 25o, com ocorrência de 
vertentes muito declivosas, com inclinação superior a 45o.

Os Vales Encaixados entalham o Planalto das Araucá-
rias (IBGE, 1995) na metade norte do estado. Apresentam 
vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, fortemen-
te sulcadas, declivosas, com sedimentação de colúvios e de-
pósitos de tálus. São feições de relevo fortemente entalhadas 
pela incisão vertical da drenagem, formando vales encaixados 
e incisos sobre planaltos e chapadas, estes, em geral, pouco 
dissecados. Assim como as Escarpas e os Rebordos Erosivos, 
os Vales Encaixados apresentam quebras de relevo abruptas 
em contraste com o relevo plano adjacente. São comuns 
depósitos de tálus e de colúvios nas baixas vertentes. A 
amplitude de relevo varia de 100 a 300 m e a inclinação das 
vertentes de 10 a 25o, com ocorrência de vertentes muito 
declivosas (acima de 45o).

Predomínio de Riolitos e Riodacitos 
(DvMrrd)

Essa unidade geológico-ambiental compreende os 
riolitos e riodacitos, rochas representantes do magmatis-
mo ácido, que se enquadram nas fácies Caxias, Chapecó e 
Várzea do Cedro (WILDNER et al., 2008).

As formas de relevo que ocorrem nesses terrenos são: 
Planaltos, Chapadas e Platôs, Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos, Morros e Serras Baixas e Vales Encaixados.

As rochas ácidas em relevo de Planaltos ocorrem em 
Tupanciretã e Júlio de Castilhos, em uma região alongada 
com direção nordeste, que abrange as cidades de Lagoão, 
Soledade e Marau; Boqueirão do Leão e Gramado Xavier; 
André da Rocha e Antonio Prado; uma grande área que 
abrange São Francisco de Paula e São Marcos, na região 
nordeste do estado. São superfícies mais elevadas que os 
terrenos adjacentes, pouco dissecadas, em formas tabulares 
ou colinas muito amplas, onde a amplitude de relevo varia 
de 20 a 50 m e as vertentes possuem inclinações entre 2 
e 5º.

Os terrenos em forma de Chapadas e Platôs ocorrem 
restritos ao extremo leste do Planalto dos Campos Gerais, 
na região de São José dos Ausentes e Cambará do Sul. São 
superfícies tabulares ou planas, não ou pouco dissecados. 
A amplitude de relevo varia entre 0 e 20 m. As vertentes 
possuem inclinação entre 0 e 5°.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos, na unidade 
DVMrrd, ocorrem, principalmente, na região centro-oeste 
do estado, entre Tupanciretã e Unistalda. Tais formas de 
relevo apresentam vertentes convexo-côncavas e topos 
arredondados ou aguçados, com a deposição de rampas 
de colúvios nas baixas vertentes. Apresentam amplitude 
de relevo entre 30 a 80 m e inclinação das vertentes entre 
5 e 20o.

Os Morros e Serras Baixas ocorrem em uma superfície 
maior entre Nova Prata e Gentil, a oeste de Santiago, na 

região de Planalto e a sul de Marcelino Ramos. Compre-
endem morros convexo-côncavos dissecados com topos 
arredondados ou aguçados e caracterizados pela geração 
de colúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus nas 
baixas vertentes. A amplitude de relevo varia de 80 a 200 m, 
apresentando desnivelamentos de até 300 m; as vertentes 
apresentam inclinação entre 15 e 35o.

Os Vales Encaixados em rochas ácidas ocorrem na parte 
mais elevada da bacia do rio das Antas. São vertentes pre-
dominantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, 
declivosas. São comuns depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes. A amplitude de relevo varia de 100 a 300 
m e a inclinação das vertentes, de 10 a 25o, com ocorrência 
de vertentes muito declivosas (acima de 45o).

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas do domínio DVM possuem alto grau de coe-
são e textura fina. Dentre elas, as ácidas da unidade DVMrrd 
possuem maior resistência ao intemperismo físico-químico. 
As rochas desse domínio, quando sãs, comportam-se 
como rochas duras. Apresentam alta resistência ao corte e 
à penetração sendo necessário o uso de explosivos para o 
seu desmonte. Em geral, apresentam boa capacidade de 
suporte para obras de grande porte.

Os solos residuais de basaltos, inseridos na unidade 
DVMb, apresentam baixa capacidade de carga para subleito 
de estradas e para aterros e não oferecem problemas com 
relação a fundações, comportando-se como pré-adensado, 
conforme descrição de Maciel Filho (1990) na região de 
Santa Maria.

Os solos residuais do domínio DVM, quando bem de-
senvolvidos, apresentam boa escavabilidade. Nos relevos 
mais planos, onde os solos em geral apresentam pelo 
menos 1,5 m de espessura, essa característica, aliada 
às baixas declividades, torna essas áreas adequadas à 
ocupação. No entanto, não é indicada a utilização de 
sumidouros nesses terrenos, em função da baixa per-
meabilidade dos solos e grande quantidade de juntas 
e fraturas nas rochas, por meio das quais pode haver 
percolação de poluentes.

Entre as rochas desse domínio, podem ocorrer níveis 
amigdaloides, brechados, arenitos intertrápicos ou mes-
mo sedimentos vulcanogênicos, com comportamentos 
hidráulico e geomecânico distintos dos basaltos, andesitos, 
riolitos e riodacitos. São materiais menos coesivos e mais 
permeáveis.

As rochas possuem muitas fendas e fraturas que po-
dem comprometer a estabilidade de taludes de corte. No 
entanto, na ausência de fraturamentos e em se tratando 
de rocha coesa, os taludes podem ser estáveis mesmo na 
vertical.

Nos terrenos da unidade DVMb, situados na região 
oeste, e em terrenos da unidade DVMrrd, em relevo de 
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Planaltos, no leste do estado, ocorrem solos com argi-
lominerais expansivos que provocam seu fendilhamento 
e a instabilização de taludes de corte. São solos muito 
plásticos e pegajosos na presença de água e muito duros 
em sua ausência. São sujeitos à compactação e de muito 
difícil manejo.

Nos relevos do tipo Colinas Dissecadas e Morros Bai-
xos, com encostas declivosas, estão sujeitos à erosão e à 
ocorrência de movimentos de massa lentos do tipo rastejo.

Nos relevos do tipo Inselberg e Morros-Testemunhos, 
Morros e Serras Baixas, Escarpas Serranas, Degraus Es-
truturais e Rebordos Erosivos e Vales Encaixados, podem 
ocorrer problemas de escavabilidade, devido à existência de 
depósitos de encosta de composição bastante heterogênea, 
incluindo fragmentos de rocha. Nessas áreas, onde as decli-
vidades podem ser muito elevadas, é alta a suscetibilidade à 
ocorrência de movimentos de massa, como escorregamen-
tos, quedas de blocos e corridas (Figura 11.31).

Agricultura

Os terrenos do domínio DVM, em relevo de Chapadas 
e Platôs, ocorrem na região dos Campos de Cima da Serra, 
a mais fria e que apresenta o maior volume de chuva do 
estado. Devido a essas condições climáticas, os solos do-
minantes são normalmente ácidos (STRECK et al., 2008). 
Nesses terrenos, predominam Cambissolos Húmicos Alumí-
nicos, mas também ocorrem Latossolos Brunos Alumínicos 
férricos com inclusões de Nitossolos Brunos e Cambissolos 
Háplicos. Os Cambissolos possuem horizonte superficial 
orgânico e elevada saturação por alumínio. São solos pro-
fundos, argilosos e apresentam pequeno gradiente textural. 
Devido às limitações climáticas representadas por geadas 
tardias e baixa insolação, apresentam aptidão restrita para 
culturas de verão e melhores opções para fruticultura de 

clima temperado (macieiras e pereiras), silvicultura e pas-
tagens (STRECK et al., 2008).

Nos terrenos da unidade DVMb, em relevo de Pla-
naltos, situados na região dos Campos de Cima da Serra, 
ocorrem Latossolos Vermelhos Distroférricos húmicos com 
inclusões de Nitossolos Brunos e Vermelhos Distroféricos 
(STRECK et al., 2008). São solos profundos, bem drenados, 
porosos e bem estruturados. Uma vez corrigida a fertilidade 
química, possuem boa aptidão agrícola devido a essas ca-
racterísticas físicas e ao relevo em que ocorrem. Próximo a 
Santa Cruz do Sul, ocorrem Neossolos Regolíticos Eutróficos 
em associação com Cambissolos Háplicos Eutróficos típicos 
e Luvissolos Háplicos Pálicos típicos. Na região situada entre 
as bacias dos rios dos Sinos e Gravataí, ocorrem Argissolos 
Vermelho-Amarelos Distróficos.

As ocorrências da unidade DVMb, em relevo de Co-
linas Amplas e Suaves, são pouco extensas e se situam na 
região conhecida como Depressão Periférica. Os solos que 
ali ocorrem são Argissolos. São profundos e bem drenados, 
com textura argilosa e pouco gradiente textural. Possuem 
baixa fertilidade natural e acidez elevada.

As formas de relevo que ocorrem em maiores exten-
sões na unidade DVMb são do tipo Colinas Dissecadas e 
Morros Baixos. Nessas áreas, ocorrem, predominantemente, 
Latossolos Vermelhos Distroférricos, seguidos de Latossolos 
Vermelhos Aluminoférricos (STRECK et al., 2008). São solos 
muito profundos, argilosos, sem gradiente textural e bem 
drenados. Mais restritamente, podem ser pouco profundos, 
associados a inclusões de Neossolos Regolíticos. Também, 
localmente, ocorrem Nitossolos Vermelhos Distroférricos.

Na região sudoeste do estado, entre Quaraí e Santana 
do Livramento, ocorrem Neossolos Regolíticos Eutróficos. 
São solos jovens, pouco desenvolvidos, rasos e com textura 
média. Tais solos apresentam certas restrições para culturas 
anuais, mas podem ser cultivados mediante práticas inten-

sivas de conservação, com mínima mobilização 
(STRECK et al., 2008).

Os terrenos onde ocorrem Latossolos, situ-
ados na metade norte do estado, encontram-se 
muito afetados por processos erosivos, como 
resultado do desenvolvimento, a partir da 
década de 1970, de agricultura intensiva de 
lavouras mecanizadas de soja (CASTRO, 1996). 
Os problemas de erosão são decorrentes da 
compactação do solo e da redução de sua ca-
pacidade de infiltração e tornam-se evidentes 
pelo surgimento de ravinas e voçorocas nos 
canais de concentração do escoamento super-
ficial. A partir da década de 1990, a introdução 
do plantio direto resultou em relativo decrésci-
mo do escoamento superficial nas encostas e 
incremento no fluxo subsuperficial, assim como 
significativa diminuição de perda de solo e de 
erosão (CASTRO et al., 1999).

Em relevo de Morros e Serras Baixas, 
nos terrenos da unidade DVMb, predominam 

Figura 11.31 - Escorregamento em encosta na cidade de Santa Cruz do Sul 
(fotografia de Melvin Jones, publicada no jornal “A Gazeta do Sul” em 

22 nov. 2009).
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Neossolos Regolíticos (STRECK et al., 2008). No vale do 
Uruguai, no norte do estado, os Neossolos Regolíticos Eu-
tróficos ocorrem em associação com Cambissolos Háplicos 
Eutróficos típicos e Luvissolos Háplicos Pálicos típicos. Os 
Cambissolos são solos em processo de transformação conten-
do material ainda pouco intemperizado. São profundos, com 
textura média, sem gradiente textural e drenagem moderada. 
Segundo Streck et al. (2008), possuem melhor fertilidade 
química comparativamente àqueles originados das rochas 
ácidas e apresentam potencial para uso agrícola diversificado, 
além de fruticultura e silvicultura.

A unidade DVMb, em relevos de Escarpas Serranas, 
Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos e Vales Encaixados 
apresenta, predominantemente, Neossolos Regolíticos 
Eutróficos em associação com Cambissolo Háplicos Eutró-
ficos típicos e Luvissolos Háplicos Pálicos típicos. Streck et 
al. (2008) recomendam que as áreas com declividade entre 
15 e 25o, onde ocorrem Neossolos Regolíticos, sejam utili-
zadas para pastagem permanente, enquanto aquelas que 
apresentam declividade superior a 45o tenham sua cobertura 
vegetal natural preservada e sejam destinadas à preservação 
permanente.

As rochas ácidas da unidade DVMrrd, em relevo de 
Planaltos, dão origem a solos do tipo Argissolos Vermelho-
-Amarelos Alumínicos úmbricos ao norte de Santa Maria. 
Na região de Soldade, observa-se associação destes com 
Neossolos Regolíticos Distro-Úmbricos. Na região dos Cam-
pos de Cima da Serra, ocorrem Latossolos Vermelhos Distro-
férricos húmicos e Cambissolos Húmicos Alumínicos típicos, 
enquanto que associação desses últimos com Neossolos 
Regolíticos Distróficos e Argissolos Bruno-Acinzentados 
Alíticos abruptos ocorre na região de Caxias do Sul.

Os terrenos da unidade DVMrrd, em relevo de Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos, ocorrem na porção sul da região 
conhecida como Planalto Médio, entre Santiago e Júlio de 
Castilhos. Os solos predominantes são Neossolos Regolíticos 
Distro-Úmbricos, seguidos de associação de Neossolos Rego-
líticos Eutróficos, Cambissolos Háplicos Tb Distróficos típicos 
e Luvissolos Háplicos Pálicos. São pouco desenvolvidos, rasos, 
com textura média, bem drenados e sem gradiente textural.

Em relevo de Morros e Serras Baixas, os terrenos da 
unidade DVMrrd apresentam, predominantemente, asso-
ciação de Neossolos Regolíticos Eutróficos, Cambissolos 
Háplicos Eutróficos e Luvissolos Háplicos Pálicos.

Nos Vales Encaixados, entalhados em rochas ácidas da 
unidade DVMrrd, ocorrem Cambissolos Húmicos Alumínicos 
típicos; nos patamares superiores dos vales, Neossolos Re-
golíticos Distro-Úmbricos e associação de Neossolos Regolí-
ticos Eutróficos, Cambissolos Háplicos Tb Distróficos típicos 
e Luvissolos Háplicos Pálicos nas porções mais inferiores.

Fontes poluidoras

Os solos que ocorrem no domínio DVM são, em geral, 
argilosos, com alta capacidade de retenção e fixação de 
poluentes. Representam relativa proteção para as águas 

subterrâneas contra eventuais poluentes. Por outro lado, as 
rochas apresentam grande quantidade de descontinuidades 
através das quais ocorre rápida percolação de poluentes.

De acordo com a classificação proposta por Kämpf et al. 
(2005), quanto à resistência dos solos a impactos ambientais 
decorrentes da aplicação de resíduos, dentre aqueles que 
ocorrem no domínio DVM, os Neossolos Regolíticos são clas-
sificados como de muito baixa resistência e os Cambissolos 
Húmicos Alumínicos e os Argissolos Vermelho-Amarelos 
Alumínicos úmbricos são classificados como de baixa resis-
tência. Aos Latossolos Brunos Alumínicos férricos, Latossolos 
Vermelhos Aluminoférricos e Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distróficos é atribuída alta resistência, enquanto os Latosso-
los Vermelhos Distroférricos húmicos, Nitossolos Vermelhos 
Distroférricos e os Cambissolos Háplicos Eutróficos típicos 
são classificados como de média resistência.

Recursos hídricos subterrâneos

Os terrenos situados na região centro-norte do estado, 
englobando principalmente a unidade DVMb, apresentam 
alta a média possibilidade de água subterrânea em fraturas 
(MACHADO e FREITAS, 2005). Apesar de as capacidades 
específicas serem muito variáveis, predominam valores entre 
1 e 4 m³/h/m e, excepcionalmente, superiores a 4 m³/h/m. 
As salinidades são, em geral, baixas, em média 200 mg/l.

No restante da área de ocorrência do domínio DVM, 
relacionada à maior parte das exposições das rochas áci-
das da unidade DVMrrd, os terrenos apresentam média 
a baixa possibilidade para água subterrânea em fraturas 
(MACHADO e FREITAS, 2005). As capacidades específicas 
são inferiores a 0,5 m³/h/m. Entretanto, excepcionalmen-
te, em áreas mais fraturadas ou com arenitos na base do 
sistema, podem ser encontrados valores superiores a 2 
m³/h/m. As salinidades são baixas, geralmente inferiores a 
250 mg/l.As rochas vulcânicas em relevo de tipos Inselberg 
e Morros-Testemunhos ocorrem em condição topoestrutu-
ral desfavorável ao armazenamento de água subterrânea 
(MACHADO e FREITAS, 2005). Os poços perfurados nessas 
situações são secos ou produzem baixas vazões.

Recursos minerais

Os terrenos do domínio DVM apresentam potencia-
lidade bastante variada quanto à ocorrência de recursos 
minerais de interesse econômico (Figura 11.32).

No domínio DVM ocorrem importantes depósitos de 
ametista e de ágata que conferem ao Rio Grande do Sul 
destaque internacional. O estado é o principal exportador 
desses minerais no país e o segundo maior produtor e ex-
portador brasileiro de gemas, atrás apenas de Minas Gerais 
(JUCHEM et al., 2007). As mineralizações de ametista e 
ágata ocorrem na zona vesicular dos derrames vulcânicos, 
aparecendo como minerais secundários, preenchendo ca-
vidades irregulares, denominadas geodos (Figura 11.33).
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A ametista, a mais importante das gemas pro-
duzidas no estado, é encontrada principalmente no 
Médio Alto Uruguai, nos municípios de Ametista do 
Sul, Planalto, Iraí, Frederico Westphalen, Rodeio Boni-
to, Cristal do Sul, Gramado dos Loureiros e Trindade 
do Sul (BRANCO e GIL, 2002).

As mineralizações ocorrem principalmente na 
unidade DVMb, sendo a principal área de explotaçäo o 
Distrito Mineiro do Alto Uruguai. Procede-se à extração 
dos geodos com ametista por meio de galerias que 
alcançam as zonas mineralizadas no interior do maciço, 
gerando grande quantidade de material estéril, o qual 
é disposto em frente às galerias. Para o desmonte da 
rocha, utilizam-se explosivos. Os geodos são extraídos 
manualmente, com o auxílio de martelos e talhadeiras 
(JUCHEM et al., 2007).

Os jazimentos de ágata ocorrem principalmente 
nos municípios de Lajeado, Soledade e Salto do Jacuí 
(BRANCO e GIL, 2002). Apesar de Soledade estar inseri-

da na unidade DVMrrd, a ágata, quase invariavel-
mente, encontra-se em cotas mais baixas, onde 
afloram basaltos. As demais áreas estão inseridas 
na unidade DVMb. No Distrito Mineiro do Salto 
do Jacuí, os depósitos são explotados por meio 
de atividade garimpeira em cavas a céu aberto. 
O desmonte da rocha alterada é realizado com 
o auxílio de tratores de esteira e caminhões e, 
às vezes, com explosivos (JUCHEM et al., 2007). 
Esses autores destacam a ocorrência de opala de 
qualidade gemológica que pode estar associada 
à ágata e que vem despertando novo interesse 
econômico para a região.

Também ocorrem depósitos de ágata e 
ametista, na região entre Santana do Livramento 
e Quaraí, em terrenos da unidade DVMb, que 
são explorados de forma esporádica há vários 

anos (JUCHEM et al., 2007), (Figura 11.34). Nessa região, 
destaca-se a produção de ametista de excelente qualidade 
para lapidação.

Na região de Caxias do Sul, em terrenos da unidade 
DVMrrd, também ocorrem geodos mineralizados com 
cristais de ametista.

Dentre os minerais que preenchem os geodos das 
rochas do domínio DVM, também se destaca a ocorrência 
de zeólitas, que têm uso na agricultura, na indústria do 
cimento e do papel e no controle de qualidade ambiental, 
onde pode ser utilizada, por exemplo, em filtros e na re-
mediação de áreas contaminadas.

O ambiente geológico do domínio DVM também é 
favorável à ocorrência de jazimentos de cobre, já tendo 
sido objeto de lavra no passado. No distrito de Vista Alegre, 
situado no noroeste do estado, Pinto et al. (2009) destacam 
que os basaltos hospedam cobre nativo e apresentam altas 
concentrações de background.

As rochas desse domínio representam excelente 
fonte de material para a indústria da construção civil, 

Figura 11.32 - Seção esquemática de um derrame e potencial mineral associado 
(segundo Giffoni et al., 2004).

Figura 11.33 - Jazimento de ametista e quartzo em geodo (galeria 
em explotação em Ametista do Sul).

Figura 11.34 - Garimpo de ágata em terrenos da unidade DVMb 
(Quaraí).
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adequando-se para a produção de brita, pedra de talhe 
irregular, com emprego especialmente para calçamento 
de ruas, meio-fio e fundações, além de placas para uso 
como rocha ornamental (Figura 11.35).

Na unidade DVMrrd, onde predomina o diaclasamento 
horizontal das rochas, é muito grande o potencial para 
produção de lajes para revestimento de pisos, paredes e 
calçadas, embora também ocorra a exploração de parale-
lepípedos para pavimentação e de pedras para alicerce. O 
maior polo produtor desses materiais está situado na região 
de Nova Prata, abrangendo outros 17 municípios.

O produto de alteração das rochas do domínio DVM 
pode ser utilizado como saibro. Os solos argilosos apre-
sentam potencialidade para uso na indústria de cerâmica 
vermelha e como material de empréstimo. As condições 
ideais para formação de depósitos de saibro ocorrem nas 
zonas amigdalóides dos derrames que, quando situadas 
próximas à superfície, são mais facilmente submetidas 
ao intemperismo e, consequentemente, favorecendo a 
alteração e produzindo material que pode ser aprovei-
tado como saibro (ZANINI e PIMENTEL, 1998).  Áreas 
com argilas residuais para uso em cerâmica vermelha 
relacionadas a solos das rochas vulcânicas da For-
mação Serra Geral foram identificadas por Zanini 
et al. (1994) no município de Parobé. Segundo os 
autores, os depósitos de argila correspondem aos 
horizontes subsuperficiais de Argissolos e Nitossolos 
que possuem espessura entre 2 e 3 m.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Dentre os aspectos ambientais observados no 
domínio DVM, merecem destaque os impactos resul-
tantes da exploração de materiais de uso na indústria 
da construção civil e da extração de gemas. No que se 
refere a essa última, a mineração é realizada em áreas 
a céu aberto, no caso das ágatas, ou em escavações 
subterrâneas, por meio de galerias para explotação de 
ametistas.

O principal impacto ambiental relacionado à 
mineração de gemas é observado na explotação de 
ametistas, sendo ocasionado por desmatamento, 

remoção do solo e modificações do perfil topográfico na 
preparação da área de embocadura das galerias (ORLANDI 
FILHO e ZANINI, 2006). Os rejeitos, normalmente, são lan-
çados na meia-encosta, sobre a vegetação e atingindo os 
cursos d’água, que têm seu traçado localmente modificado 
(Figura 11.36). Esses impactos também são observados 
em muitas pedreiras que produzem materiais de uso na 
construção civil.

O principal atrativo turístico do domínio DVM com-
preende as belezas cênicas das formas de relevo esculpidas 
nas rochas, os rios em leitos rochosos com corredeiras e as 
cachoeiras. Destaque deve ser dado aos paredões verticali-
zados de rocha com até 900 m de altura, que ocorrem em 
uma extensão de quase 250 km, na região dos Aparados da 
Serra. Essa região, devido a sua importância tanto do ponto 
de vista técnico-científico como turístico, é objeto de um 
trabalho executado pela CPRM/SGB intitulado “Excursão Vir-
tual dos Aparados da Serra – RS/SC” (GIFFONI et al., 2004), 
que descreve os locais de interesse turístico e seus aspectos 
geológicos. Na região dos Aparados da Serra, a Escarpa da 
Serra Geral consiste em imponente relevo de transição entre 
o Planalto dos Campos Gerais, alçado em cotas entre 900 

Figura 11.35 - Produção de brita em pedreira situada em Bento Gonçalves.

Figura 11.36 - Lavra de ametista, com disposição do estéril em frente às 
galerias (Ametista do Sul).
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e 1.300 m, e a Planície Costeira, cuja elevação 
se encontra próxima à do nível do mar.

A região abriga o Parque Nacional de 
Aparados da Serra e o Parque Nacional da 
Serra Geral¸ criados em 1959 e 1992, res-
pectivamente, com os objetivos de preser-
vação da flora e fauna, paisagens e demais 
recursos bióticos e abióticos associados. O 
Parque Nacional de Aparados da Serra abriga 
o Cânion do Itaimbezinho, o mais visitado 
da região (Figura 11.37). Esse cânion possui 
cerca de 5,8 km de extensão e paredões 
extremamente verticalizados, com até 720 
m de profundidade, através dos quais se 
lança o arroio Perdizes em uma cascata de 
cerca de 200 m (GIFFONI et al., 2004). Já o 
Parque Nacional da Serra Geral abriga, entre 
outros, o Cânion Fortaleza, que atinge uma 
altitude máxima de 1.157 m, cerca de 7,5 
km de extensão e paredões com desnível de 
até 800 m (Figura 11.38).

Outros cânions dessa região são Malacara 
e Churriado, além de menores, como Faxinal-
zinho, Josafaz, Índios Coroados, Molha Coco, 
Leão, Pés de Galinha, das Bonecas e Macuco, 
que se encaixam nessa paisagem constituída 
por 63 gigantescas escarpas.

O Parque Estadual do Turvo constitui 
outro grande atrativo turístico do ponto de 
vista geológico no domínio DVM. Está locali-
zado às margens do rio Uruguai, no município 
de Derrubadas, distante cerca de 490 km de 
Porto Alegre, na divisa com o estado de Santa 
Catarina e Argentina.

A criação do parque em 1947 – o primeiro 
instituído no estado – teve como objetivo a 
conservação desse ambiente natural e de sua 
biodiversidade, além da promoção da edu-
cação ambiental, da pesquisa científica e do 
turismo ecológico em seu contexto.

O principal atrativo do parque é o Salto 
do Yucumã, uma queda d’água com 1.800 m 
de extensão ao longo do rio Uruguai, com até 
20 m de altura, que figura entre as maiores 
do mundo (Figura 11.39).

O Parque Estadual do Turvo está inserido 
no contexto do bioma da Mata Atlântica e 
abriga um dos maiores fragmentos da Floresta 
do Alto Uruguai (Floresta Estacional Decidual) 
do estado, além de muitas espécies animais 
ameaçadas de extinção.

A importância ambiental dos ecossistemas 
que se desenvolvem no domínio DVM e o grau 
de ameaça a que estão submetidos podem ser 
avaliados pelo grande número de unidades de 
conservação nele existentes, adicionalmente 

Figura 11.37 - Cânion do Itaimbezinho, Parque Nacional de Aparados da Serra 
(fotografia cedida por Wilson Wildner).

Figura 11.38 - Cânion do Fortaleza (Parque Nacional da Serra Geral).
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aos parques nacionais: Parque Estadual do Tainhas, Reserva 
Biológica da Serra Geral, Reserva Biológica de Ibirapuitã, 
Estação Ecológica Estadual de Aratinga, Área de Proteção 
Ambiental Rota do Sol, Parque Estadual do Espigão Alto, 
Parque Estadual de Rondinha.

O Parque Estadual do Tainhas está situado nos mu-
nicípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará 
do Sul e visa à proteção de recursos naturais existentes na 
Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Sul, incluindo 
o ecossistema dos Campos de Cima da Serra e as matas 
do vale do rio Tainhas. Também abriga uma vegetação 
composta por mata com araucária, campos de altitude e 
banhados, distribuídos em regiões que apresentam desde 
terrenos proporcionalmente planos até vales com inclinação 
acentuada.

A Reserva Biológica da Serra Geral está situada nos 
contrafortes da Serra Geral, em área pertencente aos 
municípios de Maquiné, Terra de Areia e Itati. É coberta 
pela Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) e Mata de 
Araucária (Floresta Ombrófila Mista), em bom estado de 
conservação. É frequente a ocorrência de palmiteiro, canela, 
figueira, cedro, louro, ingazeiro, quaresmeira, dentre outras 
centenas de espécies vegetais. Em seu interior, nascem mais 
de 70 córregos permanentes que contribuem para a forma-
ção dos mananciais do rio Maquiné e lagoa dos Quadros. 
Quanto à fauna, podem ser encontrados mamíferos raros, 
entre os quais paca, bugio, graxaim e veado-mateiro, além 
de aves como macuco, papagaio-charão e tucano. Também 
há registros de onça-parda, também conhecida por leão-
-baio e puma.

A Reserva Biológica de Ibirapuitã está localizada na 
região da Campanha, no oeste do estado, às margens do 
rio Ibirapuitã. Compreende a única área de proteção integral 
a preservar porções de campos nativos e mata ciliar onde 

existe o bugio-preto. A área de campo caracte-
riza-se pelo domínio de espécies de gramíneas, 
com presença esparsa de espinilhos e aroeiras-
-pretas. Cactácias se destacam em áreas com 
afloramentos de rocha. Entre as espécies da 
mata ciliar, estão: angico-vermelho, camboim, 
embira e espinheira-santa. Uma nova espécie 
de roedor que forma galerias subterrâneas, de-
nominada tucotuco, foi registrada na reserva.

A Área de Proteção Ambiental Rota do 
Sol está inserida nos municípios de Cambará 
do Sul, Itati, São Francisco de Paula e Três For-
quilhas. Uma vez que é constituída por terras 
públicas e privadas, é permitida a ocupação 
humana e a utilização dos recursos naturais. 
Essa unidade de conservação tem como objeti-
vo preservar os recursos hídricos existentes na 
região, principalmente as nascentes dos rios 
Tainhas e Três Forquilhas, além de conservar as 
áreas ocupadas pelos campos caracterizados 
como Savana Gramíneo-Lenhosa e florestas 
da encosta da Mata Atlântica. A proteção da 

área permite a recuperação de zonas com Floresta Om-
brófila Mista e Floresta Ombrófila Densa, proporcionando 
a preservação e conservação da fauna silvestre, além de 
garantir a conservação da paisagem e da cultura regional.

A Estação Ecológica Estadual de Aratinga é uma 
unidade de conservação de proteção integral, situada em 
terras públicas nos municípios de São Francisco de Paula 
e Itati. Nesse tipo de unidade de conservação, somente é 
permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivo 
educacional. O propósito da estação é a preservação dos 
recursos hídricos da região, principalmente as nascentes do 
rio Três Forquilhas, além da conservação das áreas ocupadas 
pelos campos caracterizados como Savana Gramíneo-
-Lenhosa. Também tem o objetivo de proteger áreas com 
Floresta Ombrófila Mista e Ombrófila Densa, propiciando, 
assim, a preservação da fauna silvestre.

O Parque Estadual do Espigão Alto se localiza no 
município de Barracão, próximo ao rio Uruguai, no vale do 
arroio Marmeleiro. O parque preserva o maior fragmento de 
Floresta de Araucária (Floresta Ombrófila Mista) e porções 
menores da Floresta do Alto Uruguai (Floresta Estacional 
Decidual), além de abrigar animais como jaguatirica, 
veado-bororó, macaco-prego, papagaio-do-peito-roxo e 
gralha-azul.

O Parque Estadual de Rondinha está situado no muni-
cípio de Sarandi e apresenta vegetação de Floresta de Arau-
cária (Floresta Ombrófila Mista) e de Campos (Savanas) com 
destaque para pequenos butiazais e jaboticabais. Apesar 
de forte pressão de uso agrícola no seu entorno, a fauna, 
embora empobrecida, ainda é significativa, sendo represen-
tada por quatis, serelepes, macaco-prego, tamanduá-mirim, 
papagaio-do-peito-roxo, mocho-diabo e pica-pau-rei.

A Reserva Biológica do São Donato está situada nos 
municípios de Itaqui e Maçambará, na região da Campa-

Figura 11.39 - Salto do Yucumã, Parque Estadual do Turvo (Derrubadas).
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nha. A vegetação predominante é de campo, incluindo 
grandes extensões de banhados, vassourais, vegetação de 
tabuleiros, mata-palustre, mata-galeria e capões de mata 
arbóreo-arbustiva. Entre as árvores mais frequentes estão: 
angico, figueira, salso e jerivá. Um total de 201 espécies de 
aves ocorre na região, com destaque para o veste-amarela, 
ameaçado de extinção, a marreca-asa-branca, a guaravaca-
-de-crista-branca, o caboclinho-de-barriga-vermelha e o 
carretão. A fauna de mamíferos é bem representada com a 
presença do zurrilho, mão-pelada e de espécies ameaçadas, 
como os gatos-do-mato e a lontra.

DOMínIO DOS COMPLExOS ALCALInOS 
IntRuSIvOS E ExtRuSIvOS, DIFEREnCIADOS, 
DO tERCIáRIO, MESOzOICO E 
PROtEROzOICO (DCA)

Esse domínio está representado no estado do Rio 
Grande do Sul por uma única unidade geológico-am-
biental: Série Alcalina Saturada e Alcalina Subsaturada 
(DCAalc).

A unidade apresenta limitada expressão areal, cor-
respondendo a diversas áreas circulares, onde as maiores 
medem cerca de 300 m² de diâmetro, situadas a sudeste 
de Santana da Boa Vista, na região sul do estado (Figura 
11.40).

Esses terrenos correspondem à unidade 
geológica Suíte Alcalina Passo da Capela, 
composta por chaminés alcalinas de pequeno 
diâmetro (< 300 m), constituídas de tefrito, 
fonólito e fonólito tefrítico, geradas no Cretá-
ceo, entre 65 e 99 milhões de anos (WILDNER 
et al., 2008).

As rochas alcalinas ocorrem em uma 
área com relevo de Morros e Serras Baixas. 
São morros convexo-côncavos dissecados, 
com topos arredondados ou aguçados, nos 
quais ocorre a geração de colúvios e, subor-
dinadamente, depósitos de tálus nas baixas 
vertentes. A amplitude de relevo varia de 80 
a 200 m, apresentando desnivelamentos de 
até 300 m; a inclinação das vertentes varia 
de 15 a 35o.

Características, Adequabilidades 
e Limitações Frente ao uso e à 
Ocupação 

Obras de engenharia

As rochas dessa unidade apresentam alto 
grau de coerência, textura fina e alta resistência 
ao corte e à penetração, sendo necessária a 
utilização de explosivos para seu desmonte. Os 
taludes de corte em rocha são estáveis. A capaci-
dade de suporte do solo é média e da rocha, alta.

Os solos são argilosos, bastante aderentes e escorre-
gadios quando molhados. Quando submetidos a cargas 
elevadas, compactam-se bastante.

São áreas suscetíveis à erosão, devido às declividades 
elevadas e à suscetibilidade dos solos à compactação.

Agricultura

Os solos residuais são pouco desenvolvidos. Apre-
sentam boa fertilidade natural e boa capacidade de reter 
e fixar nutrientes. O relevo acidentado pode dificultar a 
mecanização agrícola.

Fontes poluidoras

Os solos argilosos possuem capacidade de reter e 
fixar eventuais contaminantes, reduzindo o risco de conta-
minação da água subterrânea. Por outro lado, a presença 
de fraturas nas rochas facilita a percolação de poluentes.

Recursos hídricos subterrâneos

A pequena expressão areal dessas rochas, associada 
a sua natureza cristalina e à ocorrência de fraturas desco-
nectadas, confere-lhes muito baixo potencial para aprovei-
tamento de água subterrânea.

Figura 11.40 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do 
domínio dos complexos alcalinos intrusivos e extrusivos, diferenciados do 

Terciário, Mesozoico e Proterozoico no estado do Rio Grande do Sul.

Nota: Essa figura ilustra apenas o local de ocorrência da unidade e não a sua real extensão.

Série alcalina saturada e alcalina 
subsaturada
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Recursos minerais

Ambiente geológico favorável à ocor-
rência de depósitos de argila vermelha, argila 
plástica e material de empréstimo. As rochas 
podem ser utilizadas como agregados para 
construção civil, sendo necessária a avaliação 
de suas características tecnológicas.

Aspectos ambientais e potencial 
turístico

Os terrenos do domínio DCA compre-
endem ambientes frágeis. Apresentam solos 
pouco desenvolvidos e pouca disponibilidade 
hídrica. A vegetação original encontra-se pouco 
preservada e o uso do solo predominante é a 
agricultura em pequenas propriedades, onde se 
destaca a pecuária de ovinos. Uma alternativa 
para o desenvolvimento da região pode ser o 
potencial para turismo rural.

DOMínIO DAS SEQuÊnCIAS 
SEDIMEntARES E 
vuLCAnOSSEDIMEntARES 
DO EOPALEOzOICO, ASSOCIADAS A 
RIFTS, nÃO Ou POuCO DEFORMADAS E 
MEtAMORFIzADAS (DSvE)

Esse domínio é constituído por rochas sedimentares e 
vulcanossedimentares depositadas durante o Eopaleozói-
co, há cerca de 470 milhões de anos, que correspondem 
ao último episódio deposicional preservado de uma bacia 
sedimentar denominada Bacia do Camaquã, situada na 
região central do Escudo Sul-Rio-Grandense.

Essas rochas estão agrupadas no estado do Rio Grande 
do Sul em duas unidades geológico-ambientais: Predomínio 
de Rochas Sedimentares (DSVEs) e Predomínio de Rochas 
Vulcânicas (DSVEv) (Figura 11.41).

Predomínio de Rochas Sedimentares 
(DSvEs)

A unidade geológico-ambiental Predomínio de Rochas 
Sedimentares engloba as unidades geológicas Formação 
Varzinha e Formação Pedra Pintada, que fazem parte do 
Grupo Guaritas (WILDNER et al., 2008).

A Formação Varzinha é composta por ortoconglome-
rados polimíticos, arcóseos conglomeráticos avermelhados, 
arenitos finos a médios, lentes de siltito e arenitos finos bem 
selecionados, representativos de fácies aluviais, deltaicas e 
subordinadamente eólicas.

A Formação Pedra Pintada compreende arenitos arco-
seanos avermelhados, exibindo estratificação cruzada de 
grande a pequeno porte e plano-paralela, ocasionalmente 
intercalando lentes de arcóseos conglomeráticos ou drapes 

de pelitos, representando depósitos de dunas-interdunas 
em ambiente desértico.

As rochas da unidade DSVEs ocorrem em formas de 
relevo do tipo Morros e Serras Baixas. Consistem em morros 
convexo-côncavos dissecados, com topos arredondados 
ou aguçados, nos quais é comum a geração de colúvios e, 
subordinadamente, depósitos de tálus nas baixas vertentes. 
A amplitude de relevo varia de 80 a 200 m, apresentando 
desnivelamentos de até 300 m; a inclinação das vertentes 
varia de 15 a 35o.

Predomínio de Rochas vulcânicas (DSvEv)

Essa unidade geológico-ambiental corresponde à 
unidade geológica Formação Rodeio Velho e compreende 
rochas vulcânicas de composição básica a intermediária, de 
afinidade alcalina, representadas por basaltos toleíticos, pre-
dominantemente, e basaltos andesíticos, que se apresentam 
intercalados a sedimentos da Formação Pedra Pintada. Essas 
rochas também ocorrem em relevo de Morros e Serras Baixas.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas apresentam variação das características hi-
dráulicas e geotécnicas na horizontal e na vertical, devido à 
variação textural das rochas sedimentares, às intercalações 
de rochas vulcânicas e sedimentares na unidade DSVEv e à 

Figura 11.41 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do 
domínio das sequências sedimentares e vulcanossedimentares do Eopaleozóico, 

associadas a rifts, não ou pouco deformadas e metamofizadas no estado do 
Rio Grande do Sul.

Predomínio de rochas sedimentares

Predomínio de rochas vulcânicas
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presença de cavidades preenchidas por minerais secundários 
nas rochas vulcânicas (Figura 11.42).

Esses níveis vesiculares são menos resistentes ao intem-
perismo e compreendem zonas mais úmidas. Apresentam 
maior condutividade hidráulica, menor coesão e menor 
capacidade de suporte.

As rochas do domínio DSVE apresentam alto grau 
de coesão e resistência ao corte e à penetração, como 
resultado de forte cimentação das rochas. Dependendo 
do grau de alteração das rochas, podem ser desmontadas 
e escavadas com facilidade, desde com ferramentas e 
maquinários de corte até por explosivos.

A construção de grandes obras requer trabalhos de 
impermeabilização e reforço do maciço.

Os taludes de corte e de escavação nos solos de are-
nito estão sujeitos à instabilidade, devido à presença de 
areias friáveis. Os solos desenvolvidos na unidade DSVEs 
são muito suscetíveis à erosão quando expostos em decli-
vidades elevada.

A presença de seixos e blocos de rochas duras e 
abrasivas nos conglomerados dificulta a perfuração com 
sondas rotativas e promove maior desgaste do equipamento 
(Figura 11.43).

Agricultura

Os solos predominantes nesse domínio são Neossolos 
Litólicos Distróficos típicos associados a afloramentos de 
rocha (STRECK et al., 2008). São solos rasos, com textura 
média, bem drenados e sem gradiente textural. Tais solos 
apresentam fortes restrições para culturas anuais, devido 
à pouca profundidade efetiva para o desenvolvimento de 
raízes e armazenamento de água, ao relevo forte ondulado 
em que ocorrem e presença de afloramentos de rocha. 
Recomenda-se que sejam mantidos sob preservação per-
manente.

Os terrenos sedimentares da unidade DSVEs apre-
sentam, localmente, no norte da unidade, Argissolos 
Vermelho-Amarelos Eutróficos abruptos. São solos mais 
profundos, argilosos, com gradiente textural abrupto, com 
baixa fertilidade natural e elevada acidez.

Fontes poluidoras

De acordo com a metodologia proposta por Kämpf et 
al. (2008), para avaliar a resistência dos solos a impactos 
ambientais decorrentes da disposição de resíduos, a maior 
parte dos terrenos do domínio DSVE apresenta muito baixa 
resistência. Já aos terrenos situados no norte da unidade 
DVEs, é atribuída muito alta resistência, em função da maior 
espessura e do conteúdo em argila dos solos.

Recursos hídricos subterrâneos

Os terrenos do domínio DSVE compreendem aquíferos 
praticamente improdutivos (MACHADO e FREITAS, 2005). 
A predominância nessa unidade de arenitos finos a médios 
muito endurecidos por cimento ferruginoso, calcítico e 
silicoso resulta em uma porosidade muito baixa. Como 
consequência, os poços tubulares são improdutivos ou de 
vazão insignificante.

Recursos minerais

O potencial mineral no domínio DSVE está relacionado 
à possibilidade de utilização do regolito como material de 
empréstimo. O material resultante da alteração das rochas 
vulcânicas da unidade DSVEv apresenta potencial para 
utilização como saibro.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Os terrenos sedimentares apresentam rara beleza 
cênica, devido à existência de relevos residuais ruinifor-

Figura 11.42 - Rocha vulcânica da unidade DSVEv, com vesículas 
preenchidas por minerais secundários.

Figura 11.43 - Conglomerado polimítico da unidade DVSEs.
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mes, localmente conhecidos como “guaritas”, e rios com 
formação de praias com potencial para utilização como 
balneários. As guaritas são resultado da erosão hídrica 
atuando nos falhamentos e fraturamentos que afetam as 
rochas (Figura 11.44).

Belas estruturas sedimentares de grande porte, colori-
das em tons róseos e esbranquiçados, devido à atuação de 
processos diagenéticos, ornamentam as guaritas. É o caso 
da Pedra Pintada, onde ocorre a seção-tipo que batiza a 
unidade geológica (Figura 11.45).

Nos terrenos vulcânicos da unidade DSVEv, a existên-
cia de um afloramento com notável valor científico, em 
função da existência de importantes feições geológicas 
características de ambiente vulcânico subaquoso, motivou 
a proposição de sítio geológico à Comissão Brasileira de 
Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), recebendo a 
denominação Arroio Carajá (Figura 11.46).

Figura 11.44 - Relevo residual característico da bacia do Camaquã, 
conhecido como guaritas (rodovia RS-625).

Figura 11.45 - Pedra Pintada (Caçapava do Sul).
Figura 11.46 - Estrutura de lava em corda em afloramento da 

formação Rodeio Velho (margens do arroio Carajá, Caçapava do Sul).

DOMínIO DAS COBERtuRAS SEDIMEntARES 
PROtEROzOICAS, nÃO Ou MuItO POuCO 
DOBRADAS E MEtAMORFIzADAS (DSP1)

Esse domínio é caracterizado por um empilhamento 
de camadas horizontalizadas e sub-horizontalizadas, de 
diferentes espessuras de sedimentos siliciclásticos de várias 
composições depositados no contexto da Bacia do Cama-
quã, durante o Neoproterozóico, entre 700 e 540 milhões 
de anos atrás.

O domínio DSP1 está representado no estado por duas 
unidades geológico-ambientais, distribuídas na metade sul 
do estado: Predomínio de Sedimentos Arenosos e Conglo-
meráticos, com Intercalações Subordinadas de Sedimentos 
Síltico-Argilosos (DSP1acgsa) e Predomínio de Sedimentos 
Síltico-Argilosos, com Intercalações Subordinadas de Are-
nitos e Grauvacas (DSP1saagr) (Figura 11.47).

Predomínio de Sedimentos Arenosos 
e Conglomeráticos, com Intercalações 
Subordinadas de Sedimentos Síltico-
Argilosos (DSP1acgsa)

Essa unidade agrupa várias unidades geológicas de-
positadas na Bacia do Camaquã, que têm em comum a 
predominância de arenitos e conglomerados em relação aos 
sedimentos mais finos. Essas rochas integram as formações 
Serra dos Lanceiros, Pedra do Segredo, Santa Fé, Arroio 
América e Sequência Cerro Chato, além daquelas que fazem 
parte do Grupo Maricá indiviso (WILDNER et al., 2008).

As formações Serra dos Lanceiros e Pedra do Segredo 
correspondem às aloformações de mesmos nomes que 
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compõem o Alogrupo Santa Bárbara de Paim et al. (1995 
apud PAIM et al., 2000). Essas aloformações compreen-
dem dois conjuntos de parassequências progradacionais 
constituídos por depósitos finos de fluxos de fundo na 
base e sucessões aluviais arenosas a conglomeráticas no 
topo. Nesse contexto, a Aloformação Serra dos Lanceiros 
representa um sistema deltaico entrelaçado arenoso e a 
Aloformação Pedra do Segredo, um sistema deltaico en-
trelaçado arenoconglomerático.

A Formação Santa Fé corresponde à Aloformação 
Santa Fé e compreende conglomerados e arenitos e, subor-
dinadamente, siltitos e arenitos finos, interpretados como 
sistemas de leques aluviais dominados por enchentes em 
lençol e canais fluviais de rios entrelaçados (PAIM et al., 
1995 apud PAIM et al., 2000).

A Formação Arroio América (Grupo Maricá) é com-
posta por arenitos, arenitos conglomeráticos e conglo-
merados. À exceção de dois níveis de ritmitos arenosos e 
pelíticos, é interpretada como de planície fluvial de canais 
entrelaçados.

A Sequência Cerro Chato compreende uma inter-
calação de conglomerados, arcóseos e pelitos, em uma 
sucessão de estratos com empilhamento granodecrescente 
(CALDASSO e LOPES, 1994 apud WILDNER et al., 2008). 
O Grupo Maricá indiviso compreende arenitos arcoseanos, 
localmente conglomeráticos, e, de forma subordinada, 
pelitos.

Os terrenos da unidade DSP1acgsa ocorrem em formas 
de relevo definidas como Superfícies Aplainadas Conserva-
das, Colinas Amplas e Suaves, Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos, Morros e Serras Baixas.

As Superfícies Aplainadas Conservadas 
ocorrem localmente a oeste da cidade de Caça-
pava do Sul. São superfícies planas a levemente 
onduladas, resultantes do arrasamento geral dos 
terrenos. A amplitude de relevo é muito baixa, 
entre 0 e 10 m; as vertentes possuem inclinação 
entre 0 e 5o. 

As Colinas Amplas e Suaves ocorrem a norte 
de Candiota e Hulha Negra. São colinas pouco 
dissecadas, com vertentes convexas e topos am-
plos. Nas baixas vertentes, é comum a geração 
de rampas de colúvios. Apresentam amplitude de 
relevo variando de 20 a 50 m e vertentes com 
inclinação entre 3 e 10o.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos são 
formas de relevo muito comuns nessa unidade. 
Ocorrem a norte e a nordeste de Lavras do Sul, 
a oeste e a sudoeste de Santana da Boa Vista 
e a noroeste de Caçapava do Sul. Apresentam 
vertentes convexo-côncavas e topos arredon-
dados ou aguçados e deposição restrita de 
planícies aluviais. É bastante comum a geração 
de rampas de colúvios nas baixas vertentes. 
Apresentam amplitude de relevo entre 30 a 
80 m e inclinação das vertentes entre 5 e 20o.

Os Morros e Serras Baixas, frequentes nessa 
unidade, ocorrem a oeste e a sudoeste de Caçapava do Sul, 
ao sul e a sudeste de Lavras do Sul e ao sul e a norte de San-
tana da Boa Vista. Compreendem morros convexo-côncavos 
dissecados e com topos arredondados ou aguçados, com 
planícies aluviais muito restritas. É comum a geração de 
colúvios e, subordinadamente, de depósitos de tálus nas 
baixas vertentes. A amplitude de relevo varia de 80 a 200 
m, com desnivelamentos de até 300 m, e inclinação das 
vertentes entre 15 e 35o.

Predomínio de Sedimentos Síltico-Argilosos, 
com Intercalações Subordinadas de Arenitos 
e Grauvacas (DSP1saagr)

Essa unidade compreende depósitos de rochas se-
dimentares, onde predominam siltitos e siltitos argilosos, 
embora ocorram subordinadamente camadas de arenitos 
e grauvacas intercaladas.

A unidade geológico-ambiental DSP1saagr corres-
ponde à unidade geológica Formação São Rafael. Esta, de 
acordo com Wildner et al. (2008), é constituída por ritmitos 
arenosos tabulares, de forma restrita, ritmitos arenosos e 
pelíticos, interpretados como de ambiente de plataforma 
marinha.

Os terrenos que recebem essa classificação ocorrem 
em formas de relevo dos tipos Colinas Amplas e Suaves; 
Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Morros e Serras Baixas. 
Tais relevos apresentam graus de dissecação crescentes e, 
consequentemente, amplitudes topográficas maiores e 
declividades mais acentuadas.

Figura 11.47 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
das coberturas sedimentares proterozoicas, não ou muito pouco dobradas e 

metamorfizadas no estado do Rio Grande do Sul.

Predomínio de sedimentos arenosos 
e conglomeráticos, com intercalações 
subordinadas de sedimentos síltico-argilosos

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações subordinadas de arenitos 
e grauvacas
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O relevo de Colinas Amplas e Suaves ocorre ao 
norte da cidade de Dom Pedrito; já Colinas Dissecadas 
e Morros Baixos ocorrem ao norte de Lavras do Sul e 
a oeste de Caçapava do Sul; enquanto Morros e Serras 
Baixas ocorrem ao sul de Lavras do Sul e ao sul de Vila 
Nova do Sul.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas do domínio DSP1 apresentam permeabilida-
de baixa e alta resistência à penetração e à desagregação. 
Normalmente, é necessário o uso de explosivos para esca-
vação desses materiais. A escavabilidade do solo pode ser 
dificultada por sua espessura variável e ocorrência frequente 
de afloramentos rochosos.

As rochas da unidade DSP1acgsa apresentam alta 
resistência ao intemperismo físico-químico, devido a forte 
litificação e cimentação (Figura 11.48).

A instalação de obras de maior porte requer o trata-
mento de impermeabilização e reforço do maciço.

A presença de seixos e blocos de rochas duras nos 
conglomerados da unidade DSP1acgsa pode dificultar a 
execução de perfuração com sondas rotativas.

Na porção centro-norte da área de ocorrência da 
unidade DSP1acgsa e nas porções norte e centro-sul da 
unidade DSP1saagr, os solos residuais apresentam argi-
lominerais expansivos. Nessas situações, fendilhamentos 
e empastilhamentos dos solos levam à instabilidade de 
taludes de corte e tornam os terrenos muito suscetíveis 
à erosão.

As descontinuidades geomecânicas decorrentes da 
alternância de rochas, especialmente da unidade DSP1saagr, 
podem resultar em instabilidades de taludes de corte. Os 
relevos mais movimentados, com declividades altas, são 
bastante suscetíveis à erosão e a movimentos de massa 
(Figura 11.49).

     Agricultura

Nos terrenos da unidade DSP1acgsa, 
em relevos mais suaves do tipo Superfícies 
Aplainadas Conservadas, ocorrem Argissolos 
Vermelhos Eutróficos abruptos (STRECK et al., 
2008). São solos profundos, com gradiente 
textural abrupto e acidez elevada.

Neossolos Litólicos Distróficos típicos em 
associação a afloramentos de rocha ocorrem 
amplamente na unidade DSP1acgsa, desde 
relevos mais suaves (Colinas Amplas e Suaves) 
a mais ondulados (Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos), assim como do tipo Morros e Serras 
Baixas. Streck et al. (2008) recomendam que 
esses solos sejam mantidos sob preservação 
permanente.

Em relevo do tipo Morros e Serras Baixas, 
Argissolos Vermelhos Eutróficos abruptos 
intercalam-se aos Neossolos. Em função das 
elevadas declividades em que ocorrem e do 

Figura 11.48 - Afloramento de rochas da unidade DSP1acgsa no leito e 
nas margens do arroio dos Lanceiros, demonstrando elevada resistência ao 

intemperismo (leste de Caçapava do Sul).

Figura 11.49 - Serra dos Lanceiros ao fundo e Pedra do Segredo em segundo plano: terrenos em relevo dissecado 
suscetíveis à erosão e a movimentos de massa.
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predominância de sedimentos muito endurecidos, devido 
à cimentação, resulta em porosidade muito baixa. Em 
consequência, os poços tubulares são improdutivos ou de 
vazão insignificante.

Recursos minerais

As rochas e solos apresentam potencial para utili-
zação como agregados para a construção civil e como 
material de empréstimo. Mediante avaliação de suas 
características tecnológicas, os arenitos podem ser des-
tinados à produção de lajes para calçamento e como 
pedra de alicerce.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Os terrenos desse domínio apresentam belas paisa-
gens, formadas por relevos residuais resultantes da atuação 
da erosão hídrica sobre as rochas, o que possibilitou o en-
talhamento de cavernas e a formação de rios com potencial 
para utilização como balneários (Figuras 11.50 e 11.51).

gradiente textural abrupto, tais solos apresentam elevada 
suscetibilidade à erosão.

A noroeste da cidade de Caçapava do Sul, em terrenos 
das unidades DSP1acgsa e DSP1saagr, com morfologia de 
Colinas Dissecadas e Morros Baixos, ocorrem Chernossolos 
Ebânicos Órticos. São solos com razoáveis teores de material 
orgânico que apresentam horizonte vértico ou características 
vérticas,  indicativo da presença de argilominerais expansivos. 
São pouco profundos, com textura médio-argilosa, gradiente 
textural e drenagem moderada. Muito suscetíveis à erosão, são 
de difícil preparo. A sua associação com Neossolos Regolíticos 
ou Litólicos e afloramentos de rocha em relevo ondulado a forte 
ondulado dificultam a mecanização agrícola, exigindo práticas 
conservacionistas intensivas, sendo recomendável sua utilização 
com culturas anuais, fruticultura, pastagem e reflorestamento 
(STRECK et al., 2008).

Na unidade DSP1saagr, predominam Luvissolos Crô-
micos Pálicos saprolíticos e associações destes com aflora-
mentos de rocha e com Neossolos Regolíticos e Litólicos. 
São solos com acumulação subsuperficial de argila que 
apresentam forte fertilidade química natural. São pouco 
profundos e até mesmo rasos. 

Esses solos apresentam aptidão regular para 
culturas anuais, devido às limitações quanto ao ar-
mazenamento de água para as plantas e ao uso de 
implementos agrícolas, tornando-se necessária a utili-
zação de práticas conservacionistas intensivas (STRECK 
et al., 2008).

Localmente, na porção central da área de ocor-
rência da unidade e em relevo de Colinas Dissecadas 
e Morros Baixos, ocorrem Argissolos Vermelhos Eutró-
ficos abruptos associados a afloramentos de rocha.

Fontes poluidoras

Nas unidades DSP1acgsa e DSP1saagr, as rochas 
pouco permeáveis e o relevo, predominantemente on-
dulado a forte ondulado, não favorecem a infiltração e 
a percolação de contaminantes. A ocorrência de solos 
com horizonte subsuperficial argiloso confere a esses 
terrenos certa capacidade de reter e fixar contaminan-
tes. Por outro lado, a grande quantidade de fraturas 
nas rochas facilita a percolação de contaminantes até 
as águas subterrâneas. Nos terrenos onde ocorrem 
argilominerais expansivos, trincas nos solos, resultantes 
de ciclos de expansão e contração, também propiciam 
a infiltração de eventuais contaminantes.

Kämpf et al. (2008) atribuem aos Argissolos Ver-
melhos Eutróficos abruptos e aos Chernossolos Ebânicos 
Órticos baixa resistência a impactos ambientais decorrentes 
da disposição de rejeitos, enquanto aos Neossolos Litólicos 
Distróficos típicos é atribuída muito baixa resistência.

Recursos hídricos subterrâneos

O domínio DSP1 compreende aquíferos pratica-
mente improdutivos (MACHADO e FREITAS, 2005). A 

Figura 11.50 - Pedra do Segredo (Caçapava do Sul, RS).

Figura 11.51 - Caverna na Pedra do Segredo (Caçapava do Sul, RS).
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O relevo de Planaltos está presente no platô Taquarem-
bó, situado a nordeste de Dom Pedrito, e no platô Ramada, 
localizado a sul de Vila Nova do Sul. São superfícies mais 
elevadas que os terrenos adjacentes, pouco dissecadas, em 
formas tabulares ou colinas muito amplas. A amplitude de 
relevo situa-se entre 20 a 50 m e as vertentes, cujos topos 
são planos a suavemente ondulados, possuem declividade 
entre 2-5o.

As Colinas Amplas e Suaves ocorrem a norte de Vila 
Nova do Sul e no platô Taquarembó. Compreendem colinas 
pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, 
de morfologia tabular ou alongada, onde predominam pro-
cessos de pedogênese. Embora a amplitude de relevo seja 
a mesma dos Planaltos, as vertentes possuem declividades 
mais elevadas – entre 3 e 10o.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos ocor-
rem a leste de Dom Pedrito, a sul de Vila Nova 
do Sul e a oeste e noroeste de Caçapava do Sul. 
São colinas com vertentes convexo-côncavas e 
topos arredondados ou aguçados, com forma-
ção de rampas de colúvios nas baixas vertentes. 
A amplitude de relevo varia de 30 a 80 m e as 
vertentes possuem declividade entre 5 e 20o.

Os Morros e Serras Baixas ocorrem na re-
gião do platô Taquarembó e a oeste de Caçapava 
do Sul. Diferenciam-se das Colinas Dissecadas e 
Morros Baixos pela maior dissecação, eviden-
ciada por maior amplitude do relevo, entre 80 
e 200 m, e pelas declividades mais acentuadas, 
entre 15 e 35°. É comum a geração de colúvios 
e, subordinadamente, de depósitos de tálus nas 
vertentes.

Predomínio de vulcanismo Básico 
(DSvP1vb)

Essa unidade abrange uma superfície 
maior que a da DSVP1va. Está presente na 
região central do Escudo Sul-Rio-Grandense e 
a leste, no platô Taquarembó.

As unidades geológicas correspondentes 
são as fácies Particulado e Coerente da Formação Hilário e a 
fácies Coerente da Formação Acampamento Velho (basalto, 
rocha vulcânica piroclástica) (WILDNER et al., 2008).

A Formação Hilário compreende rochas vulcânicas e 
plutônicas de afinidade shoshonítica, intercaladas e gra-
dualmente sucedidas por conglomerados ricos em clastos 
vulcânicos e por depósitos arenosos e pelíticos. Subordina-
damente, ocorrem depósitos vulcanoclásticos representados 
por tufos e ignimbritos.

Esses terrenos ocorrem em formas de relevo definidas 
como: Superfícies Aplainadas Conservadas; Colinas Amplas 
e Suaves; Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Morros e 
Serras Baixas.

As Superfícies Aplainadas Conservadas ocorrem a sul de 
Caçapava do Sul e no platô Taquarembó, a norte de Dom Pe-

Figura 11.52 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
das sequências vulcanossedimentares proterozoicas, não ou pouco dobradas e 

metamorfizadas no estado do Rio Grande do Sul.

DOMínIO DAS SEQuÊnCIAS 
vuLCAnOSSEDIMEntARES PROtEROzOICAS, 
nÃO Ou POuCO DOBRADAS E 
MEtAMORFIzADAS (DSvP1)

Esse domínio compreende as rochas resultantes de 
ciclos vulcânicos que ocorreram no Neoproterozoico, na 
Bacia do Camaquã, situada no Escudo Sul-Rio-Grandense.

No estado do Rio Grande do Sul, o domínio DSVP1 
encontra-se representado por duas unidades geológico-
-ambientais, que distinguem as rochas segundo a natureza 
do vulcanismo: Predomínio de Vulcanismo Ácido a Inter-
mediário (DSVP1va) e Predomínio de Vulcanismo Básico 
(DSVP1vb) (Figura 11.52).

Predomínio de vulcanismo ácido a 
Intermediário (DSvP1va)

Essa unidade ocorre predominantemente na região 
oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense e corresponde às uni-
dades geológicas Formação Acampamento Velho (riolito, 
tufo félsico), Formação Acampamento Velho – fácies parti-
culada (tufo lapilítico, ignimbrito e brechas tufáceas), Suíte 
Vulcânica Vauthier, Riolito Asperezas e Sequência Cerro 
Chato – fácies vulcânica (WILDNER et al., 2008).

As rochas ácidas a intermediárias ocorrem em formas 
de relevo muito variáveis, definidas como: Planaltos; Coli-
nas Amplas e Suaves; Colinas Dissecadas e Morros Baixos; 
Morros e Serras Baixas.

Predominio de vulcânismo ácido a 
intermediário
Predominio de vulcânismo básico
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drito. São planas a levemente onduladas, com amplitude de 
relevo de 0 a 10 m e vertentes com declividades entre 0 e 5o.

As Colinas Amplas e Suaves ocorrem a noroeste de 
Pinheiro Machado. São colinas pouco dissecadas, com ver-
tentes convexas e topos amplos, onde a amplitude de relevo 
varia de 20 a 50 m e a declividade das vertentes entre 3 e 10o.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos ocorrem a leste 
e a norte de Caçapava do Sul, a sul de São Sepé e a leste de 
Lavras do Sul. São colinas com vertentes convexo-côncavas e 
topos arredondados ou aguçados, com formação de rampas 
de colúvio nas baixas vertentes. A amplitude de relevo varia 
de 30 a 80 m e a declividade das vertentes, entre 5 e 20o.

Os Morros e Serras Baixas ocorrem a nordeste de San-
tana da Boa Vista, na região entre Lavras do Sul e Caçapava 
do Sul e, mais restritamente, no platô Taquarembó. 
São morros convexo-côncavos dissecados, com topos 
arredondados ou aguçados, com amplitude entre 80 e 
200 m e declividades entre 15 e 35°.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas desse domínio apresentam alto grau de 
coerência e resistência ao corte e à penetração.

As rochas da unidade DSVP1va possuem maior 
resistência ao intemperismo físico-químico e ao corte e 
à penetração que as rochas da unidade DSVP1vb (Figura 
11.53). Os taludes em rocha são estáveis mesmo na ver-
tical. No entanto, a estruturação das rochas pode resultar 
no desprendimento de placas e provocar instabilidades 
(Figura 11.54).

A unidade DSVP1vb apresenta intercalações de 
rochas vulcânicas, sedimentares e vulcanoclásticas com 
características geomecânicas e hidráulicas diferentes.

Normalmente, os terrenos do domínio DSVP1 não 
apresentam problemas de capacidade de suporte ou alta 
permeabilidade para fundações. A instalação de obras 
de grande porte requer tratamento de impermeabiliza-
ção e reforço do maciço.

É necessário o uso de explosivos para o desmonte 
das rochas e a escavabilidade pode ser dificultada pela 
pequena e variável espessura do solo.

A implantação de sumidouros não é indicada na 
maior parte desses terrenos, devido às características 
dos solos residuais predominantes, que são permeáveis 
e com pequena espessura.

Solos com argilominerais expansivos ocorrem a 
sul de São Sepé e a nordeste e sudeste de Lavras do 
Sul. Em relevo moderado, são profundos e apresentam 
drenagem moderada. São instáveis em taludes de corte 
e muito suscetíveis à erosão.

Nos relevos mais dissecados e declivosos do tipo 
Morros e Serras Baixas, os terrenos estão sujeitos à 
erosão e a movimentos de massa.

Agricultura

Na unidade DSVP1va, em relevo de Planaltos e Morros 
e Serras Baixas, predominam Neossolos Litólicos Distro-
-Úmbricos fragmentários (STRECK et al., 2008). São solos 
rasos, com textura média em todo o perfil, moderadamente 
a bem drenados, com baixa saturação por bases. Apresen-
tam, em geral, pedregosidade e afloramentos de rocha. 
Em relevo de Morros e Serras Baixas, as declividades mais 
elevadas prejudicam a mecanização agrícola.

Em formas de relevo do tipo Colinas Dissecadas e 
Morros Baixos, ocorrem Luvissolos Háplicos Órticos típicos 
(STRECK et al., 2008). São solos com boa fertilidade natural, 
com argila de atividade alta e alta saturação por bases. São 

Figura 11.53 - Aspecto de rocha vulcânica da unidade DSVP1vb.

Figura 11.54 - Rocha vulcânica com acamadamento, que pode resultar 
no desprendimento de placas na unidade DSVP1vb (rodovia RS-357, a 

norte de Lavras do Sul).
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pouco profundos e até mesmo rasos, comumente associa-
dos a afloramentos de rocha.

Nos terrenos da unidade DSVP1vb, nas Superfícies 
Aplainadas Conservadas, predominam Planossolos Háplicos 
Eutróficos arênicos. São solos imperfeitamente a maldre-
nados, com gradiente textural abrupto.

Em relevo de Colinas Amplas e Suaves, Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos, Morros e Serras Baixas pre-
dominam Neossolos Litólicos Húmicos fragmentários ou 
típicos. São solos rasos, com pouca profundidade efetiva 
para o desenvolvimento de raízes e armazenamento de 
água. Tal fato, associado ao relevo forte ondulado em que 
ocorrem, onde pedregosidade e afloramentos de rocha são 
comuns, representa fortes restrições para culturas anuais. 
Adicionalmente, as declividades mais elevadas prejudicam 
a mecanização agrícola.

Nas Colinas Dissecadas e Morros Baixos, a sudeste de 
Lavras do Sul, ocorrem Chernossolos Ebânicos Órticos vertis-
sólicos. São solos com horizonte característico da presença 
de argilominerais expansivos. Possuem alta fertili-
dade química e alta capacidade de troca catiônica. 
São plásticos e pegajosos quando úmidos e duros 
quando secos, dificultando o seu uso e manejo.

Fontes poluidoras

Terrenos com elevada vulnerabilidade à con-
taminação das águas subterrâneas, devido a fra-
turas nas rochas, pelas quais ocorre a percolação 
de poluentes, e à pequena espessura dos solos 
predominantes.

Os solos que predominam nos terrenos do 
domínio DSVP1 são classificados, por Kämpf et al. 
(2008), como de baixa a muito baixa resistência a 
impactos ambientais decorrentes da aplicação de 
resíduos.

Recursos hídricos subterrâneos

As rochas agrupadas no domínio DSVP1 são classifica-
das como aquíferos praticamente improdutivos (MACHADO 
e FREITAS, 2005). As espessuras reduzidas do manto de 
alteração e a ausência de interconectividade das fraturas 
limitam o armazenamento significativo de água. Os poços 
tubulares são secos ou produzem vazões insignificantes.

Recursos minerais

Nos terrenos da unidade DSVP1vb ocorrem jazimentos 
de cobre, chumbo e zinco associados ou não a ouro e prata. 
Os jazimentos de cobre ocorrem em: Minas do Camaquã, 
depósito da Jazida Santa Maria, jazimento do Cerro dos 
Martins e Mina do Seival (RAMGRAB et al., 2002).

As mineralizações cupríferas nas Minas do Camaquã 
ocorrem sob a forma filoniana ou disseminada nas rochas 
em dois depósitos principais: minas São Luiz e Uruguai. As 

mineralizações de cobre na região foram identificadas em 
1865 por mineiros ingleses. Na última fase de explotação 
das minas, que se encerrou em 1996, além da produção de 
cobre, também eram beneficiados ouro e prata.

A Jazida Santa Maria, localizada a 3 km ao sul das 
Minas do Camaquã, apresenta jazimentos de chumbo e 
zinco com prata e cobre associado.

O jazimento do Cerro dos Martins é representado por 
brechas de falhas silicificadas ou não, cimentadas por barita 
e sulfetos de cobre.

A Mina do Seival abrange um conjunto de pequenos 
depósitos, onde a mineralização de cobre com prata as-
sociada, controlada por fraturas, brechas e falhas, ocorre 
como bolsões e, mais raramente, preenchendo fraturas.

As rochas do domínio DSVP1 apresentam potencial 
para produção de brita, pedra de calçamento e de alicerce 
(Figura 11.55). Os solos residuais, quando espessos, podem 
ser utilizados como material de empréstimo.

Figura 11.55 - Antiga pedreira para produção de agregados para 
pavimentação de estradas (Lavras do Sul, RS).

Aspectos ambientais e potencial turístico

A atividade de mineração nas Minas do Camaquã 
ao longo de muitos anos, paralisada na década de 1990 
devido ao esgotamento das reservas, provocou impactos 
ao meio ambiente, dos quais o mais importante se reflete, 
principalmente, na modificação geomorfológica do terreno, 
visto que grande parte da explotação foi realizada a céu 
aberto (ORLANDI FILHO e ZANINI, 2006). Atualmente, na 
área das minas encontram-se grandes depressões topo-
gráficas, com paredões abruptos e ausência de cobertura 
vegetal (Figura 11.56).

O encerramento das atividades de mineração gerou 
um enorme passivo social e econômico para a região, 
que pode ser ilustrado pela redução da população da 
vila Minas do Camaquã, de 5.000 para cerca de 500 
moradores. Uma alternativa para o aproveitamento da 
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infraestrutura da vila e para a geração de empregos é 
promover o desenvolvimento do turismo na região. Existe 
um grande potencial a ser explorado relacionado tanto à 
história geológica como da mineração na região, assim 
como às suas belezas naturais.

DOMínIO DAS SEQuÊnCIAS SEDIMEntARES 
PROtEROzOICAS DOBRADAS, 
MEtAMORFIzADAS DE BAIxO A MÉDIO 
GRAu (DSP2)

Esse domínio compreende rochas metas-
sedimentares geradas no Neoproterozoico, 
situadas na região centro-sul do Escudo Sul-
-Rio-Grandense.

No estado do Rio Grande do Sul, o domínio 
DSP2 encontra-se representado por uma unida-
de geológico-ambiental, que ocorre na região 
centro-sul do estado: Predomínio de Metasse-
dimentos Síltico-Argilosos, com Intercalações 
de Metagrauvacas (DSP2sag) (Figura 11.57).

Predomínio de Metassedimentos 
Síltico-Argilosos, com Intercalações 
de Metagrauvacas (DSP2sag)

A unidade geológico-ambiental DSP2sag 
corresponde à Formação Arroio Marmeleiro, 
constituída, predominantemente, por metape-
litos e bandas de quartzitos ricos em hematita 
e grafita, cherts e grauvacas metamorfizadas, 
representando, provavelmente, depósitos de 
turbiditos (WILDNER et al., 2008). Mármores, 
talco-clorita-xistos e actinolita-tremolita-xistos 
ocorrem como lentes alongadas com dezenas 

Figura 11.57 - Área de ocorrência da unidade geológico-ambiental do domínio 
das sequências sedimentares proterozoicas dobradas, metamorfizadas de baixo a 

médio grau no estado do Rio Grande do Sul.

a centenas de metros, orientadas segundo a 
direção NW, no interior dos xistos pelíticos e 
quartzosos. A estrutura principal das rochas 
metassedimentares é um bandamento de es-
pessura decimétrica a centimétrica. Texturas 
miloníticas são frequentes, particularmente 
nos anfibolitos bandados.

As rochas ocorrem em relevo de Morros 
e Serras Baixas, que compreende morros 
convexo-côncavos dissecados, com topos ar-
redondados ou aguçados, onde predominam 
processos de morfogênese. Caracterizam-se 
pela geração de colúvios e, subordinadamen-
te, depósitos de tálus nas baixas vertentes. 
A amplitude de relevo é de 80 a 200 m, 
embora possam ocorrer desnivelamentos de 
até 300 m; as vertentes possuem inclinação 
entre 15 e 35o.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à 

     Ocupação

Obras de engenharia

Os terrenos da unidade DSP2sag são constituídos por 
intercalações irregulares de camadas de várias espessuras de 
xistos e quartzitos que possuem características geomecâni-
cas e hidráulicas diferentes. Os quartzitos são rochas mais 
resistentes ao intemperismo e mais coerentes, apresentam 
moderada a alta capacidade de carga e alta resistência ao 

Predomínio de metassedimentos síltico-argi-
losos, com intercalações de metagrauvacas

Figura 11.56 - Mina Uruguai, cuja atividade encerrou-se em 1996, devido ao 
esgotamento de suas reservas.
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corte e à penetração, enquanto os xistos possuem mode-
rada capacidade de carga e resistência ao corte e à pene-
tração. Os quartzitos são bastante abrasivos, provocando 
maior desgaste de equipamentos de sondagem.

As estruturas presentes nas rochas, como acamada-
mentos e xistosidades, podem atuar como descontinuidades 
com baixa resistência nos maciços, assim como provocar 
instabilidades em taludes de corte, devido ao desprendi-
mento de placas.

A instalação de obras de grande porte requer trata-
mento para impermeabilização e aumento da resistência 
do maciço.

Os calcários que ocorrem localmente na unidade 
DSPsag podem apresentar dissoluções, devido à percolação 
das águas meteóricas ácidas, resultando em recalque de 
estruturas e colapso de terreno.

Agricultura

Os terrenos da unidade DSP2sag apresentam Neos-
solos Regolíticos Húmicos lépticos ou típicos associados 
a afloramentos de rocha. São solos rasos, com textura 
média em todo o perfil, moderadamente a bem drenados, 
com pequena capacidade de retenção de umidade. Podem 
apresentar horizontes adensados e são bastante suscetíveis 
à erosão. As declividades elevadas prejudicam a mecaniza-
ção agrícola.

Fontes poluidoras

Os solos rasos e com textura média apresentam re-
duzida capacidade de reter e fixar substâncias 
contaminantes. As rochas bastante fraturadas 
facilitam a infiltração e a percolação de po-
luentes. Os solos são classificados como de 
muito baixa resistência a impactos ambientais 
decorrentes da aplicação de resíduos (KÄMPF 
et al., 2008).

Recursos hídricos subterrâneos

As rochas do domínio DSP2 são classifi-
cadas como aquíferos praticamente improdu-
tivos (MACHADO e FREITAS, 2005). Os poços 
tubulares são secos ou produzem vazões 
insignificantes, com capacidades específicas 
inferiores a 0,5 m³/h/m.

Recursos minerais

As rochas carbonosas que ocorrem no 
domínio DSP2 possuem teores de carbono da 
mesma ordem de grandeza que jazimentos 
econômicos situados no exterior e no Brasil, 
havendo potencial para explotação de grafita 
(OLIVEIRA, 2003).

No contexto dessa unidade, insere-se o jazimento de 
calcário de Cerro da Pedreira, situado a cerca de 30 km de 
Lavras do Sul. Compreende extensa massa de calcário dolo-
mítico, de forma irregular, encaixada em xistos e quartzitos, 
com potencial para uso como insumo para agricultura.

Os quartzitos que ocorrem nessa unidade apresentam 
potencial para utilização como rocha ornamental.

Aspectos ambientais e potencial turístico

A beleza do relevo característico desses terrenos, assim 
como o uso do solo essencialmente rural são indicativos de 
potencial para exploração de turismo rural.

DOMínIO DAS SEQuÊnCIAS 
vuLCAnOSSEDIMEntARES PROtEROzOICAS 
DOBRADAS E MEtAMORFIzADAS DE BAIxO 
A ALtO GRAu (DSvP2)

Esse domínio compreende sequências de rochas sedi-
mentares e vulcânicas associadas, geradas no Proterozoico, 
que foram metamorfizadas e dobradas de baixo a alto grau. 
Conforme Wildner et al. (2008), corresponde às rochas da 
Sequência Metamórfica Vacacaí, do Complexo Metamórfico 
Porongos e da Formação Arroio Mudador.

O domínio DSVP2 está representado no estado do 
Rio Grande do Sul por três unidades geológico-ambientais: 
Predomínio de Metassedimentos Síltico-Argilosos, Repre-
sentados por Xistos (DSVP2x), Metagrauvaca, Metarenito, 
Tufo e Metavulcânica Básica a Intermediária (DSVP2gratv) 
e Predomínio de Rochas Metabásicas e Metaultramáficas 
(DVSP2bu) (Figura 11.58).

Figura 11.58 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
das sequências vulcanossedimentares proterozoicas, dobradas e metamorfizadas 

de baixo a alto grau no estado do Rio Grande do Sul.

Predomínio de metassedimentos síltico-
argilosos, representados por xistos
Metagrauvaca, metarenito, tufo e 
metavulcânica básica a intermediária
Predomínio de rochas metabásicas e 
metaultramáficas
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Predomínio de Metassedimentos 
Síltico-Argilosos, Representados por 
xistos (DSvP2x)

A unidade DSVP2x ocorre principalmente 
na região de Caçapava do Sul, Santana da Boa 
Vista e na localidade de Ibaré, em São Gabriel. 
As rochas que compõem a unidade geológico-
-ambiental correspondem à unidade vulcanos-
sedimentar do Cinturão Metamórfico Vacacaí 
e à unidade metassedimentar do Complexo 
Metamórfico Porongos.

A unidade vulcanossedimentar do Cinturão 
Metamórfico Vacacaí é constituída, ao norte do 
rio Camaquã, dominantemente por xistos, com 
intercalações de lentes de mármore dolomítico 
associadas a rochas calcissilicáticas, além de 
quartzitos em volumes muito subordinados; ao sul 
do rio Camaquã, dominantemente por quartzitos 
intercalados nos metapelitos e mármores dolomí-
ticos subordinadamente (WILDNER et al., 2008).

A unidade metassedimentar do Complexo Metamór-
fico Porongos é constituída por unidades calcissilicática, 
pelítica e quartzítica. A primeira unidade é constituída por 
mármores e rochas calcissilicáticas que ocorrem associadas 
a xistos, quartzitos e gnaisses, contendo injeções sintec-
tônicas de rochas graníticas. A unidade pelítica é a mais 
representativa do complexo, sendo constituída por uma 
associação de xistos, filitos e paragnaisses, aos quais se 
associam, subordinadamente, quartzitos, rochas calcissilicá-
ticas e metavulcânicas. A unidade quartzítica corresponde a 
ortoquartzitos, muscovita-quartzitos, muscovita-feldspato-
-turmalina-quartzitos e granada-muscovita-quartzitos 
(WILDNER et al., 2008).

Os terrenos dessa unidade apresentam relevo em 
forma de Colinas Amplas e Suaves; Colinas Dissecadas e 
Morros Baixos; Morros e Serras Baixas.

As Colinas Amplas e Suaves ocorrem a sudoeste de São 
Gabriel e consistem em colinas pouco dissecadas, onde a 
amplitude de relevo varia de 20 a 50 m e a declividade das 
vertentes, entre 3o e 10o.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos ocorrem prin-
cipalmente no entorno de Caçapava do Sul e na região de 
Ibaré. São colinas com vertentes convexo-côncavas e topos 
arredondados ou aguçados, com formação de rampas de 
colúvios nas baixas vertentes. A amplitude de relevo varia 
de 30 a 80 m e a declividade das vertentes, entre 5o e 20o.

Os Morros e Serras Baixas são a principal forma de 
relevo na unidade, onde predominam os xistos, e ocorrem 
amplamente na região de Santana da Boa Vista (Figura 
11.59). São morros convexo-côncavos dissecados, com 
topos arredondados ou aguçados, onde a amplitude do 
relevo varia de 80 e 200 m (embora possa alcançar 300 m) 
e a declividade das vertentes, entre 15o e 35o. É comum a 
geração de colúvios e, subordinadamente, de depósitos de 
tálus nas baixas vertentes.

Metagrauvaca, Metarenito, tufo e 
Metavulcânica Básica a Intermediária 
(DSvP2gratv)

Compreende rochas das unidades geológicas definidas 
como unidade metavulcânica do Cinturão Metamórfico 
Vacacaí e unidade metavulcânica do Complexo Metamór-
fico Porongos. A associação metavulcânica do Cinturão 
Metamórfico Vacacaí está representada, dominantemente, 
por rochas metavulcanoclásticas com intercalações subor-
dinadas de metandesitos e metadacitos resultantes de 
derrames de lavas intercalados no pacote vulcanoclástico 
e, esporadicamente, intercalações de metaconglomerados, 
metapelitos arenosos e metapelitos carbonosos (WILDNER 
et al., 2008).

A unidade metavulcânica do Complexo Metamórfico 
Porongos compreende metavulcanitos, representados por 
metandesitos e metadacitos compactos e com foliação 
tectônica, e metatufos com marcante bandamento rítmico 
milimétrico de composição intermediária, que se intercalam 
na sequência metassedimentar.

Os terrenos da unidade DSVP2gratv ocorrem em 
formas de relevo do tipo Colinas Amplas e Suaves, Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos, Morros e Serras Baixas.

As Colinas Amplas e Suaves ocorrem muito localmente 
na região de Candiota. Já as Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos ocorrem em uma grande superfície a leste de Vila 
Nova do Sul, enquanto Morros e Serras Baixas se distribuem 
na região da Vila da Palma e a nordeste de Candiota.

Predomínio de Rochas Metabásicas e 
Metaultramáficas (DvSP2bu)

Essa unidade geológico-ambiental é constituída por 
rochas que compõem a Formação Arroio Mudador. Essa 

Figura 11.59 - Terrenos da unidade DSVP2x, em relevo de morros e serras baixas 
(vistos a partir da rodovia BR-392, a sul de 

Santana da Boa Vista).
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coerentes. Apresentam moderada a alta resistência e 
maior capacidade de carga que os metapelitos.

Os quartzitos são rochas bastante abrasivas, que pro-
vocam maior desgaste em equipamentos de sondagem.

Os solos residuais de quartzitos são arenosos, apresen-
tam baixa coesão e instabilidade em taludes de corte. Já 
cortes em solos residuais de xistos são de fácil execução e 
a estabilidade pode ser boa, caso os planos de xistosidade 
sejam de baixo ângulo.

A instalação de obras de grande porte requer trata-
mento para impermeabilização e aumento da resistência 
do maciço.

formação compreende uma associação vulcânica repre-
sentada por metabasaltos e metaespilitos com estruturas 
ovaladas a arredondadas coalescentes, características de 
derrames almofadados gerados por vulcanismo subaquo-
so, com presença subordinada de diques de metadiabásio 
e de pequenos corpos de metagabros e metaultramafitos 
intrusivos na sequência efusiva, além de níveis de chert e 
depósitos epiclásticos (WILDNER et al., 2008).

Os terrenos da unidade DVSP2bu ocorrem em relevo 
do tipo Morros e Serras Baixas e estão restritos a uma região 
situada a sul de Caçapava do Sul.

Características, Adequabilidades 
e Limitações Frente ao uso e à 
Ocupação

Obras de engenharia

Esse domínio se caracteriza pelas intercala-
ções irregulares de camadas de rochas de várias 
espessuras, com características geomecânicas 
e hidráulicas muito distintas. As rochas apre-
sentam estruturas muito bem marcadas como 
xistosidade, acamadamento e laminação que 
atuam como planos de baixa resistência no 
maciço. Com frequência, tais estruturas ocor-
rem subverticalmente, o que pode provocar 
instabilidades em taludes de corte e em paredes 
de escavações (Figuras 11.60 e 11.61).

Os xistos apresentam moderada resis-
tência ao corte e à penetração, enquanto os 
quartzitos e as rochas da unidade DVSP2bu 
são mais resistentes ao intemperismo e mais 

Figura 11.61 - Xistosidade em metapelito (corte da rodovia BR-293, entre 
Candiota e Pinheiro Machado).

Os calcários presentes em todas as unida-
des podem sofrer dissolução em profundidade, 
devido à percolação de águas ácidas através de 
fraturas, resultando no recalque de estruturas 
e colapsos de terreno.

Os terrenos situados em relevos com 
declividades mais acentuadas, como Morros e 
Serras Baixas, apresentam elevada suscetibili-
dade à erosão e a movimentos de massa (como 
escorregamentos).

Agricultura

A maior parte dos terrenos do domínio 
DSVP2, que ocorrem em relevo de Colinas Dis-
secadas e Morros Baixos e de Morros e Serras 
Baixas, apresenta Neossolos Regolíticos Húmicos 
lépticos ou típicos associados a afloramentos de 
rocha. São solos jovens, rasos, textura média, 
sem gradiente textural, bem drenados. Em geral, 
apresentam horizonte superficial húmico. São 
muito suscetíveis à erosão. Recomenda-se sua 
destinação para preservação da flora e da fauna.

Figura 11.60 - Acamadamento subvertical de quartizito (corte da rodovia BR-293, 
entre Candiota e Pinheiro Machado).
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Os terrenos que apresentam relevo mais suavizado, 
em Colinas Amplas e Suaves, estão associados às unida-
des DSVP2x e DSVP2gratv. Nestes, os solos são Argissolos 
Vermelho Amarelos. São profundos, textura arenoargilosa, 
bem drenados e com gradiente textural.

Na unidade DSVP2gratv, em relevo de Morros e Serras 
Baixas, ocorrem Luvissolos Crômicos Pálicos saprolíticos 
associados a afloramentos de rocha. São solos pouco pro-
fundos, com acumulação subsuperficial de argila e gradien-
te textural, o que, associado às declividades acentuadas, 
confere-lhes elevada suscetibilidade à erosão. Esses solos 
apresentam aptidão regular para culturas anuais devido 
às limitações quanto ao armazenamento de água para as 
plantas e ao uso de implementos agrícolas. No entanto, 
é necessária a utilização de práticas conservacionistas in-
tensivas, como o terraceamento em desnível e cobertura 
vegetal permanente (STRECK et al., 2008).

Fontes poluidoras

As rochas que compõem o domínio DSVP2 são bas-
tante fraturadas, o que facilita a infiltração e percolação 
de poluentes.

A maior parte dos terrenos desse domínio apresenta 
características que levaram Kämpf et al. (2008) a classificá-
-los como de muito baixa resistência a impactos ambientais 
decorrentes da disposição de resíduos. Localmente, nos 
relevos mais suaves, os terrenos são classificados como 
de baixa resistência. Os terrenos da unidade DSVP2gratv, 
em relevo de Morros e Serras Baixas, apresentam média 
resistência.

Recursos hídricos subterrâneos

As rochas que ocorrem na maior parte dos terrenos 
do domínio DSVP2 apresentam características de aquífe-
ros com baixa possibilidade para água subterrânea em 
fraturas (MACHADO e FREITAS, 2005). Os 
poços apresentam capacidades específicas, 
em geral, inferiores a 0,5 m³/h/m. Também 
ocorrem poços secos. As salinidades são, em 
geral, inferiores a 300 mg/l.

Recursos minerais

Jazimentos de ouro no domínio DSVP2 
ocorrem na região de São Sepé, na área de 
Palma e em Caçapava do Sul. Próximo a São 
Sepé, registram-se jazimentos de ouro em 
veios de quartzo, que já foram objeto de lavra 
nas minas da Bossoroca e do Cerrito do Ouro 
(RAMGRAB et al., 2002). A jazida do Passo da 
Juliana e os jazimentos de Guardinha, Lavrinha 
e Viúva Guerra Duval também já foram objeto 
de explotação. As mineralizações de ouro na 
região de Caçapava do Sul relacionam-se a 

veios de quartzo encaixados em metatufos, metamargas, 
xistos e quartzitos.

Importantes jazimentos de calcário ocorrem no 
domínio DSVP2. Na unidade geológico-ambiental DSVP-
2gratv, ocorrem calcários para cimento na região de Passo 
da Conceição, próximo a Candiota. Na unidade DSVP2x, 
ocorrem jazimentos de calcário dolomítico, de uso como 
insumo para agricultura. O calcário dolomítico ocorre a 
sudeste de Caçapava do Sul, onde é explotado em diversas 
minas a céu aberto (Figura 11.62), na região dos arroios 
Piquiri e Irapuazinho, em Cachoeira do Sul – onde também 
é explotado em duas minas – e em Santana da Boa Vista, 
onde não apresenta valor econômico, à exceção da jazida 
da serra dos Vargas (RAMGRAB et al., 2002).

A jazida de calcário dolomítico do arroio Mudador 
chegou a ser lavrada, mas a atividade foi paralisada devido 
a problemas de mercado. Na região de Palmas, a sul das 
Minas do Camaquã, encontra-se o distrito de Apertados, 
que encerra as maiores concentrações de calcário dolo-
mítico do estado. Apesar do grande volume de minério, 
a ausência de estradas próximas e a distância dos centros 
consumidores tornam o seu aproveitamento econômico 
inviável (RAMGRAB et al., 2002).

Mineralizações de cobre nesses terrenos ocorrem 
desde ocorrências, passando por depósitos, até minas, 
como a dos Andradas e Primavera, situadas em terrenos 
da unidade DSVP2x. O depósito da Mina Primavera, a 
sudoeste de Caçapava do Sul, consiste em disseminações 
de minério de cobre em fraturas e zonas brechadas. Já no 
depósito da Mina dos Andradas, a oeste de Caçapava do 
Sul, a mineralização ocorre disseminada ao longo de uma 
falha com direção norte-sul.

Na unidade DSVP2gratv ocorrem ainda alguns jazi-
mentos de asbesto e talco.

Os quartzitos e mármores, como os situados a nor-
deste da jazida de calcário do arroio Mudador, apresentam 
potencial para uso como rocha ornamental.

Figura 11.62 - Pedreira de calcário (Caçapava do Sul, RS).



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADE POTENCIALIDADES 
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

195

Aspectos ambientais e potencial turístico

A mineração de calcário, cobre e ouro resultou em 
alguns impactos ambientais. Segundo Orlandi Filho e Za-
nini (2006), a explotação de calcário ocorre em pedreiras 
de grande porte que apresentam bancadas definidas por 
paredões abruptos (Figura 11.63). Após a paralisação das 
atividades de mineração, é comum ocorrer o alagamento 
das cavas. Caso não se promova o cercamento da área e o 
isolamento das bancadas, existe o risco de acidentes para 
eventuais transeuntes.

A paralisação da mineração de ouro, segundo Orlandi 
Filho e Zanini (2006), também resultou em um passivo am-
biental nos casos em que a mineração ocorreu 
em escavações de porte médio, a céu aberto, 
ou por meio de atividades de garimpo, em 
pequenas escavações.

DOMínIO DOS CORPOS MáFICO-
uLtRAMáFICOS (DCMu)

O domínio dos corpos máfico-ultramáfi-
cos é representado no estado do Rio Grande do 
Sul por duas unidades geológico-ambientais: 
Série Máfico-Ultramáfica (DCMUmu) e Série 
Básico-Ultrabásica (DCMUbu) (Figura 11.64).

Série Máfico-ultramáfica 
(DCMumu)

Essa unidade ocorre na região oeste do 
Escudo Sul-Rio-Grandense e corresponde à uni-
dade geológica Complexo Máfico-Ultramáfico 
Cerro Mantiqueira.

Essa unidade é composta por rochas 
ultramáficas e anfibolíticas associadas e tem 
sua principal área de exposição na região do 
cerro que a designa, posicionada a sudeste de 
Lavras do Sul, onde aflora na forma de uma 
faixa alongada segundo direção E-W. Também 
são atribuídas a essa unidade rochas ultramá-
ficas intensamente serpentinizadas, expostas 
a noroeste de Vila Nova do Sul e na região da 
vila da Palma (WILDNER et al., 2008).

Os terrenos onde ocorrem apresentam 
relevo classificado como Morros e Serras Baixas. 
São formas de morros convexo-côncavos dis-
secados, com topos arredondados, formando 
cerros alongados que se destacam na paisa-
gem. (Figura 11.65).

Série Básico-ultrabásica (DCMubu)

Essa unidade compreende diversos corpos 
de rochas básicas estratiformes, em geral, de 
pequenas dimensões. As unidades geológicas 

Figura 11.63 - Cava de pedreira de calcário desativada (pedreira do arroio 
Mudador, Caçapava do Sul).

Figura 11.64 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
dos corpos máfico-ultramáficos no estado do Rio Grande do Sul.

correspondentes são: Gabro Passo da Fabiana, Maciço de 
Pedras Pretas, Gabro Santa Catarina, Gabro de Mata Grande 
e Anortosito Capivarita.

O Gabro Passo da Fabiana ocorre na região sudeste 
do Escudo Sul-Rio-Grandense, na região de Pinheiro Ma-
chado. Corresponde a rochas básicas com estruturação 
estratiforme, predominando gabros, a que se associam, 
subordinadamente, olivina-gabros, anortositos e troctolitos 
(WILDNER et al., 2008).

Os corpos plutônicos localizados a sudoeste de São 
Sepé, designados Maciço de Pedras Pretas, Gabro Santa 
Catarina e Gabro de Mata Grande integram o Complexo 
Estratiforme Básico-Ultrabásico (WILDNER et al., 2008). 

Série máfico-ultramáfica

Série básica-ultrabásica
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O Maciço de Pedras Pretas é composto por uma porção 
ultramáfica, constituída por rochas de composição duní-
tica, peridotítica, piroxenítica, gabroica até anortosítica, 
serpentinizadas em proporções variáveis e por uma porção 
básica incluindo gabros, leucogabros e anortositos. As ro-
chas do Complexo Estratiforme Básico-Ultrabásico foram 
submetidas a processos metamórficos que alcançaram a 
fácies xisto-verde superior a anfibolito.

O Anortosito Capivarita, situado a sul de Pantano 
Grande, compreende o maior corpo dentre todos os que 
compõem a unidade DCMUbu, com área de exposição su-
perior a 180 km2. É uma rocha maciça, localmente bandada, 
que se encontra cortada por diques de anfibolito, textura 
equigranular, de granulação média a grossa, localmente 
pegmatoide.

Os terrenos constituídos por rochas básicas e ultrabási-
cas apresentam formas de relevo do tipo Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos. Compreendem 
colinas dissecadas com vertentes convexo-
-côncavas e topos arredondados ou aguçados, 
com geração de rampas de colúvios nas baixas 
vertentes. A amplitude de relevo varia de 30 a 80 
m e a inclinação das vertentes, entre 5o e 20o.

Características, Adequabilidades 
e Limitações Frente ao uso e à 
Ocupação

Obras de engenharia

As rochas da unidade DCMUbu apresen-
tam baixa resistência ao intemperismo químico, 
o que resulta em mantos de alteração mais 
espessos que os desenvolvidos nas rochas da 
unidade DCMUmu, mais resistentes (Figura 
11.66). As rochas apresentam, em geral, alta 
capacidade de carga.

As rochas, quando inalteradas, só po-
dem ser escavadas com uso de explosivos. A 

presença de blocos e matacões de rocha imersos no solo, 
na unidade DCMUbu, dificulta a escavabilidade do manto 
de alteração.

Os taludes de corte em rocha e nos solos residuais 
apresentam, em geral, boa estabilidade. Eventualmente, na 
unidade DCMUmu, planos de acamadamento e a xistosida-
de das rochas, comumente dobradas, podem representar 
planos de fraqueza que comprometem a estabilidade dos 
taludes (Figura 11.67).

Nos terrenos da unidade DCMUmu, os calcários podem 
sofrer dissolução em subsuperfície, devido à percolação 
de águas ácidas, resultando em recalque de estruturas e 
colapsos de terreno. Esses terrenos apresentam elevada 
suscetibilidade à erosão e a movimentos de massa, devido 
às características dos solos, que apresentam alta capacidade 
de compactação, e do relevo.

Figura 11.65 - Relevo em formas alongadas com topo convexo.

Figura 11.66 - Perfil de solo desenvolvido sobre rocha da unidade DCMUbu (à 
direita), em corte com cerca de 5 m de altura (rodovia BR-471, entre Pantano 

Grande e várzea do Capivarita).
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Agricultura

Os solos predominantes na unidade DCMUmu são 
Luvissolos Crômicos Pálicos saprolíticos associados a aflo-
ramentos de rocha. São pouco profundos, com acumu-
lação subsuperficial de argila e gradiente textural, o que, 
associado às declividades acentuadas, confere-lhes elevada 
suscetibilidade à erosão (STRECK et al., 2008).

Apresentam aptidão regular para culturas anuais, 
devido às limitações quanto ao armazenamento de água 
para as plantas e ao uso de implementos agrícolas. No en-
tanto, é necessária a utilização de práticas conservacionistas 
intensivas, como o terraceamento em desnível e cobertura 
vegetal permanente.

Ao sul de Lavras do Sul, os solos são Neossolos Regolí-
ticos Húmicos lépticos ou típicos associados a afloramentos 
de rocha. São solos jovens, rasos, com textura média, sem 
gradiente textural, bem drenados. Possuem horizonte su-
perficial húmico e elevada fertilidade natural.

Os solos da unidade DCMUmu apresentam elevada 
suscetibilidade à erosão e possuem limitações para mecani-
zação agrícola, devido às declividades elevadas dos terrenos.

Na unidade DCMUbu, ocorrem Argissolos Vermelho-
-Amarelos Distróficos. São solos bastante evoluídos, 
argilosos, com altas concentrações de ferro e alumínio e 
baixa saturação de bases. Em geral, são profundos a muito 
profundos, bem drenados, com gradiente textural.

Fontes poluidoras

Os solos predominantes na unidade DCMUmu apre-
sentam média resistência a impactos ambientais decorrentes 
da aplicação de resíduos, conforme metodologia proposta 
por Kämpf et al. (2008). Localmente, a sul de Lavras do 
Sul, os solos rasos, com menor quantidade de argila e bem 
drenados, apresentam muito baixa resistência.

Os solos residuais da unidade DCMUbu 
possuem elevada capacidade de reter e fixar 
poluentes. Kämpf et al. (2008) classificam os 
solos desenvolvidos nesses terrenos, quando 
essencialmente argilosos, como de alta resis-
tência a impactos ambientais decorrentes da 
aplicação de resíduos. Já aos solos com menor 
espessura, é atribuída baixa resistência a tais 
impactos. 

Recursos hídricos subterrâneos

Predominam no domínio DCMU rochas 
que se comportam como aquíferos com baixa 
possibilidade para água subterrânea em fra-
turas (MACHADO e FREITAS, 2005). Os poços 
apresentam capacidades específicas inferiores 
a 0,5 m³/h/m. Também ocorrem poços secos. 
As salinidades  são inferiores a 300 mg/l. Local-

mente, na região próxima a Pinheiro Machado, as rochas 
se comportam como aquíferos praticamente improdutivos.

Recursos minerais

Os terrenos que integram a unidade DCMUmu apre-
sentam importantes jazimentos de calcário calcítico, de uso 
na indústria do cimento na região da vila da Palma, sul de 
São Gabriel. Nessa área também ocorrem mineralizações de 
ouro em veios de quartzo, formações ferríferas, metacherts, 
metatufos, dioritos hidrotermalizados e hidrotermalitos 
associados a sulfetos (RAMGRAB et al., 2002). São conhe-
cidos seis jazimentos: Bom Retiro, Sanga Seca, Portugal, 
Cerro Verde, Lavrinha e Silveirinha (apenas esse último não 
foi objeto de explotação). Também ocorrem jazimentos de 
asbesto, talco, ferro, cobre e cromo.

A utilização de serpentinitos da unidade DCMUmu, 
como material gemológico para a confecção de objetos 
ornamentais de alta qualidade destinados à exportação, é 
destacada por Juchem et al. (2007), que cita a produção 
que ocorre na cidade de Bagé desde a década de 1970. 
A caracterização tecnológica de rochas que ocorrem em 
Cerro Mantiqueiras, em Lavras do Sul, e na vila da Palma, 
em São Gabriel, também indicou a sua utilização como 
rocha ornamental para acabamentos internos (RIVALDO, 
2006, apud JUCHEM et al., 2007).

Os terrenos que integram a unidade DCMUbu na 
região a sul de Pantano Grande apresentam jazimentos de 
caulim associados à alteração superficial da rocha anor-
tosítica, muitos dos quais em explotação. São registradas 
ocorrências de feldspato e quartzo, esse último associado 
a corpo filoniano, sem qualidade para aproveitamento 
econômico. Os profundos solos residuais do anortosito 
apresentam potencial para utilização como argilas para 
cerâmica vermelha. Também há possibilidade de uso do 
solo como material de empréstimo.

Figura 11.67 - Rochas ultramáficas metamorfizadas, nas quais 
as estruturas atuam como planos de fraqueza no maciço 

(Cerro Mantiqueiras, Lavras do Sul).
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Aspectos ambientais e potencial turístico

Os terrenos da unidade DCMUmu apresentam grande 
beleza cênica, devido ao relevo de cerros alinhados que se 
destacam na paisagem. Região estritamente rural, com 
registros históricos da atividade mineira em um contexto 
muito significativo na evolução geológica do estado, o que 
lhe confere potencial para geoturismo.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO-DEFORMADOS (DCGR1)

Compreende os complexos granitoides não ou muito 
pouco deformados, tardi- a pós-tectônicos, constituídos 
por rochas graníticas de diversas composições químicas e 
mineralógicas. Como critério de subdivisão desse domínio 
em unidades geológico-ambientais, adota-se a classificação 
em séries magmáticas das associações de rochas ígneas 
segundo sua composição química.

No estado do Rio Grande do Sul, esse domínio está 
representado por cinco unidades geológico-ambientais: 
Séries Graníticas Peralcalinas (DCGR1palc), Séries Graní-
ticas Alcalinas (DCGR1alc), Séries Graníticas Subalcalinas 
(DCGR1salc), Granitoides Peraluminosos (DCGR1pal) e Série 
Shoshonítica (DCGR1sho) (Figura 11.68).

isto é, (K2O+Na2O+CaO)/Al2O3>1 (molecular). São mine-
rais característicos os piroxênios alcalinos, como aegirina e 
aegirina-augita, e/ou anfibólios alcalinos, como a riebeckita 
e arfvedsonita.

As rochas assim classificadas e que não foram defor-
madas ocorrem muito localmente no sudeste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense, a oeste de Piratini, e correspondem 
à unidade geológica Granito Bela Vista. Essa unidade é 
representada por pertita-granitos, pertita-quartzo sienitos 
e pertita sienitos que apresentam coloração rósea com 
pontuações escuras, granulação média a grossa, isótro-
pa, normalmente fraturada, constituída essencialmente 
por quartzo, feldspato alcalino e anfibólio sódico-cálcico 
(WILDNER et al., 2008).

Os granitos peralcalinos ocorrem em formas de re-
levo descritas como Morros e Serras Baixas. São morros 
convexo-côncavos dissecados, com topos arredondados 
ou aguçados, com amplitude de relevo entre 80 a 200 m 
e inclinação das vertentes variando de 15 a 35o.

Séries Graníticas Alcalinas (DCGR1alc)

Essa unidade geológico-ambiental compreende rochas 
não-deformadas que integram a série alcalina, sódica ou 
potássica, que apresentam a relação (Na2O+K2O):Al2O3 
:SiO2 igual a 1:1:6.

As rochas se encontram amplamente distribuí-
das no Escudo Sul-Rio-Grandense e estão associadas 
às unidades geológicas Fácies Encruzilhada do Sul 
e Fácies Pinheiro da Suíte Intrusiva Encruzilhada do 
Sul, Granito Aceguá, Granito Cerro da Cria, Granito 
Dom Pedrito, Granito Jaguari, Granito Ramada, 
Granito Saibro, Granito Santo Afonso, Granito São 
Sepé, Granitoide Passo da Mozinha, Monzogranito 
Lajeado, Monzogranito Rincão dos Coqueiros, Fácies 
Pertita Granito e Fácies Sienogranito do Complexo 
Granítico Lavras do Sul, Sienito Piquiri, Sienito Arroio 
do Silva, Litofácies Serra do Erval da Suíte Granítica 
Dom Feliciano, Unidade Quartzomonzonito e Unida-
de Sienito do Complexo Anelar Leões, Sienogranito 
Camaquã Pelado (WILDNER et al., 2008).

Os terrenos da unidade DCGR1alc apresentam 
formas de relevo definidas como Inselbergs e Mor-
ros-Testemunhos, Colinas Amplas e Suaves, Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos, Morros e Serras Baixas.

Os Inselbergs e Morros-Testemunhos são 
relevos residuais isolados, destacados do restante 
da paisagem, com amplitude de relevo de 50 até 
500 m e vertentes com declividade entre 25 e 45o.

As Colinas Amplas e Suaves compreendem 
as “coxilhas”. São colinas pouco dissecadas, com 

vertentes convexas e topos amplos, onde a amplitude de 
relevo varia de 20 a 50 m e a inclinação das vertentes, 
entre 3 e 10o.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos apresentam 
vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou 

Figura 11.68 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais 
do domínio dos complexos granitoides não-deformados no estado do Rio 

Grande do Sul.

Série graníticas peralcalinas

Série graníticas alcalinas

Série graníticas subalcalinas

Granitóides peraluminosos

Série shosonítica

Séries Graníticas Peralcalinas (DCGR1palc)

Essa unidade geológico-ambiental compreende as 
rochas ígneas com alto teor de álcalis em relação à alumina, 
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aguçados, com amplitude de relevo variando de 30 a 80 
m e inclinação das vertentes entre 5 e 20o. 

Os Morros e Serras Baixas constituem o relevo mais 
dissecado esculpido nesses terrenos, onde a amplitude de 
relevo varia de 80 a 200 m e a inclinação das vertentes 
varia de 15 a 35o.

Séries Graníticas Subalcalinas (DCGR1salc)

Essa unidade compreende as rochas não-deformadas 
classificadas nas séries magmáticas subalcalinas engloban-
do as calcialcalinas (baixo, médio e alto k) e as toleíticas. 
Ocorrem principalmente na região leste do Escudo Sul-Rio-
-Grandense. Correspondem às unidades geológicas Fácies 
Cerro Grande da Suíte Granítica Dom Feliciano, Diorito 
Capim Branco, Suíte Granítica Caçapava do Sul, Granito 
Arroio Moinho, Granito Capão do Leão, Granito Chasqueiro, 
Granito Quitéria, Granito Santa Zélia, Granito São Manoel, 
Granodiorito Fazenda do Posto, Monzogranito Santa Rita 
e Monzogranito Santo Antônio (WILDNER et al., 2008). 

Os terrenos da unidade DCGR1salc apresentam formas 
de relevo definidas como Inselbergs e Morros-Testemunhos, 
Colinas Dissecadas e Morros Baixos e Morros e Serras Baixas 
(descritas anteriormente).

Granitóides Peraluminosos (DCGR1pal)

Essa unidade compreende as rochas derivadas de mag-
mas ricos em alumínio, resultantes de refusão crustal. São 
geralmente granitos e granodioritos nos quais muscovita, 
almandina e silimanita são minerais frequentes. Os granitoi-
des peraluminosos ocorrem restritamente a leste de Santana 
da Boa Vista e correspondem à unidade geológica Granito 
Campinas. Segundo WILDNER et al. (2008), consistem em 
granitoides leucocráticos de granulação fina a média, por-
firíticos, apresentando, localmente, disseminações ou agre-
gados irregulares de turmalina e aglomerados de biotita.

Essas rochas ocorrem em relevo de Colinas Dissecadas 
e Morros Baixos, Morros e Serras Baixas.

Série Shoshonítica (DCGR1sho)

Essa unidade compreende as rochas da série shoshoní-
tica até alcalina potássica saturada em sílica. Ocorre restrita à 
região de Lavras do Sul e corresponde às unidades geológicas 
Fácies Monzonito, Fácies Monzogranito e Fácies Granodio-
rito do Complexo Granítico Lavras do Sul e Monzodiorito 
Arroio do Jaques (WILDNER et al., 2008).

Os terrenos da unidade DCGR1sho ocorrem em relevo 
de Colinas Dissecadas e Morros Baixos e Morros e Serras 
Baixas (Figura 11.69).

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas cristalinas que integram o domínio DCGR1 
apresentam alto grau de coerência, são homogêneas e com 
texturas médias a grosseiras. Possuem alta resistência ao 
intemperismo físico-químico. Apresentam alta capacidade 
de suporte e resistência ao corte e à penetração.

As rochas apresentam-se fraturadas nas bordas dos 
maciços, facilitando o desprendimento de blocos em ta-
ludes de corte e a infiltração de eventuais contaminantes 
(Figura 11.70).

Para o desmonte de rocha é necessário o uso de 
explosivos. A execução de escavações e de perfurações 
no manto de intemperismo é dificultada pela presença de 
blocos e matacões em meio aos solos e à profundidade 
bastante irregular do substrato rochoso.

Os solos desestabilizam-se com facilidade em taludes 
de corte. São muito suscetíveis à erosão e, nos relevos 
com vertentes mais íngremes, como dos tipos Inselbergs 

Figura 11.69 - Cidade de Lavras do Sul, situada na unidade DCGR1sho, em relevo de morros e serras baixas.
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e Morros e Serras Baixas, estão sujeitos a movimentos de 
massa e queda de blocos.

Agricultura

Nos terrenos do domínio DCGR1, ocorrem Neossolos 
Litólicos Distro-Úmbricos fragmentários ou típicos, Ne-
ossolos Regolíticos Distro-Úmbricos lépticos ou típicos, e 
Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos úmbricos (STRECK 
et al., 2008).

Os Neossolos são solos pouco evoluídos, rasos, com 
textura média, moderadamente a bem drenados. Podem 
apresentar associação com pedregosidade e rochosidade. 
Possuem elevada suscetibilidade à erosão. O relevo com 
vertentes íngremes dificulta a mecanização agrícola. Já nos 
locais onde o relevo é suave, em Colinas Amplas e Suaves, 
a mecanização agrícola é facilitada. 

Os Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos úmbri-
co são profundos, com textura arenoargilosa e gradiente 
textural.

Os terrenos da unidade DCGR1sho apresentam Neos-
solos Regolíticos Distro-Úmbricos lépticos ou típicos. São so-
los pouco evoluídos, rasos, textura média e bem drenados. 
Possuem boa fertilidade natural e baixa saturação de bases.

Fontes poluidoras

Os terrenos onde se desenvolvem os solos mais profun-
dos e com acumulação de argila no horizonte subsuperficial, 
associados aos relevos tipos Colinas Amplas e Suaves e 
Colinas Dissecadas e Morros Baixos, apresentam capacidade 
de reter e fixar poluentes. São classificados como de baixa 
resistência a impactos decorrentes da aplicação de resíduos 
(KÄMPF et al., 2008). Já nos relevos mais acidentados, os 

solos pouco evoluídos, rasos, com textura média, modera-
damente a bem drenados, com elevada suscetibilidade à 
erosão, são classificados como de muito baixa resistência.

Recursos hídricos subterrâneos

A maior parte das rochas do domínio DCGR1 compor-
ta-se como aquíferos com baixa possibilidade para água 
subterrânea em fraturas (MACHADO e FREITAS, 2005). Os 
poços apresentam capacidades específicas inferiores a 0,5 
m³/h/m. Também ocorrem poços secos. As salinidades são, 
em geral, inferiores a 300 mg/l. As águas podem apresentar 
enriquecimento em flúor.

Nos terrenos do domínio DCGR1, situados mais a 
leste, as rochas se comportam como aquífero improdutivo, 
devido à ausência de fraturas interconectadas e à situação 
topográfica desfavorável.

Recursos minerais

Na unidade DCGR1sho, são conhecidas mineralizações 
de ouro e de ouro e cobre com prata associada. A maior 
parte dos jazimentos é representada por filões quartzosos, 
mas também ocorrem importantes jazimentos de ouro dis-
seminado em zonas do granito alterado hidrotermalmente 
(RAMGRAB et al., 2002). Estes são denominados Bloco do 
Butiá, Cerrito e Volta Grande, dos quais o primeiro é o de 
maior importância tendo sido explotado por muitos anos. 
O minério de ouro ocorre em veios de quartzo de forma 
disseminada nas rochas graníticas em zonas de intensa 
alteração hidrotermal.

Segundo Pires et al. (2009), áreas de pesquisa e conces-
sões de lavra que se encontravam paralisadas estão sendo 
pesquisadas e reavaliadas desde o ano de 2006. Na região, 

o ouro também ocorre em depósitos detríticos 
que já foram objeto de explotação no passado.

Importantes jazimentos de estanho ocor-
rem associados às rochas graníticas da unidade 
DCGR1pal. Segundo Frantz e Marques (2009), 
os depósitos são de alto teor, quando compara-
dos aos associados às rochas da Suíte Intrusiva 
Cordilheira, agrupadas na unidade DCGR2pal, 
e integram um sistema com características de 
granitos estéreis contendo mineralização eco-
nômica lavrada por mais de um século.

A mineralização ocorre na forma de 
veios pegmatoides, sendo que a cassiterita 
ocorre junto à parede da encaixante em grãos 
disseminados (também ocorre disseminada 
em veios greisenizados que cortam o granito) 
(RAMGRAB et al., 2002). Na unidade também 
são registrados depósitos detríticos de cas-
siterita com registro histórico de mineração. 
Ocorrências de ouro em sedimentos aluvio-
nares e de feldspato em pegmatitos também 
são registradas.

Figura 11.70 - Rocha fraturada da unidade DCGRR1sho (corte da rodovia RS-357, 
a nordeste de Lavras do Sul).
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Jazimentos de tungstênio e estanho associado ocorrem 
a sudoeste de Encruzilhada do Sul, encaixados em rochas 
da unidade DCGR1alc. As mineralizações são formadas 
por filões de quartzo com wolframita, calcopirita e pirita 
(RAMGRAB et al., 2002).

Acessoriamente, ocorrem turmalina, fluorita, berilo e 
topázio. Na unidade também ocorrem depósitos detríticos 
de cassiterita, jazimentos pegmatíticos de quartzo e felds-
pato e de berilo e columbita, jazimentos de cobre, ouro 
filoniano, jazimentos de fluorita na forma disseminada e 
em filonetes, além de ocorrências de molibdenita e indícios 
de urânio. 

Na unidade DCGR1salc, ocorrem depósitos detríticos 
de cassiterita, ocorrências de feldspato e quartzo em peg-
matitos, ocorrências de molibdenita e indícios de cobre e 
tungstênio.

Os terrenos das unidades DCGR1alc e DCGR1salc apre-
sentam importantes depósitos de rocha ornamental. Em 
terrenos da unidade DCGR1alc, no município de Cachoeira 
do Sul, é explotado o Sienito Piquiri, que recebe o nome 
comercial de Granito Marrom Guaíba e representa a prin-
cipal jazida de rocha ornamental do estado. A explotação 
é feita no maciço rochoso, que é cortado empregando-se 
o processo do jet flame (RAMGRAB et al., 1997).

A principal reserva ornamental do estado está relaciona-
da a rochas da Fácies Serra do Erval, da Suíte Granítica Dom 
Feliciano, em função de suas características  e, principalmen-
te, do relevo destacado, com presença abundante de lajeados 
rochosos (PHILIP et al., 2007). Os granitos possuem texturas 
equigranulares e cores rosadas, avermelhadas, alaranjadas 
e, eventualmente, castanho-claras. Comercialmente, essas 
rochas recebem as seguintes denominações: Royal Red (na 
região de Pinheiro Machado), Colorado Gaúcho (em Via-
mão), Vermelho Bordô e Bordô Cristal (em Cristal), Vermelho 
Guaíba e Rosa Guaíba (em Guaíba) e Vermelho Encruzilhada 
(em Encruzilhada do Sul). Nessa região, segundo os autores, 
são muito explorados granitos da fácies porfirítica da Suíte 
Granítica Encruzilhada do Sul, que recebem os nomes co-
merciais Rosa Encruzilhada, Bege Pérola, Minuano e Coral.

Philip et al. (2007) destacam ainda o potencial para ex-
plotação como rocha ornamental dos granitos maciços mais 
jovens e indeformados, em sua ampla maioria, com cores 
rosadas e avermelhadas e composição sienogranítica, rela-
cionados à unidade DCGR1alc, dentre os quais: Granito São 
Sepé, conhecido comercialmente como Vermelho São Sepé; 
Granito Jaguari, a noroeste de Lavras do Sul; granitos Ramada 
e Cerro da Cria, situados a sudeste de Vila Nova do Sul.

Na unidade DCGR1salc, na região de Cerro Grande, a 
forma de afloramento das rochas, em grandes matacões 
ou constituindo campos de boulders como parte de um 
relevo acidentado e escarpado sem cobertura, é aproveita-
da para o corte de blocos de rocha ornamental (WILDNER 
et al., 2008). A rocha, com características texturais muito 
homogêneas, é comercializada sob a denominação Granito 
Ouro Gaúcho. 

Nessa unidade, a maior potencialidade para rocha 
ornamental está relacionada a rochas com composição 
monzogranítica e textura porfirítica de cores claras, como 
cinza, bege, laranja e rosa, que ocorrem nas regiões de 
Sertão Santana, Cerro Grande, Canguçu, Pinheiro Machado, 
Piratini, Arroio Grande e Pelotas (PHILIP et al., 2007).

A exploração dessas rochas é facilitada pelo relevo 
mais destacado em que ocorrem, com a presença frequente 
de campos de matacões e áreas com lajeados. Entre as uni-
dades comercializáveis, destacam-se: Fácies Cerro Grande, 
da Suíte Granítica Dom Feliciano, que recebe as denomina-
ções Ouro Granito, Prata Gaúcho, Prata Sertanense e Ouro 
Sertanense, em Sertão Santana, e é explotada em Pelotas 
com o nome Orange Kizi; Granito Arroio Moinho, que 
recebe a denominação Azul Boreal em Canguçu; Granito 
Chasqueiro, que em Arroio Grande recebe o nome Cinza 
Arroio Grande.

As rochas do domínio DCGR1 apresentam potencial 
para produção de brita, pedra de talhe, para uso em 
fundações e como agregados para concreto e outras 
aplicações (Figura 11.71). Os solos residuais podem ser 
utilizados como saibro. Depósitos de argila para cerâmica 
vermelha também podem ocorrer associados à alteração 
das rochas.

Aspectos ambientais e potencial turístico

O Parque Estadual de Itapuã está situado a sul de 
Porto Alegre, em terrenos de morros de rochas graníticas, 
sedimentos lagunares e em terrenos ocupados por dunas 
móveis e fixas. A sua área consiste na última amostra dos 
ambientes originais da RMPA, abrigando uma diversidade 
de paisagens e ecossistemas compostos por morros, praias, 
dunas, lagoas e banhados, com número significativo de 
espécies raras e ameaçadas de extinção, além de constituir 
abrigo para aves migratórias. Cavernas e abrigos sob rocha, 
resultantes de desmoronamento de blocos, fazem parte das 
atrações do parque (Figuras 11.72 e 11.73).

O ouro constitui a principal substância mineral re-
presentativa dos metais preciosos no Rio Grande do Sul, 
sendo que uma das principais áreas com jazimentos de 
ouro está inserida no contexto da unidade DCGR1sho, em 
Lavras do Sul.

Uma vez que as atividades mineiras estão paralisadas, 
registram-se diferentes tipos de passivo ambiental nessas 
antigas frentes de lavra (ORLANDI FILHO e ZANINI, 2006). As 
características do impacto ambiental causado, em síntese, 
referem-se a escavações de porte médio, a céu aberto, em 
áreas de encostas dos terrenos – no caso das minas – e de 
pequenas escavações em áreas onde foram desenvolvidas 
atividades de garimpo. 

Antigas pedreiras para produção de mate-riais de uso 
na construção civil também representam, em muitos casos, 
importantes passivos, principalmente em função das grandes 
frentes de lavra desativadas e sem reintegração à paisagem.
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Figura 11.72 - Vista da praia da Pedreira, que conta com infraestrutura de lazer 
(Parque Estadual de Itapuã).

Figura 11.73 - Vista parcial da praia da Pedreira (Parque Estadual de Itapuã).

Figura 11.71 - Pedreira para produção de agregados para a construção civil (Butiá, RS).
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DOMínIO DOS GRAnItOIDES DEFORMADOS 
(DCGR2)

Esse domínio engloba rochas associadas ao Sistema 
Dorsal de Canguçu. Este, segundo WILDNER et al. (2008), 
compreende uma zona de cisalhamento transcorrente de 
grande escala, com disposição alongada segundo a direção 
NE-SW, desde a região de Minas do Leão, ao norte, até 
próximo de Pinheiro Machado, ao sul.

O domínio DCGR2, no estado do Rio Grande do Sul, 
apresenta-se subdividido em duas unidades geológico-am-
bientais: Séries Graníticas Alcalinas (DCGR2alc) e Granitoides 
Peraluminosos (DCGR2pal) (Figura 11.74).

As Colinas Amplas e Suaves são pouco dissecadas, 
com vertentes convexas e topos amplos, onde a amplitude 
de relevo varia de 20 a 50 m e as vertentes apresentam 
inclinação entre 3o e 10o.

Os Morros e Serras Baixas consistem em morros 
convexo-côncavos dissecados, com topos arredondados ou 
aguçados. Apresentam colúvios e, subordinadamente, de-
pósitos de tálus nas baixas vertentes. A amplitude de relevo 
varia de 80 a 200 m e a inclinação das vertentes, de 15 a 35o.

Granitoides Peraluminosos (DCGR2pal)

Essa unidade compreende as rochas derivadas de 
magmas ricos em aluminio, resultantes de refusão crustal. 

São geralmente granitos e granodioritos nos 
quais muscovita, almandina e silimanita são 
minerais muito frequentes. Essas rochas aflo-
ram em uma faixa com direção nordeste que 
marca a Dorsal de Canguçu. Estão agrupadas 
nas unidades geológicas Granito Chácara São 
Jerônimo, Granito Figueiras, Granito Francis-
quinho e Suíte Granítica Cordilheira (WILDNER 
et al., 2008).

Os terrenos da unidade DCGR2pal 
apresentam relevo de Colinas Dissecadas 
e Morros Baixos e Morros e Serras Baixas.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos 
apresentam vertentes convexo-côncavas e to-
pos arredondados ou aguçados, com geração 
de rampas de colúvios nas baixas vertentes. A 
amplitude de relevo varia de 30 a 80 m e a 
inclinação das vertentes, de 5 a 20o.

Os Morros e Serras Baixas são resultantes 
de uma dissecação ainda maior, onde, além dos 
colúvios, também são gerados, subordinada-
mente, depósitos de tálus nas baixas vertentes. 
A amplitude de relevo é maior, variando de 80 
a 200 m, enquanto a inclinação das vertentes 
varia de 15 a 35o.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

No domínio DCGR2, as rochas são compostas por 
minerais grandes, bem desenvolvidos. Apresentam mode-
rada a alta resistência ao intemperismo, assim como alta 
resistência ao corte e à penetração e boa capacidade de 
suporte para obras de grande porte. As rochas são materiais 
escaváveis a fogo. Já os solos, apesar de serem escaváveis a 
frio, têm sua escavabilidade dificultada por suas espessuras, 
que podem ser pequenas e irregulares.

A foliação milonítica, estruturação na rocha resultante 
da deformação, atua gerando planos de descontinuidade 
geomecânica e hidráulica que facilitam as desestabiliza-

Figura 11.74: Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio 
dos granitoides deformados no estado do Rio Grande do Sul.

Séries Graníticas Alcalinas (DCGR2alc)

Essa unidade geológico-ambiental compreende rochas 
que integram a série alcalina sódica ou potássica, que apre-
sentam a relação (Na2O+K2O):Al2O3:SiO2 igual a 1:1:6. No 
estado do Rio Grande do Sul, rochas deformadas que pos-
suem afinidade alcalina estão presentes ao norte da cidade 
de Arroio Grande e compõem a unidade geológica Granito 
Arroio Grande, que integra o Complexo Granito-Gnáissico 
Pinheiro Machado. Consiste em granitoides porfiríticos 
com deformação menos acentuada, cujos alojamento e 
deformação principal foram condicionados por zonas de 
cisalhamento geradoras de estruturas planares verticalizadas 
e de direção NE (WILDNER et al., 2008).

Os terrenos da unidade DCGR2alc ocorrem em relevo 
de Colinas Amplas e Suaves e Morros e Serras Baixas.

Séries graníticas alcalinas

Granitóides peraluminosos
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ções em taludes de corte, principalmente quando as rochas 
se encontram parcialmente alteradas (Figura 11.75).

com textura média, bem drenados, com elevada sus-
cetibilidade à erosão, são classificados como de muito 
baixa resistência.

Recursos hídricos subterrâneos

As rochas do domínio DCGR2 comportam-
-se como aquíferos com baixa possibilidade 
para água subterrânea em fraturas (MACHADO 
e FREITAS, 2005). Os poços apresentam capa-
cidades específicas inferiores a 0,5 m³/h/m. 
Também podem ocorrer poços secos. As águas 
podem apresentar enriquecimento em flúor.

Recursos minerais

Nos terrenos da unidade DCGR2pal, 
ocorrem jazimentos de minerais metálicos 
e industriais. Nas rochas da Suíte Granítica 
Cordilheira, ocorrem depósitos de estanho de 
baixos teores, como os da Mina Cerro Branco 
(FRANTZ et al., 2007). Embora os granitoides 
apresentem valores elevados de estanho, as 
mineralização nas zonas de alteração hidroter-

mal são de baixo teor. Nesses terrenos também ocorrem 
jazimentos de cassiterita na forma de depósitos detríticos.

Na unidade também ocorrem corpos de pegmatitos 
com feldspato, quartzo, muscovita e turmalina, assim como 
pegmatitos com berilo e columbita associados a esses 
minerais; greisenização de granitoides com anomalias de 
turmalina, berilo, columbita-tantalita, scheelita, barita e 
monazita; disseminações e venulações de molibdenita em 
milonitos e jazimentos de fluorita em veios de quartzo. 
As rochas possuem potencial para agregados de uso na 
construção civil.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Terrenos caracterizados por belas paisagens, como 
resultado da resistência da rocha ao intemperismo e do 
controle estrutural. São frágeis do ponto de vista ambiental, 
devido à suscetibilidade à erosão. São solos pouco desen-
volvidos e com características químicas que dificultam o seu 
aproveitamento agrícola.

DOMínIO DOS GRAnItOIDES IntEnSAMEntE 
DEFORMADOS – ORtOGnAISSES (DCGR3)

Esse domínio compreende rochas granitoides muito 
deformadas que ocorrem nas regiões oeste e central do 
Escudo Sul-Rio-Grandense. 

É representado, no estado do Rio Grande do Sul, por 
uma única unidade geológico-ambiental: Série Granítica 
Subalcalina (DCGR3salc) (Figura 11.76).

Figura 11.75 - Afloramento da unidade DCGR2pal evidenciando foliação 
da rocha em seu manto de intemperismo (estrada secundária a sudeste de 

Encruzilhada do Sul).

Agricultura

Na unidade DCGR2alc, ocorrem Argissolos Vermelho-
-Amarelos Distróficos úmbricos. São profundos, com textura 
arenoargilosa, bem drenados. Apresentam baixa saturação 
de bases e muito alumínio. O gradiente textural, associado 
às declividades mais acentuadas, resulta em alto potencial 
erosivo (STRECK et al., 2008).

Na unidade DCGR2pal, predominam Neossolos Re-
golíticos Distro-Úmbricos lépticos ou típicos e Neossolos 
Regolíticos Húmicos lépticos ou típicos associados a 
afloramentos de rocha. São solos pouco evoluídos, rasos, 
com textura média, bem drenados. Apresentam, em geral, 
fragmentos de rocha e são muito suscetíveis à erosão. Nos 
relevos de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, os solos 
são Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos úmbricos. 
São profundos, com textura arenoargilosa, bem drenados 
e com gradiente textural. São muito aluminosos e com 
baixa saturação de bases. O relevo dificulta a mecanização 
agrícola.

Fontes poluidoras

As rochas são pouco permeáveis e as fraturas são 
fechadas, restringindo a infiltração de poluentes.

Segundo metodologia proposta por Kämpf et al. 
(2008), os solos mais profundos e com acumulação 
de argila no horizonte subsuperficial são classificados 
como de baixa resistência a impactos decorrentes da 
aplicação de resíduos. Os solos pouco evoluídos, rasos, 
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Séries Graníticas Subalcalinas (DCGR3salc)

Essa unidade compreende as rochas intensamente 
deformadas que são classificadas nas séries magmáticas 
subalcalinas, englobando as calcialcalinas (baixo, médio 
e alto k) e as toleíticas. Foram agrupadas nessa unidade 
rochas que integram as unidades geológicas Suíte Grani-
toides Santana da Boa Vista, indivisa, Sienogranito Santana 
da Boa Vista, da Suíte Granitoides Santana da Boa Vista, e 
Suíte Intrusiva Lagoa da Meia Lua.

A unidade Suíte Granitoides Santana da Boa Vista, 
indivisa, compreende os Metagranitos Porfiríticos (WILDNER 
et al., 2008). Os granitoides são intensamente deformados, 
representados por orto- e ultramilonitos, quartzomilonitos e 
filonitos, enquanto protomilonitos têm distribuição restrita.

A unidade Sienogranito Santana da Boa Vista, também 
definida como Granitoides Milonitizados Santana da Boa 
Vista por Wildner et al. (2008), ocorre na porção leste do 
Domo de Santana da Boa Vista e compreende monzogra-
nito milonítico.

A Suíte Intrusiva Lagoa da Meia Lua está composta por 
uma série de corpos de granitoides que formam intrusões 
alongadas para nordeste, compostos por tonalitos e grano-
dioritos, com presença de volumes menores de monzogra-
nitos e quartzodioritos (WILDNER et al., 2008). As rochas 
foram submetidas a um evento metamórfico da fácies 
anfibolito e a uma fase final de deformação sob condições 
moderadas de temperatura que resultou em dobramentos 
e zonas de cisalhamento de alto ângulo e alto strain.

Os terrenos da unidade DCGR3salc ocorrem em relevo 
do tipo Colinas Dissecadas e Morros Baixos. Tais formas de 

relevo possuem vertentes convexo-côncavas e 
topos arredondados ou aguçados e apresen-
tam rampas de colúvios nas baixas vertentes. 
A amplitude de relevo varia de 30 a 80 m e a 
inclinação das vertentes, de 5o a 20o.

Características, Adequabilidades 
e Limitações Frente ao uso e à 
Ocupação

Obras de engenharia

As rochas da unidade DCGR3salc possuem 
alta resistência ao intemperismo físico-químico 
e muito alta resistência ao corte e à penetração. 
Quando inalteradas, prestam-se à instalação de 
obras de grande porte. A foliação milonítica, 
semelhante a um acamadamento com diferen-
tes espessuras, resultante da deformação que 
as rochas sofreram, facilita o desprendimento 
de fragmentos e compromete a estabilidade 
de taludes de corte, uma vez que funciona 
como plano de descontinuidade geomecânica 
e hidráulica (Figura 11.77).

Os solos dessa unidade apresentam espessura pequena 
e muito variável.

São terrenos inadequados à destinação de efluentes 
domésticos do tipo sumidouros, devido à pouca profundi-
dade dos solos, que são muito suscetíveis à erosão.

Agricultura

Na unidade DCGR3salc, predominam Neossolos Re-
golíticos Húmicos lépticos ou típicos (STRECK et al., 2008). 
São solos jovens, rasos, com textura média homogênea 
em todo o perfil e bem drenados. Possuem elevada fertili-
dade natural e horizonte superficial húmico. Apresentam 
elevada suscetibilidade à erosão.

Localmente, a sudeste de São Gabriel e na região 
de Vila Nova do Sul, ocorrem Luvissolos Crômicos Pálicos 
saprolíticos. São solos profundos a rasos, comumente as-
sociados a afloramentos de rocha, textura arenoargilosa a 
argilosa, com alta saturação de bases. Apresentam aptidão 
regular para culturas anuais, devido às limitações quanto 
ao armazenamento de água para as plantas e ao uso de 
implementos agrícolas.

Fontes poluidoras

Os solos, em geral arenosos e pouco profundos, 
apresentam baixa capacidade de reter e fixar poluentes. A 
grande quantidade de descontinuidades nas rochas facilita 
a sua percolação.

A maior parte dos terrenos dessa unidade apresenta 
muito baixa resistência a impactos decorrentes da aplicação 
de resíduos, em função das características dos solos rasos, 

Figura 11.76 - Área de ocorrência da unidade geológico-ambiental do domínio 
dos granitoides intensamente deformados – ortognaisses no estado do

 Rio Grande do Sul.

Séries graníticas subalcalinas
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arenosos e bem drenados, com elevada suscetibilidade à ero-
são (KÄMPF et al., 2008). Mais restritamente, onde os solos 
são mais profundos e com acumulação de argila no horizonte 
subsuperficial, os terrenos apresentam média resistência. 

Recursos hídricos subterrâneos

As rochas granitoides muito deformadas da unidade 
DCGRsalc comportam-se como aquíferos com baixa pos-
sibilidade para água subterrânea em fraturas. Os poços 
apresentam capacidades específicas inferiores a 0,5 m³/h/m, 
mas também ocorrem poços secos.

Recursos minerais

Nesse domínio tem-se o registro de ocorrências de 
cobre disseminado na rocha, na região situada a norte da 
vila da Palma, e de ferro na forma bandada, a noroeste de 
Santana da Boa Vista.

As rochas apresentam potencial para utilização como 
material de uso na construção civil. É necessário avaliar as 
características tecnológicas das rochas acamadadas para 
sua utilização como pedra de revestimento.

Aspectos ambientais e potencial
 turístico

Os terrenos do domínio DCGR3 são bastante frágeis, 
tendo em vista as características dos solos e rochas, seu 
comportamento frente à destinação de efluentes domés-
ticos do tipo sumidouros, sua suscetibilidade à erosão, a 
disponibilidade hídrica limitada, dentre outros.

Apresentam paisagens de grande beleza que, associa-
das ao uso do solo estritamente agrícola, podem estimular 
o turismo rural.

DOMínIO DOS COMPLExOS 
GRAnItO-GnAISSE-MIGMAtítICO 
E GRAnuLItOS (DCGMGL)

Esse domínio é formado por uma com-
plexa associação de rochas derivadas de 
outras mais antigas que, ao longo da história 
geológica, foram submetidas à superposição 
de eventos tectonometamórficos de caráter 
compressivo, em condições de elevadas tem-
peraturas e pressão. No estado do Rio Grande 
do Sul, encontra-se representado por três 
unidades geológico-ambientais: Predomínio 
de Gnaisses Paraderivados (DCGMGLgnp), 
Gnaisse-Granulítico Ortoderivado (DCGMGL-
glo) e Predomínio de Gnaisses Ortoderivados 
(DCGMGLgno) (Figura 11.78).

Predomínio de Gnaisses 
Paraderivados (DCGMGLgnp)

Essa unidade engloba os gnaisses que podem conter 
porções migmatíticas que foram gerados a partir do me-
tamorfismo de rochas sedimentares. Ocorrem a sudeste 
de São Gabriel e na região de Pantano Grande. As rochas 
estão associadas às unidades geológicas Suíte Metamórfica 
Várzea do Capivarita e Unidade Paragnaisse, do Complexo 
Cambaí.

A Suíte Metamórfica Várzea do Capivarita compreende 
uma associação de paragnaisses aluminosos, calcissilicáti-
cos e quartzofeldspáticos interdigitados, além de rochas 
metanortosíticas e, subordinadamente, ortognaisses de 
composição granítica a tonalítica, todos polideformados 
e metamorfizados em fácies anfibolito superior (WILDNER 
et al., 2008).

A Unidade Paragnaisse, do Complexo Cambai, é 
composta, predominantemente, por metapelitos, rochas 
calcissilicatadas, quartzitos e mármores, os quais foram 
metamorfizados na fácies anfibolito (WILDNER et al., 2008).

Os terrenos da unidade DCGMGLgnp apresentam 
relevo do tipo Colinas Dissecadas e Morros Baixos e Morros 
e Serras Baixas. 

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos possuem verten-
tes convexo-côncavas e topos arredondados ou aguçados 
e apresentam rampas de colúvios nas baixas vertentes. A 
amplitude de relevo varia de 30 a 80 m e a inclinação das 
vertentes, de 5 a 20o.

Os Morros e Serras Baixas representam o estágio 
mais avançado de dissecação e se diferenciam das Co-
linas Dissecadas e Morros Baixos pela maior amplitude 
de relevo, entre 80 e 200 m, e pelas declividades mais 
acentuadas, entre 15 a 35o. O relevo mais movimentado 
também resulta na formação de depósitos de tálus nas 
baixas vertentes.

Figura 11.77 - Quartzomilonito com laminação proeminente (rodovia BR-392, 
a sul de Santana da Boa Vista).
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Gnaisse-Granulítico Ortoderivado 
(DCGMGLglo)

Essa unidade compreende as rochas mais antigas 
existentes no estado do Rio Grande do Sul e que ocorrem 
em uma ampla área a leste de Dom Pedrito. São rochas 
geradas a partir do metamorfismo de alto grau de rochas 
preexistentes agrupadas no Complexo Granulítico Santa 
Maria Chico. Os granulitos são gnáissicos, com composição 
bimodal consistindo de gnaisses básicos e ácidos intercala-
dos em bandas com espessura de alguns metros, mas que 
podem atingir algumas centenas de metros de espessura 
(WILDNER et al., 2008). O tipo litológico predominante 
são gnaisses quartzofeldspáticos, além de gnaisses básicos, 
ultramafitos, anortositos, metapelitos e mármores.

Os granulitos ocorrem em relevos de Colinas Amplas 
e Suaves e Colinas Dissecadas e Morros Baixos. 

As Colinas Amplas e Suaves consistem em colinas 
pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos am-
plos, onde a amplitude de relevo varia de 20 a 50 m e as 
vertentes possuem inclinação entre 3 e 10o.

Já as Colinas Dissecadas e Morros Baixos apresentam 
vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou agu-
çados, com amplitude de relevo variando de 30 a 80 m e 
inclinação das vertentes entre 5 e 20o.

Predomínio de Gnaisses Ortoderivados 
(DCGMGLgno)

Dentre as unidades do domínio DCGMGL, esta é 
a que ocupa maior superfície. Compreende os terrenos 
constituídos por gnaisses que podem conter porções mig-

matíticas, gerados a partir do metamorfismo 
de rochas ígneas.

Ocorrem amplamente distribuídos no 
Escudo Sul-Rio-Grandense e correspondem 
às unidades geológicas Complexo Gnáissico 
Arroio dos Ratos; Complexo Encantadas; Com-
plexo Granito-Gnáissico Bagé; Gnaisse Capané; 
unidades Gnaisses Granodioríticos, Granitoides 
Migmatizados e Metagranitoides Foliados, 
do Complexo Granito-Gnáissico Pinheiro Ma-
chado, e unidade Ortognaisses, do Complexo 
Metamórfico Porongos.

O Complexo Encantadas é constituído 
por gnaisses tonalíticos, trondhjemíticos e 
dioríticos, com presença subordinada de hor-
nblenditos (WILDNER et al., 2008).

O Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos é 
composto por ortognaisses tonalíticos a gra-
nodioríticos, com bandamento milimétrico, 
contendo enclaves dioríticos de textura fina a 
média e xenólitos de paragnaisses (WILDNER 
et al., 2008). O conjunto é cortado por veios 
com espessura centimétrica a decimétrica de 
granitoides leucocráticos finos a médios, de 

composição trondhjemítica, por sua vez intrudidos por 
granitoides leuco- a mesocráticos, grossos a pegmatoides 
em volumes variáveis, localmente porfiríticos.

O Complexo Granito-Gnáissico Bagé corresponde às 
rochas graníticas e gnáissicas que se expõem na cidade 
de Bagé e arredores. São rochas de granulação grossa, 
composição granodiorítica a monzogranítica, deformadas 
e gnaissificadas, com enclaves de rochas calcissilicáticas e 
lentes de mármores (WILDNER et al., 2008).

Os Gnaisses Capané são rochas quartzofeldspáticas 
com bandamento gnáissico definido pela alternância de 
bandas de coloração avermelhada e de coloração cinza a 
cinza-esverdeada. Texturalmente, são milonitos com fe-
noclastos finos a médios de feldspato alcalino e minerais 
máficos, atingindo até 40% do volume da rocha, envolvidos 
por uma matriz milonítica recristalizada de granulação 
muito fina. Ocorrem ainda ultramilonitos, nos quais a 
matriz compõe mais de 70% do volume, com foliação 
proeminente.

O Complexo Granito-Gnáissico Pinheiro Machado 
constitui a unidade com maior volume de rochas no 
Domínio Oriental do Escudo Sul-Rio-Grandense. A uni-
dade Gnaisses Granodioríticos compreende rochas com 
coloração cinza, eventualmente avermelhadas, meso- a 
melanocráticas, com bandamento gnáissico pronunciado 
determinado pela alternância de bandas máficas, milimé-
tricas a centimétricas, com bandas félsicas normalmente 
mais espessas.

A unidade Ortognaisses do Complexo Metamórfico 
Porongos é constituída por rochas metavulcânicas, or-
tognaisses granodioríticos e ortognaisses leucograníticos. 
As rochas metavulcânicas apresentam estiramento dos 

Figura 11.78 - Área de ocorrência das unidades geológico-ambientais do domínio dos 
complexos granito-gnaisse-migmatítico e granulitos no estado do Rio Grande do Sul.

Predomínio de gnaisses paraderivados. 
Podem conter porções migmáticas
Gnaisse-granulito ortoderivado. 
Podem conter porções migmáticas
Predomínio de gnaisses ortoderivados. 
Podem conter porções migmáticas
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fenocristais, recristalização parcial da mineralogia primária, 
desenvolvimento de foliação, bem como o aparecimento 
de mineralogia secundária. Os ortognaisses granodioríticos 
são rochas de coloração cinza com pontuações vermelhas, 
granulação grossa a fina, textura dominantemente por-
firoblástica, com marcante bandamento conferido pela 
alternância de níveis centimétricos escuros de biotita, 
regulares e contínuos, com níveis quartzofeldspáticos, 
milimétricos, descontínuos, de coloração esbranquiçada. 
Os ortognaisses leucograníticos apresentam cor branca a 
róseo-clara; são porfiroblásticos, com granulação fina a 
grossa. Localmente, ocorrem associados termos greiseniza-
dos e rochas pegmatoides de cor branca, com pontuações 
escuras de turmalina, contendo palhetas desenvolvidas de 
muscovita. As rochas encontram-se comumente miloni-
tizadas e dobradas. 

Os terrenos da unidade DCGMGLgno apresentam 
formas de relevo definidas como Inselbergs e Morros-
-Testemunhos, Colinas Amplas e Suaves, Colinas Dissecadas 
e Morros Baixos, e Morros e Serras Baixas.

Os Inselbergs e Morros-Testemunhos são relevos 
residuais isolados, destacados do restante da paisagem. 
Possuem amplitude de relevo de 50 até 500 m e vertentes 
com declividade entre 25o e 45o.

As Colinas Amplas e Suaves compreendem as “coxi-
lhas”. São colinas pouco dissecadas, com vertentes convexas 
e topos amplos, onde a amplitude de relevo varia de 20 
a 50 m e as vertentes possuem inclinação entre 3 e 10o.

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos apresentam 
vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou 
aguçados, com amplitude de relevo variando de 30 a 80 
m e inclinação das vertentes entre 5 e 20o. 

Os Morros e Serras Baixas constituem o relevo mais 
dissecado esculpido nesses terrenos, onde a amplitude de 

relevo varia de 80 a 200 m e a inclinação das vertentes, 
de 15 a 35o.

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os terrenos que compõem o domínio DCGMGL se ca-
racterizam por complexa associação de rochas com as mais 
distintas composições, o que resulta na alternância de níveis 
de espessuras variadas que apresentam comportamentos 
geomecânico e hidráulico distintos (Figura 11.79).

Os gnaisses apresentam camadas que se alternam 
com composições mineralógicas muito distintas e que 
possuem diferentes resistências ao intemperismo químico. 
As camadas mais claras são constituídas por quartzo e 
feldspatos e são mais resistentes ao intemperismo que as 
camadas escuras compostas por minerais ferromagnesianos 
(Figura 11.80).

As rochas são bastante fraturadas e portadoras de mui-
tas superfícies planares, como foliações e acamadamentos. 
Tais estruturas representam descontinuidades que podem 
provocar o desprendimento de blocos e a desestabilização 
em taludes de corte, principalmente quando as rochas se 
encontram alteradas.

Existe a possibilidade de dissolução dos calcários que 
ocorrem como lentes em todas as unidades do domínio 
DCGMGL, o que pode resultar em recalque de estruturas e 
colapsos de terrenos.

Os terrenos das unidades DCGMGLgnp e DCGMGLgno 
são muito suscetíveis à erosão e também a movimentos 
de massa, devido às declividades acentuadas que podem 
apresentar. Muito localmente, no sudoeste da unidade 

Figura 11.79 - Alternância na lateral de rochas com composições distintas.
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pactos ambientais decorrentes da aplicação de 
rejeitos (KÄMPF et al., 2008). Os solos jovens, 
que ocorrem nos relevos mais acidentados, 
apresentam muito baixa resistência.

Recursos hídricos subterrâneos

As rochas que compõem o domínio 
DCGMGL se comportam como aquíferos com 
baixa possibilidade para água subterrânea 
em fraturas (MACHADO e FREITAS, 2005). 
Os poços apresentam capacidades específicas 
inferiores a 0,5 m³/h/m, mas também ocorrem 
poços secos. Secundariamente, as rochas se 
comportam como aquífero improdutivo.

Recursos minerais

Jazimentos de ouro ocorrem associados 
a rochas subvulcânicas intrusivas na unidade 
DCGMGLglo, na área de Vauthier, as quais não 
podem ser diferenciadas de suas encaixantes 
na escala deste trabalho. Nessa área, Ramgrab 

et al. (2002) citam a existência de três ocorrências de 
ouro, uma das quais relacionada à antiga Mina Barcellos, 
e centenas de indícios aluvionares e de rocha. Segundo 
Laux et al. (2009), essas rochas constituem um alvo de 
interesse prospectivo, tendo em vista (i) os teores de ouro 
em análises de sedimentos de corrente e de rocha total, 
(ii) a ocorrência da mina que foi explorada até o início do 
século XX e (iii) a presença de um ambiente metalogene-
ticamente favorável.

Na unidade DCGMLgno, próximo a Bagé, ocorrem 
lentes de mármores que são explotadas para a produção 
de corretivo de solo e cimento.

Em terrenos da unidade DCGMGLgnp, ocorrem rochas 
calcárias calcíticas e dolomíticas com uso potencial na indús-
tria do cimento e de ração animal e como corretivo de solo.

Nos terrenos da unidade DCGMGLgno ocorrem di-
versos depósitos detríticos de cassiterita e alguns de ouro, 
jazimentos de cobre e chumbo disseminados em zonas de 
falhas ou na forma de filões.

Rochas com potencial para rocha ornamental ocorrem 
na unidade DCGMGLglo e são representadas por lentes de 
mármore de cores avermelhadas e amareladas, denomi-
nadas mármores Cerro da Pedreira, conforme Philip et al. 
(2007). Esses autores também destacam a exploração em 
Canguçu de monzogranito denominado Cinza Canguçu, em 
terrenos da unidade DCGMGLgno. As rochas dessa unidade, 
apesar da beleza e da estrutura movimentada, ocorrem em 
um relevo homogêneo e muito arrasado, sem grandes áreas 
de exposição e com manto de alteração muito espesso.

A unidade DCGMGLgnp apresenta potencial para 
existência de corpos de rochas quartzíticas de cujos mantos 
de intemperismo pode-se lavrar areia, inclusive industrial. 

DCGMGLgno, ocorrem solos com argilominerais expansivos 
muito suscetíveis à erosão e instáveis em taludes de corte.

Agricultura

Em todas as unidades do domínio DCGMGL predomi-
nam Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos úmbricos 
(STRECK et al., 2008). São solos profundos, bem drenados, 
com textura arenoargilosa e gradiente textural. Possuem 
baixa saturação por bases. Nos relevos mais acidentados, 
onde ocorrem as unidades DCGMGLgno e DCGMGLgnp, 
são muito suscetíveis à erosão, devido ao gradiente textural 
que os solos apresentam.

Localmente, nos relevos mais acidentados, podem 
ocorrer ainda Neossolos Litólicos Distro-Úmbricos fragmen-
tários. São solos jovens, rasos, textura média, moderada-
mente a bem drenados. Estes, frequentemente, apresentam 
associação com pedregosidade e rochosidade, o que pode 
limitar a mecanização agrícola. São muito suscetíveis à ero-
são. Principalmente nas áreas mais declivosas, são indicados 
para preservação da flora e da fauna.

O relevo menos dissecado, do tipo Colinas Amplas e 
Suaves, em que ocorrem as unidades DCGMGLglo e DCG-
MGLgno, favorece a mecanização agrícola, embora os solos 
possam sofrer compactação.

Fontes poluidoras

Os solos são capazes de reter e fixar poluentes, consi-
derando-se o conteúdo em argila que possuem, assim como 
as suas espessuras. Nas unidades do domínio DCGMGL, os 
solos que predominam apresentam baixa resistência aos im-

Figura 11.80 - Solo residual de gnaisse na unidade DCGMGLgno (estrada não-
pavimentada para Pinheiros, a oeste de Encruzilhada do Sul).
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Os solos residuais podem ser utilizados como material de 
empréstimo.

De modo geral, os solos residuais do domínio DCGMGL 
podem ser utilizados como material de empréstimo.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Os terrenos desse domínio apresentam relevo bastante 
movimentado e destacado de grande beleza cênica. São 
ambientes favoráveis à existência de nascentes e de peque-
nos rios de alta energia. Considerando-se as características 
dos solos e a suscetibilidade à erosão e a movimentos de 
massa, recomenda-se a destinação desses terrenos para 
preservação da flora e da fauna.
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS OU POUCO CONSOLIDADOS, 
DEPOSITADOS EM MEIO AQUOSO.

DC

Ambiente de planícies aluvionares recentes – 
Material inconsolidado e de espessura variável.  
Da base para o topo, é formado por cascalho,  
areia e argila.

DCa

Ambiente de terraços aluvionares – Material 
inconsolidado a semiconsolidado, de espessura 
variável. Da base para o topo, é formado por 
cascalho, areia e argila.

DCta

Ambiente fluviolacustre – Predomínio de 
sedimentos arenosos, intercalados com camadas 
argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ex.: Fm. Içá. 

DCfl

Ambiente lagunar – Predomínio de sedimentos 
argilosos.

DCl

Ambiente paludal – Predomínio de argilas 
orgânicas e camadas de turfa.

DCp

Ambiente marinho costeiro – Predomínio 
de sedimentos arenosos.

DCmc

Ambiente misto (Marinho/Continental) – 
Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
argilosos, em geral ricos em matéria orgânica 
(mangues).

DCm

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS DO TIPO COLUVIÃO E TÁLUS.

DCICT
Colúvio e tálus – Materiais inconsolidados, de 
granulometria e composição diversa proveniente 
do transporte gravitacional.

DCICT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS INDIFERENCIADOS 
CENOZOICOS RELACIONADOS A 
RETRABALHAMENTO DE OUTRAS ROCHAS, 
GERALMENTE ASSOCIADOS A SUPERFÍCIES 
DE APLAINAMENTO.

Obs.: Engloba as coberturas que existem na 
zona continental e representam uma fase de 
retrabalhamento de outras rochas que sofreram 
pequeno transporte em meio não aquoso ou 
pouco aquoso.

DCSR

Relacionado a sedimentos retrabalhados de outras 
rochas – Coberturas arenoconglomeráticas e/
ou síltico-argilosas associadas a superfícies de 
aplainamento.

DCSR

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
PROVENIENTES DA ALTERAÇÃO DE ROCHA 
IN SITU COM GRAU DE ALTERAÇÃO VARIANDO 
DE SAPRÓLITO A SOLO RESIDUAL, EXCETO AS 
LATERITAS.

DCEL Sedimentos eluviais. DCEL

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
BIOCLÁSTICOS.

DCB Plataforma continental – recifes. DCBr

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE Dunas móveis – Material arenoso inconsolidado. DCEm
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE Dunas fixas – Material arenoso fixado 
pela vegetação.

DCEf

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
SEMICONSOLIDADOS FLUVIAIS.

DCF

Depósitos fluviais antigos – Intercalações 
de níveis arenosos, argilosos, siltosos 
e cascalhos semiconsolidados.
Ex.: Formação Pariquera-Açu.

DCFa

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-LATERÍTICAS.

DCDL

Depósitos detrito-lateríticos – Provenientes 
de processos de lateritização em rochas de 
composições diversas sem a presença de crosta.

DCDL

Horizonte laterítico in situ – Proveniente 
de processos de lateritização em rochas de 
composições diversas formando crosta.
Ex.: Crostas ferruginosas.

DCDLi

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-CARBONÁTICAS.

DCDC
Depósitos detrito-carbonáticos – Provenientes de 
processos de lateritização em rochas carbonáticas.
Ex.: Formação Caatinga.

DCDC

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS E 
MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PEQUENAS 
BACIAS CONTINENTAIS DO TIPO RIFT.

DCMR

Predomínio de sedimentos arenosos.
Ex.: Sedimentos associados a pequenas bacias 
continentais do tipo rift, como as bacias de 
Curitiba, São Paulo, Taubaté, Resende, dentre 
outras.

DCMRa

Predomínio dos sedimentos síltico-argilosos. DCMRsa

Calcários com intercalações síltico-argilosas.
Ex.: Formação Tremembé.

DCMRcsa

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A TABULEIROS.

DCT

Alternância irregular entre camadas de sedimentos 
de composição diversa (arenito, siltito, argilito e 
cascalho).
Ex.: Formação Barreiras.

DCT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS E 
MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PROFUNDAS E 
EXTENSAS BACIAS CONTINENTAIS.

DCM

Predomínio de sedimentos arenoargilosos e/ou 
síltico-argilosos de deposição continental lacustrina 
deltaica, ocasionalmente com presença de linhito.
Ex.: Formação Solimões.

DCMld

Predomínio de sedimentos arenosos de deposição 
continental, lacustre, fluvial ou eólica – arenitos. 
Ex.: Formação Urucuia.

DCMa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT).

DSM

Predomínio de calcário e sedimentos síltico-
argilosos.

DSMc

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos e 
conglomeráticos, com intercalações de sedimentos 
síltico-argilosos e/ou calcíferos.

DSMqcg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, 
com alternância de sedimentos arenosos e 
conglomeráticos.

DSMsa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT).

DSM

Intercalações de sedimentos síltico-argilosos e 
quartzoarenosos.

DSMsaq 

Intercalação de sedimentos síltico-argilosos e 
camadas de carvão.

DSMscv

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS E 
PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES 
E PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO 
TIPO SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, GLACIAL E 
VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de sedimentos arenosos 
malselecionados.

DSVMPa

Predomínio de espessos pacotes de arenitos de 
deposição eólica.
Ex.: Arenito Botucatu.

DSVMPae

Predomínio de espessos pacotes de arenitos de 
deposição mista (eólica e fluvial).
Ex.: Fm. Rio do Peixe, Fm. Caiuá.

DSVMPaef

Predomínio de arenitos e conglomerados. DSVMPacg

Predomínio de arenitos a arenitos cauliníticos.
Ex.: Fm. Alter do Chão.

DSVMPac

Intercalações de sedimentos arenosos, síltico-
argilosos e folhelhos.

DSVMPasaf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
com intercalações arenosas.

DSVMPsaa

Predomínio de arenitos vulcanoclásticos (tufos 
cineríticos).

DSVMPav

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos e 
arenosos, contendo camadas de carvão.

DSVMPsaacv

Intercalações de paraconglomerados (tilitos) e 
folhelhos.

DSVMPcgf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos e 
calcários com intercalações arenosas subordinadas.

DSVMPsaca

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e calcários.

DSVMPasac
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS E 
PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES 
E PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO 
TIPO SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, GLACIAL E 
VULCÂNICO).

DSVMP

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos e 
síltico-argilosos com finas camadas de evaporitos 
e calcários.

DSVMPasaec

Predomínio de rochas calcárias intercaladas com 
finas camadas síltico-argilosas.

DSVMPcsa

Arenitos, conglomerados, tilitos e folhelhos.
Ex.: Grupo Curuá.

DSVMPactf

Arenitos, conglomerados, siltitos, folhelhos e 
calcário.
Ex.: Grupo Alto Tapajós.

DSVMPacsfc

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
intercalados de folhelhos betuminosos e calcários.
Ex.: Formação Irati.

DSVMPsabc

Predomínio de arenitos e intercalações de pelitos.
Ex.: Formação Utiariti.

DSVMPap

DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL MESOZOICO 
DO TIPO PLATÔ.

Ex.: Basaltos da Bacia do Paraná e do Maranhão e 
Diques Básicos; Basalto Penetecaua, Kumdku.

DVM

Predomínio de intrusivas na forma de gabros e 
diabásio.

DVMgd

Predomínio de basaltos. DVMb

Predomínio de basalto com intertraps subordinadas 
de arenito.

DVMba

Predomínio de riolitos e riodacitos. DVMrrd

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS DO 
TERCIÁRIO, MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes.

DCA

Indeterminado. DCAin

Tufo, brecha e demais materiais piroclásticos. DCAtbr

Série subalcalina (monzonitos, quartzomonzonitos, 
mangeritos etc.).

DCAsbalc

Série alcalina saturada e alcalina subsaturada 
(sienito, quartzossienitos, traquitos, nefelina 
sienito, sodalita sienito etc.).

DCAalc



APÊNDICE I - UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

5

DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS DO 
TERCIÁRIO, MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes.

DCA Gabro, anortosito, carbonatito, dique de 
lamprófiro.

DCAganc

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES E 
VULCANOSSEDIMENTARES DO EOPALEOZOICO, 
ASSOCIADAS A RIFTS, NÃO OU POUCO 
DEFORMADAS E METAMORFIZADAS.

Ex.: Grupo Camaquã, Fm. Campo Alegre

DSVE

Predomínio de rochas sedimentares. DSVEs

Sequência vulcanossedimentar. DSVEvs

Predomínio de vulcânicas. DSVEv

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO 
POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS. 
CARACTERIZADAS POR UM EMPILHAMENTO 
DE CAMADAS HORIZONTALIZADAS E SUB-
HORIZONTALIZADAS DE VÁRIAS ESPESSURAS, 
DE SEDIMENTOS CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS 
COMPOSIÇÕES E ASSOCIADOS AOS MAIS 
DIFERENTES AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Predomínio de sedimentos arenosos e 
conglomeráticos, com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos.

DSP1acgsa

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e formações ferríferas e 
manganesíferas.

DSP1asafmg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações subordinadas de arenitos e 
metarenito feldspático.

DSP1saagr

Rochas calcárias com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos e arenosos.

DSP1csaa

Diamictitos, metarenitos feldspáticos, sedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP1dgrsa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos com 
intercalações subordinadas de rochas calcárias.

DSP1sac

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS, NÃO 
OU POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS.

Ex.: Fms. Uatumã, Uailã e Iriri.

DSVP1

Predomínio de vulcanismo ácido a intermediário. DSVP1va

Predomínio de vulcanismo básico. DSVP1vb

Sequência vulcanossedimentar. DSVP1vs

Vulcanismo ácido a intermediário e intercalações 
de metassedimentos arenosos e síltico-argilosos e 
formações ferríferas e/ou manganesíferas.

DSVP1vaa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
EM BAIXO A MÉDIO GRAU.

DSP2

Metarenitos, quartzitos e metaconglomerados. DSP2mqmtc

Predomínio de metarenitos e quartzitos, com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas ou 
manganesíferas.

DSP2mqsafmg

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP2msa

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de metarenitos feldspáticos.

DSP2sag

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos, metacalcários, calcossilicáticas e xistos 
calcíferos.

DSP2mcx

Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos síltico-argilosos 
e arenosos.

DSP2mcsaa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos com 
intercalações subordinadas de arenitos.

DSP2saa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS METAMORFIZADAS DE BAIXO A ALTO 
GRAU.

DSVP2

Indiferenciado. DSVP2in

Predomínio de quartzitos. DSVP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSVP2x

Predomínio de rochas metacalcárias, 
com intercalações de finas camadas de 
metassedimentos síltico-argilosos.

DSVP2csa

Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas 
e/ou formações manganesíferas, metacalcários, 
metassedimentos arenosos e síltico-argilosos.

DSVP2vfc

Metarenitos feldspáticos, metarenitos, tufos e 
metavulcânicas básicas a intermediárias.

DSVP2gratv

Predomínio de rochas metabásicas e 
metaultramáficas.

DSVP2bu
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS METAMORFIZADAS DE BAIXO A ALTO 
GRAU.

DSVP2

Metacherts, metarenitos, metapelitos, vulcânicas 
básicas, formações ferríferas e formações 
manganesíferas.

DSVP2af

Metarenitos, metachert, metavulcânicas ácidas 
a intermediárias, formações ferríferas e/ou 
manganesíferas.

DSVP2avf

Predomínio de vulcânicas ácidas. DSVP2va

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE 
BELT, ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade e Rio 
Maria.

DGB

Sequência vulcânica komatiitica associada a talco-
xistos, anfibolitos, cherts, formações ferríferas e 
metaultrabasitos.

DGBko

Predomínio de sequência sedimentar. DGBss

Sequência vulcanossedimentar, com alta 
participação de metavulcânicas ácidas e 
intermediárias.

DGBvai

Sequência vulcanossedimentar. DGBvs

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS 
(SUÍTES KOMATIITICAS, SUÍTES TOLEÍTICAS, 
COMPLEXOS BANDADOS).

Ex.: Cana Brava, Barro Alto e Niquelândia.
Básicas e Ultrabásicas Alcalinas e Vulcanismo 
Associado.

DCMU

Série máfico-ultramáfica (dunito, peridotito etc.). DCMUmu

Série básica e ultrabásica (gabro, anortosito etc.). DCMUbu

Vulcânicas básicas. DCMUvb

Metamáficas, anfibolitos e gnaisses calcissilicáticos. DCMUmg

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES NÃO 
DEFORMADOS.

DCGR1

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR1ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR1palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR1alc
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES NÃO 
DEFORMADOS.

DCGR1

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K)
e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, monzonitos 
etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR1salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR1pal

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR1sho

Indeterminado. DCGR1in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS.

DCGR2

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR2ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR2palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR2alc

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) 
e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, quartzomonzodioritos, dioritos 
quartzomonzonitos, monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR2salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR2pal

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR2sho

Indeterminado. DCGR2in
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: ORTOGNAISSES.

DCGR3

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio. 

DCGR3ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR3palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR3alc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-K)  e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, monzonitos 
etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR3salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR3pal

Série Shoshonítica.
Ex: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR3sho

Indeterminado. DCGR3in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITO-
GNAISSE-MIGMATÍTICOS E GRANULITOS.

DCGMGL

Predominam migmatitos ortoderivados. DCGMGLmo

Predominam migmatitos paraderivados. DCGMGLmp

Predomínio de gnaisses paraderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgnp

Migmatitos indiferenciados. DCGMGLmgi

Gnaisse-granulito paraderivado. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglp
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITO-
GNAISSE-MIGMATÍTICOS E GRANULITOS.

DCGMGL

Gnaisses granulíticos ortoderivados. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglo

Granulitos indiferenciados. DCGMGLgli

Predomínio de gnaisses ortoderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgno

Gnaisses indiferenciados. DCGMGLgni

Metacarbonatos. DCGMGLcar

Anfibolitos. DCGMGLaf
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A ANÁLISE DE PADRÕES DE RELEVO 
COMO UM INSTRUMENTO APLICADO
AO MAPEAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Ab’Saber, em seu artigo “Um conceito de geomorfolo-
gia a serviço das pesquisas sobre o quaternário” [Geomor-
fologia, São Paulo, n. 18, 1969], já propunha uma análise 
dinâmica da Geomorfologia aplicada aos estudos ambien-
tais, com base na pesquisa de três fatores interligados: 
identificação de uma compartimentação morfológica 
dos terrenos; levantamento da estrutura superficial das 
paisagens e estudo da fisiologia da paisagem (Figura II.1). 

A compartimentação morfológica dos terrenos 
é obtida a partir da avaliação empírica dos diversos con-
juntos de formas e padrões de relevo posicionados em 
diferentes níveis topográficos, por meio de observações de 
campo e análise de sensores remotos (fotografias aéreas, 
imagens de satélite e Modelo Digital de Terreno (MDT)). 
Essa avaliação é diretamente aplicada aos estudos de 
ordenamento do uso do solo e planejamento territorial, 

constituindo-se em uma primeira e fundamental contri-
buição da Geomorfologia.

A estrutura superficial das paisagens consiste no es-
tudo dos mantos de alteração in situ (formações superficiais 
autóctones) e coberturas inconsolidadas (formações superfi-
ciais alóctones) que jazem sob a superfície dos terrenos. É de 
grande relevância para a compreensão da gênese e evolução 
das formas de relevo e, em aliança com a compartimenta-
ção morfológica dos terrenos, constitui-se em importante 
ferramenta para se avaliar o grau de fragilidade natural dos 
terrenos frente aos processos erosivodeposicionais.

A fisiologia da paisagem, por sua vez, consiste na 
análise integrada das diversas variáveis ambientais em sua 
interface com a Geomorfologia. Ou seja, a influência de 
condicionantes litológico-estruturais, padrões climáticos e 
tipos de solos na configuração física das paisagens. Com 
essa terceira avaliação objetiva-se, também, compreender 
a ação dos processos erosivodeposicionais atuais, incluindo 
todos os impactos decorrentes da ação antropogênica sobre 
a paisagem natural. Dessa forma, embute-se na análise ge-

omorfológica o estudo da morfodinâmica, 
privilegiando-se a análise de processos.

A Biblioteca de Padrões de Relevo 
do Território Brasileiro foi elaborada para 
atender à compartimentação geológico-
-geomorfológica proposta pela metodo-
logia de mapeamento da geodiversidade 
do território brasileiro em escalas de aná-
lise reduzidas (1:500.000 a 1:2.500.000). 
Nesse sentido, sua abordagem restringe-
-se a avaliar o primeiro dos pressupostos 
elencados por Ab’Saber: a compartimen-
tação morfológica dos terrenos. Portanto, 
a compartimentação de relevo efetuada 
nos mapeamentos de geodiversidade 
elaborados pela Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais/Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM/SGB) não representa um 
mapeamento geomorfológico, tendo em 
vista que não são considerados os aspec-
tos de gênese, evolução e morfodinâmica. 
Com a Biblioteca de Padrões de Relevo 
do Território Brasileiro, a CPRM/SGB tem 
como objetivo precípuo inserir informa-
ções de relevo-paisagem-geomorfologia, 
em uma análise integrada do meio físico 
aplicada ao planejamento territorial, 
empreendida nos mapeamentos de geo-
diversidade. O mapeamento de padrões 
de relevo representa, em linhas gerais, o 
3º táxon hierárquico da metodologia de 
mapeamento geomorfológico proposta 
por Ross (1990). Em todos os Sistemas de 
Informação Geográfica (SIGs) de Geodi-
versidade desenvolvidos pela CPRM/SGB, 
o mapa de padrões de relevo correspon-

Demonstração dos níveis de abordagem geomorfológica,  
seguindo a metodologia de análise de Ab’Saber (1969). 
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dente pode ser visualizado, bastando acessar, na shape, 
o campo de atributos “COD_REL”.

REfERêNCIAS:

AB’SABER, A.N. (1969). Um conceito de geomorfologia a 
serviço das pesquisas sobre o Quaternário. (Geomorfologia, 
18). FFCHL, USP São Paulo, 23p.
ROSS, J. L. S. (1990). Geomorfologia ambiente e planeja-
mento. Ed. Contexto. São Paulo. 85p.

I – DOMÍNIO DAS UNIDADES AGRADACIONAIS

R1a – Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 
(planícies de inundação, baixadas inundáveis 
e abaciamentos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenoargilosos a argiloarenosos, apresentando gradientes 
extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos 
d’água principais. Terrenos imperfeitamente drenados nas 
planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis; 
bem drenados nos terraços. Os abaciamentos (ou suaves 
depressões em solos arenosos) em áreas planas ou em 

baixos interflúvios, denominados Áreas de Acumulação 
Inundáveis (Aai), frequentes na Amazônia, estão inseridos 
nessa unidade.

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: 0º-3º.

R1b1 – Terraços Fluviais (paleoplanícies 
de inundação em fundos de vales)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado, constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem fluvial. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das vár-
zeas atuais e acima do nível das cheias sazonais. Devido 
à reduzida escala de mapeamento, essa unidade só pôde 

R1a – Médio vale do rio Juruá (sudeste do estado  
do Amazonas).

R1a – Planície fluvial do alto curso do rio São João (Rio de Janeiro). 
Zona de Baixada Litorânea.

R1a – Planície fluvial da bacia do rio Paquequer (Rio de Janeiro). 
Zona montanhosa.

R1a

R4d

R4a1

R1a

R4b

R1a

R1a
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R1b1 – Médio vale do rio Juruá (sudeste  
do estado do Amazonas).

R1b2 – Terraços Lagunares (paleoplanícies  
de inundação no rebordo de lagunas costeiras)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem lagunar. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das planícies 
lagunares ou fluviolagunares atuais e acima do nível das 
cheias sazonais. Essa unidade encontra-se restrita ao esta-
do do Rio Grande do Sul, mais especificamente na borda 
continental da Laguna dos Patos.

Amplitude de relevo: 2 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (localmente, 
ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície lagunar).

R1b3 – Terraços Marinhos (paleoplanícies 
marinhas à retaguarda dos atuais cordões 
arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis.

Amplitude de relevo: até 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1c – Vertentes recobertas por depósitos  
de encosta (leques aluviais, rampas de colúvio 
e de tálus)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Os cones de tálus consistem de superfícies deposicionais 
fortemente inclinadas, constituídas por depósitos de encosta, 
de matriz arenoargilosa a argiloarenosa, rica em blocos, muito 
malselecionados. Ocorrem, de forma disseminada, nos sopés 
das vertentes íngremes de terrenos montanhosos. Apresentam 
baixa capacidade de suporte.

As rampas de colúvio consistem de superfícies depo-
sicionais inclinadas, constituídas por depósitos de encosta 
arenoargilosos a argiloarenosos, malselecionados, em 
interdigitação com depósitos praticamente planos das pla-
nícies aluviais. Ocorrem, de forma disseminada, nas baixas 
encostas de ambientes colinosos ou de morros.

R1b1 – Planície e terraço fluviais do médio curso do rio Barreiro de 
Baixo (médio vale do rio Paraíba do Sul – SP/RJ).

ser mapeada em vales de grandes dimensões, em especial, 
nos rios amazônicos.

Amplitude de relevo: 2 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (localmente, 
ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície fluvial).

R1b1

R1b1

R4a2

R1a
R1b1
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Amplitude de relevo: variável, dependendo da extensão 
do depósito na encosta.

Inclinação das vertentes: 5º-20o (associados às 
rampas de colúvio). 

Inclinação das vertentes: 20º-45o (associados aos 
cones de tálus).

R1c2 – Leques Aluviais

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Os leques aluviais consistem de superfícies deposi-
cionais inclinadas, constituídas por depósitos aluvionares 
de enxurrada, espraiados em forma de leque em uma 
morfologia ligeiramente convexa em planta. São depósitos 
malselecionados, variando entre areia fina e seixos suban-
gulosos a subarredondados, gerados no sopé de escarpas 
montanhosas ou cordilheiras. Em sua porção proximal, os 
leques aluviais caracterizam-se por superfícies fortemente 
inclinadas e dissecadas por canais efêmeros que drenam a 
cordilheira. Em sua porção distal, os leques aluviais caracte-
rizam-se por superfícies muito suavemente inclinadas, com 
deposição de sedimentos finos, em processo de coalescência 
com as planícies aluviais ou fluviolacustres, reproduzindo 
um ambiente playa-bajada de clima árido.

Amplitude de relevo: 2 a 10 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (exceto nas por-
ções proximais dos leques).

R1d – Planícies Fluviomarinhas (mangues 
e brejos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. 

Superfícies planas, de interface com os sistemas depo-
sicionais continentais e marinhos, constituídas de depósitos 
argiloarenosos a argilosos. Terrenos muito maldrenados, 
prolongadamente inundáveis, com padrão de canais bas-
tante meandrantes e divagantes, sob influência de refluxo 

R1c – Planície borda norte da Chapada do Araripe (Ceará).

R1c – Rampas de colúvio que se espraiam a partir da borda oeste do platô sinclinal (Moeda – Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais). 

R1c1

R1c1

R1c1
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R1d – Delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

de marés; ou resultantes da colmatação de paleolagunas. 
Baixa capacidade de suporte dos terrenos. 

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1e – Planícies Costeiras (terraços marinhos 
e cordões arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis. 

Amplitude de relevo: até 20 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1f1 – Campos de Dunas (dunas fixas; dunas 
móveis)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Superfícies de relevo ondulado constituído de depó-
sitos arenoquartzosos, bem selecionados, depositados por 
ação eólica longitudinalmente à linha de costa. Por vezes, 
encontram-se desprovidos de vegetação e apresentam 
expressiva mobilidade (dunas móveis); ora encontram-se 
recobertos por vegetação pioneira (dunas fixas).

R1d – Ampla superfície embrejada de uma planície lagunar costeira 
(litoral norte do estado da Bahia, município de Conde).

R1d – Planície fluviomarinha do baixo curso do rio Cunhaú, 
originalmente ocupado por mangues e atualmente desfigurado  

para implantação de tanques de carcinucultura (litoral sul-oriental 
do estado do Rio Grande do Norte).

R1d

R1d

R1d

R1d
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R1e – Planície do delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

R1e – Sucessão de feixes de cordões arenosos em linha de costa 
progradante (Parque Nacional de Jurubatiba – Macaé,  

Rio de Janeiro).

R1e – Planície costeira com empilhamento de cordões arenosos e 
depósitos fluviolagunares (litoral norte do estado da Bahia).

R1f1 – Litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte.

R1e

R1e

R1e

R4a1

R1f1

R1f1

R1e
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R1f1 – Campos de dunas junto à linha de costa, sobrepondo falésias 
do grupo Barreiras (município de Baía Formosa, litoral sul 

do estado do Rio Grande do Norte).

R1f1 – Campo de dunas transversais na restinga de Massambaba 
(Arraial do Cabo, Rio de Janeiro).

 Amplitude de relevo: até 40 m.

Inclinação das vertentes: 3º-30o.

R1f2 – Campos de Loess

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual 
ou subatual.

Superfícies de relevo plano a suave ondulado consti-
tuído de depósitos sílticos ou síltico-argilosos, bem sele-

cionados, constituídos de sedimentos finos em suspensão 
depositados por ação eólica em zonas peridesérticas ou 
submetidos a paleoclimas áridos ao longo de períodos 
glaciais pleistocênicos. Apresentam solos com alta susce-
tibilidade à erosão. 

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1g – Recifes

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Os recifes situam-se na plataforma continental interna 
em posição de linha de arrebentação ou off-shore, podendo 
ser distinguidos dois tipos principais: RECIFES DE ARENITO 
DE PRAIA, que consistem de antigos cordões arenosos 
(beach-rocks), sob forma de ilhas-barreiras paralelas à 
linha de costa, que foram consolidados por cimentação 
ferruginosa e/ou carbonática; RECIFES DE BANCOS DE 
CORAIS, que consistem de bancos de recifes ou forma-
ções peculiares denominadas “chapeirões”, submersos ou 

R1g – Santa Cruz Cabrália (sul do estado da Bahia).

R1f1

R1f1

R1g

R1g
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parcialmente emersos durante os períodos de maré baixa. 
Estes são produzidos por acumulação carbonática, devido 
à atividade biogênica (corais).

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: plano (0o).

II – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES POUCO LITIfICADAS

R2a1 – Tabuleiros

Relevo de degradação em rochas sedimentares.
 

Formas de relevo suavemente dissecadas, com exten-
sas superfícies de gradientes extremamente suaves, com 
topos planos e alongados e vertentes retilíneas nos vales 
encaixados em forma de “U”, resultantes de dissecação 
fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-

R2a1 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(sulcos e ravinas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 

Inclinação das vertentes: topo plano: 0º-3o (lo-
calmente, ressaltam-se vertentes acentuadas: 
10º-25o).

R2a2 – Tabuleiros Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Formas de relevo tabulares, dissecadas por uma rede 
de canais com alta densidade de drenagem, apresentando 
relevo movimentado de colinas com topos tabulares ou 
alongados e vertentes retilíneas e declivosas nos vales en-
caixados, resultantes da dissecação fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 

R2a1 – Tabuleiros pouco dissecados da bacia de Macacu (Venda das 
Pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro).

R2a1 – Plantação de eucaliptos em terrenos planos de tabuleiros  
não dissecados do grupo Barreiras (município de Esplanada,  

norte do estado da Bahia).
R2a1

R2a1

R2a1

R2a1
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moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrência de proces-
sos de erosão laminar ou linear acelerada (sulcos e ravinas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 

Inclinação das vertentes: topos planos restritos: 
0º-3o (localmente, ressaltam-se vertentes acen-
tuadas: 10º-25o).

R2a2 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

R2a2 – Tabuleiros dissecados, intensamente erodidos por processos  
de voçorocamento junto à rodovia Linha Verde (litoral norte  

do estado da Bahia).

R2a2 – Tabuleiros dissecados em amplos vales em forma de “U”,  
em típica morfologia derivada do grupo Barreiras (bacia do rio 

Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro).

III – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES LITIfICADAS

R2b1 – Baixos Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os terrenos 
adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares. Sistema 
de drenagem principal com fraco entalhamento.

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Caracterizam-se por superfícies 
planas de modestas altitudes em antigas bacias sedimen-
tares, como os patamares mais baixos da Bacia do Parnaíba 
(Piauí) ou a Chapada do Apodi, na Bacia Potiguar (Rio 
Grande do Norte).

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o.

R2b2 – Baixos Platôs Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os ter-
renos adjacentes, francamente dissecadas em forma de 
colinas tabulares. Sistema de drenagem constituído por 
uma rede de canais com alta densidade de drenagem, 
que gera um relevo dissecado em vertentes retilíneas e 

R2a2

R2a2

R2a2

R2a2
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R2b1 – Baixos platôs não dissecados da bacia do Parnaíba (estrada 
Floriano-Picos, próximo a Oeiras, Piauí).

R2b2 – Baixos platôs dissecados em forma de colinas tabulares 
sobre arenitos imaturos da formação Alter do Chão (Presidente 

Figueiredo, Amazonas).

R2b1 – Centro-sul do estado do Piauí.

R2b2 – Interflúvio entre os rios Uatumã e Nhamundá  
(nordeste do estado do Amazonas).

voçorocas). Situação típica encontrada nos baixos platôs em-
basados pela Formação Alter do Chão, ao norte de Manaus.

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o, excetuando-se os eixos dos 
vales fluviais, onde se registram vertentes com 
declividades mais acentuadas (10º-25o).

declivosas nos vales encaixados, resultantes da dissecação 
fluvial recente. Deposição de planícies aluviais restritas 
em vales fechados.

Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfogê-
nese (formação de solos espessos e bem drenados, com 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas 
a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e 

R2b1

R2b1

R2b1

R2b2

R2b2

R2b2
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R2b3 – Planaltos

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas.

Superfícies mais elevadas que os terrenos adjacentes, 
pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito 
amplas. Sistema de drenagem principal com fraco enta-
lhamento e deposição de planícies aluviais restritas ou em 
vales fechados. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas 
a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas 
e voçorocas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o, excetuando-se os eixos dos 
vales fluviais.

R2b3 – Planalto de Uruçuí (sul do estado do Piauí).

R2b3 – Topo do planalto da serra dos Martins, sustentado  
por cornijas de arenitos ferruginosos da formação homônima 

(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R2b3 – Escarpa erosiva do planalto de Uruçuí (bacia do Parnaíba, 
sudoeste do estado do Piauí).

R2c – Chapadas e Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies tabulares alçadas, ou relevos soerguidos, 
planos ou aplainados, não ou incipientemente pouco 
dissecados. Os rebordos dessas superfícies, posiciona-
dos em cotas elevadas, são delimitados, em geral, por 
vertentes íngremes a escarpadas. Representam algumas 
das principais ocorrências das superfícies cimeiras do 
território brasileiro. 

Franco predomínio de processos de pedogênese (for-
mação de solos espessos e bem drenados, em geral, com 
baixa a moderada suscetibilidade à erosão).

Processos de morfogênese significativos nos rebordos 
das escarpas erosivas, via recuo lateral das vertentes. Fre-
quente atuação de processos de laterização. Ocorrências 

R2b3

R2b3

R4d

R3a2

R2b3

R2b3
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esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou 
linear acelerada (ravinas e voçorocas).

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: topo plano, excetuando-
-se os eixos dos vales fluviais.

IV – DOMÍNIO DOS RELEVOS  
DE APLAINAMENTO

R3a1 – Superfícies Aplainadas Conservadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies planas a levemente onduladas, promovidas 
pelo arrasamento geral dos terrenos, representando, em 
linhas gerais, grandes extensões das depressões interpla-
nálticas do território brasileiro.

Amplitude de relevo: 0 a 10 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

No bioma da floresta amazônica: franco predomínio 
de processos de pedogênese (formação de solos espessos 
e bem drenados, em geral, com baixa suscetibilidade à 
erosão). Eventual atuação de processos de laterização. 

Nos biomas de cerrado e caatinga: equilíbrio entre 
processos de pedogênese e morfogênese (a despeito das 
baixas declividades, prevalece o desenvolvimento de solos 
rasos e pedregosos e os processos de erosão laminar são 
significativos).

R3a2 – Superfícies Aplainadas Retocadas 
ou Degradadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies suavemente onduladas, promovidas pelo 
arrasamento geral dos terrenos e posterior retomada erosiva 
proporcionada pela incisão suave de uma rede de drenagem 
incipiente. Inserem-se, também, no contexto das grandes 
depressões interplanálticas do território brasileiro. 

R2c – Topo da Chapada dos Guimarães e relevo ruiniforme junto a 
seu escarpamento.

R2c – “Tepuy” isolado da “serra” do Tepequém, uma forma em 
chapada sustentada por arenitos conglomeráticos do supergrupo 

Roraima.

R2c – Borda Leste da Chapada dos Pacaás Novos (região  
central do estado de Rondônia).

R2c

R2c

R2c

R2c

R3a2

R4d
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R3a1 – Médio vale do rio São Francisco (estado da Bahia).

R3a2 – Extensa superfície aplainada da depressão sertaneja 
(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R3a1 – Extensa superfície aplainada, delimitada por esparsas cristas 
de quartzitos (Canudos, norte do estado da Bahia).

Amplitude de relevo: 10 a 30 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o. 

Caracteriza-se por extenso e monótono relevo suave 
ondulado sem, contudo, caracterizar ambiente colinoso, 
devido a suas amplitudes de relevo muito baixas e longas 
rampas de muito baixa declividade.

R3a2 – Médio vale do rio Xingu (estado do Pará).

R3a1

R4b

R4c

R3a2

R3a2

R3a2

R3a1
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R3b – Inselbergs e outros relevos residuais 
(cristas isoladas, morros residuais, pontões, 
monolitos)

Relevo de aplainamento. 

Relevos residuais isolados destacados na paisagem 
aplainada, remanescentes do arrasamento geral dos terrenos. 

Amplitude de relevo: 50 a 500 m. 

Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R3b – Sul do estado do Rio Grande do Norte.

R3b – Agrupamentos de inselbergs alinhados em cristas de rochas 
quartzíticas delineadas em zona de cisalhamento (estrada  

Senhor do Bonfim-Juazeiro, estado da Bahia).

R3b – Neck vulcânico do pico do Cabugi (estado do Rio Grande  
do Norte).

V – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
CRISTALINAS OU SEDIMENTARES

R4a1 – Domínio de Colinas Amplas e Suaves
 
Relevo de degradação em qualquer litologia, 
predominando rochas sedimentares. 

Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes con-
vexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. 
Sistema de drenagem principal com deposição de planícies 
aluviais relativamente amplas. 

R4a1 – Depressão periférica (estado de São Paulo).

R3b

R3b

R3b

R3b

R4a1

R4a1
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Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes.

 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4a2 – Domínio de Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo de colinas dissecadas, com vertentes convexo-
-côncavas e topos arredondados ou aguçados. Sistema de 
drenagem principal com deposição de planícies aluviais 
restritas ou em vales fechados. 

R4a1 – Colinas amplas e suaves modeladas sobre granulitos 
(cercanias de Anápolis, Goiás).

R4a1 – Relevo suave colinoso (município de Araruama,  
região dos Lagos, Rio de Janeiro).

R4a2 – Leste do estado da Bahia.

R4a2 – Típico relevo de mar-de-morros no médio vale do rio Paraíba 
do Sul (topo da serra da Concórdia, Valença, Rio de Janeiro).

R4a2 – Colinas e morros intensamente dissecados sobre 
metassiltitos (município de Padre Bernardo, Goiás).

R4a1

R4a1

R4a2

R4a2

R4a2

R4a2
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Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfo-
gênese (formação de solos espessos e bem drenados, em 
geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação 
frequente de processos de erosão laminar e ocorrência 
esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, 
ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: 30 a 80 m. 

Inclinação das vertentes: 5º-20o.

R4a3 – Domos em estrutura elevada

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo de amplas e suaves elevações em forma de 
meia esfera, com modelado de extensas vertentes convexas 
e topos planos a levemente arredondados. Em geral, essa 
morfologia deriva de rochas intrusivas que arqueiam a su-
perfície do terreno, podendo gerar estruturas dobradas do 
tipo braquianticlinais. Apresenta padrão de drenagem radial 

e centrífugo. Sistema de drenagem principal em processo 
inicial de entalhamento, sem deposição de planícies aluviais.

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). 

Amplitude de relevo: 50 a 200 m.

Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4b – Domínio de Morros e de Serras Baixas

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos 
arredondados ou aguçados. Também se insere nessa uni-
dade o relevo de morros de topo tabular, característico das 
chapadas intensamente dissecadas e desfeitas em conjunto 
de morros de topo plano. Sistema de drenagem principal 
com restritas planícies aluviais. 

Predomínio de processos de morfogênese (formação de 
solos pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, com 
moderada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente 
de processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos e 
ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movimen-
tos de massa. Geração de colúvios e, subordinadamente, 
depósitos de tálus nas baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: 80 a 200 m, podendo apre-
sentar desnivelamentos de até 300 m. 

Inclinação das vertentes: 15º-35o.
R4a3 – Domo de Guamaré (estado do Rio Grande do Norte).

R4a3 – Domo de Guamaré, arqueando as rochas sedimentares da 
bacia Potiguar (estado do Rio Grande do Norte).

R4a3

R4a3

R4a3
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R4b – Serra do Tumucumaque (norte do estado do Pará).

R4b – Relevo de morros elevados no planalto da região serrana do 
estado do Rio de Janeiro.

R4b – Relevo fortemente dissecado em morros sulcados e alinhados 
a norte do planalto do Distrito Federal.

R4c – Domínio Montanhoso (alinhamentos 
serranos, maciços montanhosos, front 
de cuestas e hogback)

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes.

Amplitude de relevo: acima de 300 m, podendo 
apresentar, localmente, desnivelamentos inferio-
res a 200 m.

Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R4c – Sul do estado de Minas Gerais.

R4b

R4b

R4b

R4b

R4c

R4c
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R4d – Escarpa da serra Geral (nordeste do estado  
do Rio Grande do Sul).

R4d – Escarpas Serranas

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento. Representam um relevo de transição 
entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas 
altimétricas.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: acima de 300 m. 

Inclinação das vertentes: 25º-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R4c – Relevo montanhoso do maciço do Caraça, modelado em 
quartzitos (Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais).

R4c – Vale estrutural do rio Araras; reverso da serra do Mar 
(Petrópolis, Rio de Janeiro).

R4d – Aspecto imponente da serra Geral, francamente entalhada 
por uma densa rede de drenagem, gerando uma escarpa festonada 

com mais de 1.000 m de desnivelamento.

R4d – Escarpa da serra de Miguel Inácio, cuja dissecação está 
controlada por rochas metassedimentares do grupo Paranoá 

(cercanias do Distrito Federal).

R4c

R4d

R4d

R4d

R2c

R4d

R4c
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R4e – Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, declivosas e topos 
levemente arredondados, com sedimentação de colúvios 
e depósitos de tálus. Sistema de drenagem principal em 
franco processo de entalhamento. Representam relevo de 
transição entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes 
cotas altimétricas. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes.

 

Amplitude de relevo: 50 a 200 m. 

Inclinação das vertentes: 10º-25o, com ocorrência 
de vertentes muito declivosas (acima de 45o).

R4f – Vales Encaixados

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas. 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, 
declivosas, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo de 
entalhamento. Consistem em feições de relevo fortemente 
entalhadas pela incisão vertical da drenagem, formando vales 
encaixados e incisos sobre planaltos e chapadas, estes, em ge-
ral, pouco dissecados. Assim como as escarpas e os rebordos 
erosivos, os vales encaixados apresentam quebras de relevo 
abruptas em contraste com o relevo plano adjacente. Em 
geral, essas formas de relevo indicam uma retomada erosiva 
recente em processo de reajuste ao nível de base regional. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes. 

R4e – Degrau escarpado da serra do Roncador (leste do estado de Mato Grosso).

R4e – Degrau estrutural do flanco oeste do planalto de morro do 
Chapéu (Chapada Diamantina, Bahia).

R4e – Degrau estrutural no contato da bacia do Parnaíba com o 
embasamento cristalino no sul do Piauí.

R4e

R4e

R4e

R4e
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Amplitude de relevo: 100 a 300 m. 

Inclinação das vertentes: 10º-25º, com ocorrência 
de vertentes muito declivosas (acima de 45º).

R4f – Planalto de Uruçuí e vale do Gurgueia  
(sul do estado do Piauí).

R4f – Vale amplo e encaixado de tributário do rio Gurgueia no 
planalto de Uruçuí (sudoeste do estado do Piauí).

R4f

R4f

R4f

R2b3 R2b3
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Estratigrafia de Sequências, Formação Rio Bonito, Reservatórios e Armazenamento Subterrâneo de Gás.

VALTER JOSÉ MARQUES – Geólogo (1966) formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialização em Petrologia 
(1979) pela USP e em Engenharia do Meio Ambiente (1991) pela UFRJ. Nos primeiros 25 anos de carreira, dedicou-se ao ensino universitário, na 
UnB, e ao mapeamento geológico na CPRM/SGB, entremeando um período em empresas privadas (Mineração Morro Agudo e Camargo Correa), 
onde atuou em prospecção mineral em todo o território nacional. Desde 1979, quando retornou à CPRM/SGB, exerceu diversas funções e ocupou 
diversos cargos, dentre os quais o de Chefe do Departamento de Geologia da CPRM/SGB e o de Superintendente de Recursos Minerais. Nos 
últimos 18 anos, vem se dedicando à gestão territorial, com destaque para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), sobretudo na Amazônia 
e nas faixas de fronteira com os países vizinhos, atuando como coordenador técnico de diversos projetos binacionais. Nos últimos 10 anos, vem 
desenvolvendo estudos quanto à avaliação da Geodiversidade para o desenvolvimento regional utilizando técnicas de cenários prospectivos.

VITÓRIO ORLANDI FILHO – Geólogo (1967) pela UFRGS, especialização em Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação no Panamá e Estados 
Unidos. De 1970 a 2007, exerceu suas atividades junto à CPRM/SGB, onde desenvolveu projetos ligados a Mapeamento Geológico Regional, 
Prospecção Mineral e Gestão Territorial. Em 2006, participou da elaboração do Mapa Geodiversidade do Brasil (CPRM/SGB).

WILSON WILDNER – Geólogo (1977) formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), mestre (1991) em Geociências pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutor (1999) em Geociências pela UFRGS e pós-doc (2006) no Institut für Mineralogie und 
Kristallchemie (Stuttgart, Germany). É professor nas áreas de Petrologia e Geoquímica no Departamento de Geologia da UNISINOS. Ingressou 
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na CPRM/SGB em 1978. Trabalha com ênfase em Petrologia, Geoquímica e Metalogenia de Sequências Vulcanossedimentares e Prospecção de 
Depósitos de Cu-Ni (EGP). Atua fundamentalmente nos seguintes temas: Magmatismo, Estratigrafia e Petrologia do Serra Geral; Vulcanoplutonismo 
Neoproterozoico Relacionado à Bacia do Camaquã e identificação de texturas e estruturas relacionadas a terrenos vulcanossedimentares e 
metavulcanossedimentares.
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Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul é 
um produto concebido para oferecer aos diversos 
segmentos da sociedade gaúcha uma tradução do atual 
conhecimento geocientífico da região, com vistas ao 
planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público alvo muito variado, 
incluindo desde as empresas de mineração, passando 
pela comunidade acadêmica, gestores públicos 
estaduais e municipais, sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território gaúcho 
em unidades geológico-ambientais, destacando suas 
limitações e potencialidades frente à agricultura, obras 
civis, utilização dos recursos hídricos, fontes poluidoras, 
potencial mineral e geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos 
para a região, são destacadas Áreas de Relevante 
Interesse Mineral – ARIM, Potenciais Hidrogeológico 
e Geoturístico, Riscos Geológicos aos Futuros 
Empreendimentos, dentre outros temas do meio físico, 
representando rico acervo de dados e informações 
atualizadas e constituindo valioso subsídio para a 
tomada de decisão sobre o uso racional e sustentável 
do território nacional.
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Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.

G
E

O
D

IV
E

R
S

ID
A

D
E

 D
O

 E
ST

A
D

O
 D

O
 R

IO
 G

R
A

N
D

E
 D

O
 S

U
L

2010


	CAPA
	GEOD_RS_
	CAPA - VERSO



