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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Da aná li se dos da dos ob ti dos nos le van ta -
men tos ge o ló gi co, mi ne ra lo mé tri co e de re cur sos
mi ne ra is, e na re in ter pre ta ção dos le van ta men tos
ae ro ge o fí si cos da Fo lha Ca cho e i ra do Sul, ma te ri a -
li za dos nas car tas ge o ló gi ca e me ta lo ge né ti ca/pre -
vi si o nal, des ta cam-se as con clu sões e re co men da -
ções apre sen ta das a se guir.

Esta área abran ge uni da des ge ló gi cas per ten -
cen tes ao Escu do Sul-Rio-Grandense, com par ti -
men ta do nos do mí ni os Oci den tal, Cen tral e Ori en -
tal, e à Ba cia Se di men tar do Pa ra ná, além de de pó -
si tos ce no zói cos.

As uni da des mais an ti gas, res tri tas ao Do mí nio
Cen tral, es tão re pre sen ta das pe los Gna is ses
Encan ta das (or to de ri va dos), tec to ni ca men te in ter -
ca la dos em me ta mor fi tos vul ca no-sedimentares
me so-neoproterozóicos (Com ple xo Me ta mór fi co
Po ron gos), e pa rag na is ses do Com ple xo Me ta mór fi -
co Vár zea do Ca pi va ri ta. Cons ti tu em frag men tos de
ter re nos pa le o pro te ro zói cos afe ta dos por in tru sões 
gra ní ti cas tran sa ma zô ni cas de for ma das no Ci clo
Bra si li a no (Gra ni tói des Mi lo ni ti za dos San ta na da
Boa Vis ta e Com ple xo Gnáis si co Arro io dos Ra tos).
No Do mí nio Oci den tal do mi nam me ta mor fi tos vul ca -
no-sedimentares (se qüên ci as me ta mór fi cas Arro io
Mar me le i ro e Va ca caí) e uma su í te in tru si va oro gê ni -
ca cal ci al ca li na, com pre en den do ter mos ga brói cos, 

di o rí ti cos, to na lí ti cos, trond hje mí ti cos e gra ní ti cos re u -
ni dos na uni da de Gna is ses Cam baí, à qual es tão as -
so ci a das las cas do man to e re ma nes cen tes de
cros ta oceâ ni ca (Asso ci a ção Bá si co-Ultrabásica
Cer ro da Man ti que i ra e Com ple xo Me ta mór fi co Bá si -
co-Ultrabásico), to dos de ida de ne o pro te ro zói ca. O
Com ple xo Gra ni to Gnáis si co Pi nhe i ro Ma cha do,
que cons ti tui o Do mí nio Ori en tal, com pre en de ro -
chas gra ni to-gnáissicas e me ta gra ni tói des  com xe -
nó li tos de or tog na is ses e de ro chas di o rí ti cas.

As unidades metamórficas dos três domínios
foram afetadas por intrusões de granitóides
sintranscorrentes (Metagranito Quitéria e Suíte
Granítica Cordilheira, ambos relacionados à Zona de
Cisalhamento Transcorrente Dorsal de Canguçu; e
Suíte Granítica Caçapava do Sul), sin a
tardi-transcorrentes (granitos Arroio do Moinho e
Passo da Mozinha), tardi a pós-tectônicos (Suíte
Intrusiva Santo Afonso, Associação Shoshonítica
Lavras do Sul e granitóides tipo Campinas) e
pós-tectônicos (Suíte Intrusiva Saibro, Sienito
Piquiri/Suíte Intrusiva Arroio do Silva, Suíte Granítica
Encruzilhada do Sul e Suíte Granítica Dom Feliciano).
Alguns dos corpos da Suíte Intrusiva Saibro,
correlacionada ao evento vulcânico Acampamento
Velho, afetam também rochas das formações Maricá
e Hilário, com desenvolvimento de cornubianitos.
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No Escudo Sul-Rio-Grandense da Folha Cachoeira
do Sul foram reconhecidos dois eventos tectônicos
principais, atribuídos aos processos orogênicos do
Ciclo Brasiliano. O primeiro evento, registrado nos
complexos Metamórfico Várzea da Capivarita,
Gnáissico Arroio dos Ratos, Granito-Gnáissico Pinheiro
Machado e Cambaí, é caracterizado por zonas de
cisalhamento suborizontais (após retificação da
deformação posterior) desenvolvidas sob condições
metamórficas de médio a alto grau. Esse evento,
denominado Deformação Transversal,  é relacionado à
colisão entre os crátons Rio de La Plata e Kalahari. O
segundo evento tectônico (Deformação Longitudinal),
desenvolvido sob condições metamórficas de baixo
grau, é marcado por zonas de cisalhamento
suborizontais, responsáveis pela imbricação tectônica
dos Gnaisses Encantadas nas supracrustais Porongos, 
e por zonas de cisalhamento transcorrentes com
abundante magmatismo sintectônico. A Deformação
Longitudinal, caracterizada por uma trama de lineações 
de estiramento de orientação NE-SW, retrabalhou as
estruturas do primeiro evento tectônico e constitui o
evento responsável pela estruturação do Complexo
Metamórfico Porongos, da Seqüência Metamórfica
Vacacaí e dos granitóides sintranscorrentes.

As Coberturas Sedimentares e Vulcano-
sedimentares, que preenchem as bacias relacionadas 
aos estágios tardi a pós-orogênico do Ciclo Brasiliano,
compreendem depósitos gerados desde o final do
Neoproterozóico até o Ordoviciano. Abrangem as
formações Maricá, Hilário, Arroio dos Nobres,
Acampamento Velho (vulcânicas ácidas), Santa Fé,
Santa Bárbara e Guaritas, (incluindo as vulcânicas
Rodeio Velho). As rochas sedimentares anteriormente
cartografadas como Formação Arroio dos Nobres no
âmbito da Bacia do Camaquã foram incorporadas,
neste trabalho, à Formação Hilário, tendo em vista
serem constituídas dominantemente de clastos
originados da erosão de rochas andesíticas. Dessa
forma, a Formação Arroio dos Nobres, na qual não foi
reconhecida contribuição vulcânica, fica restrita aos
depósitos que preenchem a Bacia do Piquiri.

A Ba cia Se di men tar do Pa ra ná com pre en de uni -
da des do Eo per mi a no ao Cre tá ceo Infe ri or, re pre -
sen ta das pe los gru pos Ita ra ré (For ma ção Rio do
Sul), Gu a tá (for ma ções Rio Bo ni to e Pa ler mo), Pas -
sa Dois (for ma ções Ira ti, Estra da Nova e Rio do
Ras to), Ro sá rio do Sul (for ma ções San ga do Ca bral 
e San ta Ma ria) e São Ben to (For ma ção Bo tu ca tu e
vul câ ni cas Ser ra Ge ral). As ocor rên ci as iso la das
de ro chas se di men ta res co nhe ci das como For ma -
ção Ca ne le i ras, si tu a das na re gião en tre Encru zi -
lha da do Sul e San ta na da Boa Vis ta, fo ram in cor po -

ra das à co lu na da Ba cia Se di men tar do Pa ra ná.
Nes sa re gião, fo ram re co nhe ci dos de pó si tos flú -
vio-deltaico-lacustres da For ma ção San ta Ma ria e
eó li cos da For ma ção Bo tu ca tu, es tes so bre pos tos
por ba sal tos da For ma ção Ser ra Ge ral.

A in te gra ção dos da dos ge o ló gi cos, ge o fí si cos,
mi ne ra lo mé tri cos e de re cur sos mi ne ra is en se jou a
de li mi ta ção de áre as pre vi si o na is para car vão, cal -
cá rio cal cí ti co, cal cá rio do lo mí ti co, es ta nho e ouro.

Do ponto de vista do conhecimento geológico, os
resultados da integração efetuada indicam a
necessidade, entre outros, dos seguintes estudos
adicionais, a serem desenvolvidos por entidades
universitárias de pesquisa e/ou por órgãos
governamentais:

– es tu dos com pa ra ti vos en tre as di ver sas fa i xas
de me ta mor fi tos vul ca no-sedimentares, vi san do
de fi nir seu re la ci o na men to e evo lu ção tec to -
no-metamórfica;

– aná li se es tru tu ral e ca rac te ri za ção ge o quí mi ca
das fa i xas de ro chas bá si co-ultrabásicas (Cer ro
das Man ti que i ras e Com ple xo Me ta mór fi co Bá si -
co-Ultrabásico), com a fi na li da de de ve ri fi car uma
pos sí vel cor re la ção evo lu ti va;

– car to gra fia de se mi de ta lhe, que in clua a aná li -
se da evo lu ção tec tô ni ca, das ba ci as do Ca ma quã
e Pi qui ri, con si de ran do a or ga ni za ção es tra ti grá fi -
ca pro pos ta nes te tra ba lho; e

– aná li se do sig ni fi ca do da da ta ção da Su í te
Intru si va Ca ça pa va do Sul, a qual su ge re um even -
to de tec tô ni ca dúc til, ain da não ca rac te ri za do no
Escu do Sul-Rio-Grandense, mais jo vem do que
aque le da De for ma ção Trans ver sal.

Os es tu dos su ge ri dos de ve rão ser sub si di a dos
por da ta ções ge o cro no ló gi cas, que de ve rão ser es -
ten di das aos di ver sos epi só di os de gra ni to gê ne se.

Vi san do ao de sen vol vi men to mi ne ral da re gião
re co men da-se: 

– mapeamento geológico, em escala de
semidetalhe, e estudo detalhado dos controles das
mineralizações tung stê nio-estaníferas das províncias
Cerro da Árvore e de Campinas, tendo em vista que o
conhecimento destas províncias limita-se aos trabalhos
efetuados por Leinz & Pinagel na década de 40;

– ma pe a men to ge o ló gi co de se mi de ta lhe da re -
gião au rí fe ra de La vras do Sul e es tu dos para a de fi -
ni ção dos me ta lo tec tos das mi ne ra li za ções au rí fe -
ras e cu pro-auríferas; e

– le van ta men to ae ro ge o fí si co (mag ne to me tria e
ra di o me tria), com es pa ça men to en tre as li nhas de
vôo má xi mo de 500m, e aná li se es tru tu ral da Ba cia
do Ca ma quã, vi san do a de fi ni ção de áre as fa vo rá -
ve is à pros pec ção de sul fe tos.
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