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A regiao possue duas grandes unidades do ponto de vista morfo
logico. 0 Escudo Sul-riograndense abrange aproximadamente dois ter
90S da area proposta, estando situado ao centro e a oeste. Seus as
pectos estruturais estao grandemente controlados pela litologia
tectonica.

e

Esta zona e caracterizada pela ocorrencia de colinas que
se
tornam mais suaves ern dire9ao a planicie costeira. A topografia e
elevada a oeste onde chega a alcan9ar 350 me progressivamentev.n
alterando suas fei90es
medida que se aproxima da costa onde possue altitude aproximada de 100 m.
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Esta comunica9ao corresponde a urna pesquisa ern desenvolvimento nos quadros do curso de Pos-Gradua9ao da USP e tern como area de
intere~se 0 m~~icipio de Pelotas e arredores, no SE do RGS. Perten
ce a mlcror~gla~ da Lagoa dos Patos e esta localizada
margem es~
querda do Rl0 Sao Gon9alo que une esta lagoa
Lagoa Mirim.

a

a

O~objetivo principal da pesquisa e a confec9ao da carta
morfologica a qual definira 0 metodo de trabalho.

geo-

.
Pretende-se ainda corn este estudo identificar as disposi9 0es
s7ngulares das~f~rmas de relevo afetadas pelos dois grandes dominlOS geomorfologlcos; elucidar fatos relacionados
morfogenese d5
duas ~r~v~ncias geoecologicas; conhecer a estrutura da paisagem e
sua dlnamlca d: funcionamento e reconhecer as rela90es entre os qua
dros geomorfologicos e as atividades hurnanas.
-

a

. 0 ~ema proposto para pesqui~a filia-se a urna perspectiva de or
ganlza9ao do espa90 e de defini9ao de paisagens que integram OSPID
c~s~qs sociais e economicos aos ambientes geomorfologicos e geoeco
10glCOS da superficie terrestre.
Partindo-s~ do principio propos to
por Ab'Saber de que a paisagem ~eomorfologica pode ser investigada ern tres niveis: comparti
menta9ao, estrutura superficial e fisiologia; e de que a paisagern
pelotense apresenta aspectos associados a cada urn desses
niveis
pretende-se ~hegar
compreensao da estrutura da area ~m rela9 ao ~
seus compartlmentos, formas de relevo e processos geomorficos
ai
desenvolvidos.

a

.
Localizada no contato de urn maci90 antigo corn os terrenos sedlme~tare~ recentes da p~anicie costeira, a regiao apresenta grande dlversldade de condi90es geomorfologicas e geoecologicas ern cada urn de seus setores, 0 que se reflete claramente no uso dos solos e atividades economicas.
.

~esta.

zo~a ~e

contato percebe-se que a complexidade da orgaaumenta consideravelmente, poi,s ern distancias
eXlguas dlstlnguem-se quadros naturais e culturais distintos reali
zando urna quase sintese geografica dos dois dominios morfo-estrutu
rais.

nl~a9ao P~USc;tglstlca
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o embasamento cristalino e representado por urn conjunto
de
granitos e mignatitos, compondo urna seqUencia denominada de Forrna9ao Cambai por Goni, Goso e Issler (1962) e redefinida por Jost e
Villwock (1966) como Grupo Cambai pertencente ao Pre-Cambriano.
As forma90es mais antigas do Pre-Cambriano na regiao
formam
urna seqUencia migmatica que mergulha acentuadamente para SE ou para NW, dando origem a forma9ao de anticlinais e de sinclinais corn
estilo holomorfico.

o comportamento mecanico dos migmatitos do Grupo Cambai, evidencia que durante a evolu9ao metamorfica do Grupo Porongos
(que
lhe segue na coluna estratigrafica) 0 embasamento migmatico se corn
portou como urn conjunto semi-rigido. Norrnalmente nas proximidadesdo contato, se verifica a presen9a de sistemas paralelos de fraturas nos migmatitos.
A area "core" dos granitos e a pedreira do Capao do Leao onde
a rocha possue colora9ao de cinza a roseo e tern orienta9ao estrut~
ral concordante corn ados migmatitos.
A tectonica rigida esta intensamente evidenciada por urn complexo padrao de fraturas e falhas que afetarn as rochas do embasamento. A presen9a da tectonica plastica e notada pelas
linea90es
dos migmatitos, sem que seja possivel deduzir-se urn padrao definido de dobramentos.

e

o carater tectonico da area
constatado por observa90es
rochas do escudo, ja que os sedimentos nao possuem evidencias
tectonismo.

das
de

e

o conhecimento destas rochas cristalinas essencial para a
compreensao do conjunto geologico, urna vez que tiveram papel impoE
tante no fornecimento de material detritico incorporado aos sedimentos do Quaternario, presentes nos terrenos sedimentares da area
ern estudo.
A Planicie Costeira esculpida ern roc has sedimentares cenozoicas e constituida de urna ampla zona rebaixada, que faz parte
da
"planicie inferior lagunar" (Delaney, 1965). Nem sempre e urna superficie plana pois colinas arredondadas interrompem a paisagem.
A maior unidade tectonica desta planicie e a Bacia de Pelotas
que possue aproximadamente 45.000 Krn2, estando grande parte
fora
da area ern estudo. ~ ocupada pelas Lagoas dos Patos, Mirim eoutras
menores. Toda a regiao e coberta por sedimentos quaternarios.
Os terrenos sedimentares da Planicie Costeira, no municipio de
Pelotas, fazem parte do Grupo Patos, Forrnaxao Graxaim. Esta e composta de areia, silte, cascalho e argila nao consolidada, derivaDs
das rochas graniticas.
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Segundo consta, a margem oeste das grandes lagoas foi envolv~
da por um sistema de falhamentos que soergueu a Serra dos Tapes e
abaixou as rochas cristalinas existentes a leste. 0 limite norteda
bacia de Pelotas deve ter sido formado por uma falha.
As fei90es fluviais caracteristicas sao os meandrosi cicatrizes de meandros abandonados, meandros colmatados e algumas lagoas.

o padrao de drenagem identificado atraves da observa9a~
das
fotografias aereas, revelou ser a drenagem principal grosse~ramen
te parelala e em certos pontos com cotovelos abruptos. Os cursosde
menor porte, esb09am padroes dendriticos, algo orientados e encaixados em fraturas.

11
A IDENTIFICACAo DAS TENDtNCIAS DE CONCENTRAC~O ESPACIAL
NO
SETOR SECUND~RIO BRASILEIRO ATRAVrS DE MEDIDAS DE ENTROPIA

A rede fluvial e mais densa sobre os terrenos do embasamento
diminuindo de intensidade nas areas sedimentares, acusa~do
maior
permeabilidade destas rochas. Em sua maiorias os rios sao de pequ~
no porte e os dos terrenos cristalinos parecem afetados por contrQ
les estruturais.

Wayne T. Enders

*

o maior curso de agua da area, proveniente da zona cristalma,
ao atingir os terrenos sedimentares muda bruscamente de dire9ao.
Percebe-se que 0 povoamento rural esta concentrado na
-area
cristalina, tornando-se mais rarefeito na area sedimentar. Na zona
urbana 0 povoamento cresce preferencialmente na zona sedimentar.
A marca da ocupa9ao humana se faz notar no aceleramento
dos
processos erosivos, atraves da destrui9ao do recobrimento vegetal
primitiv~ e de praticas agricolas inadequadas que ocasionam 0 aparecimento de ravinas e v090rocas.

Geografos e Prof. do Programa de
Pos-Gradua9ao em Planejamento Ur
bane e Regional (PROPUR) - FacuI
dade de Arquitetura da UFRGS, -

RESUMO
Dentro do contexto da teoria de crescimento polarizado
foi
testada a hipotese de que no periodo de onze anos, de 1960 a 1970,
inclusive, a distribui9ao da atividade industrial entre -as estados
brasileiros permaneceu a mesIT,a, em vez de tender a uma maior concentra9ao ou dispersao espacial. A entropia como modelo
espacial
foi descrita e aplicada tanto para 1960 como para 1970 ao nivel do
pais como urn todo e
regiao suI do Brasil. Tres indicadores de industrias: 0 numero de empresas, pessoal ocupado e valor bruto
da
produ9ao foram us ados para oferecer urna visao ampla do setor secun
dario.
-
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Na base dos resultados da analise de entropia, e conforme a
teoria de crescimento polarizado, foram identificados mudan9as em
dire2ao e concentra9ao espacial de emprego e produ9ao no setor secundario, entre 1960 e 1970. Embora esta afirma9ao nao se aplique
a cada genero especifico, torna-se verdadeira no caso do setor secundario global a nivel nacional, assim como a nivel da regiaosuL
Baseado no nlimero de generos que estao sendo concentrados, parece
que 0 processo de polariza9ao dentro da regiao suI
mais intenso
que dentro do pais como urn todo. Ao contrario foi identificado urna
tendencia a dispersao no nlimero de empresas em ambos os nivels espaciais.
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Varios autores: Geologia da guadricula de Capao do Leao, trabalho
de formatura, Esc. Geo!. RGS, 1972, : 1127.
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