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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.
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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.
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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.
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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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