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RESUMO: O mapeamento geológico de parte das folhas Ibaré e Suspiro, na região oeste do 
Escudo Sul-rio-grandense, foi realizado por alunos e professores da UFRGS em 2017, 
resultando no reconhecimento de dez unidades litoestratigráficas, descritas a seguir. O 
Complexo Santa Maria Chico (CSMC) compreende granulitos ultramáficos e uma associação 
gabroica-anortosítica de fácies granulito, gnaisses calcissilicáticos de fácies anfibolito superior 
a granulito, e gnaisses quartzo-feldspáticos de fácies anfibolito superior. O Complexo Arroio 
Marmeleiro (CAM) é uma sequência metavulcano-sedimentar de fácies xisto verde inferior a 
superior composta por metapelitos com clivagem ardosiana e, subordinadamente, metarenitos 
maciços e metaultramafitos (serpentinitos e xistos magnesianos). A Suíte Lagoa da meia Lua 
(SLML) inclui o Tonalito Estância da Vertente (TEV) e o Diorito Maciel (DM), corpos foliados 
intrusivos no embasamento gnáissico. O TEV reúne hornblenda-biotita tonalitos (M’ 5 – 15 %) 
equigranulares médios a grossos, e o DM engloba hornblenda-biotita dioritos (M’ 25 – 35 %) 
equigranulares finos a heterogranulares finos a médios. Os Granitoides Santa Rita (GSR) são 
predominantemente monzogranitos de M’ 5 a 11 %, com cristais de biotita e hornblenda 
euédricos, disseminados ou compondo agregados intersticiais. Com base em critérios texturais, 
são reconhecidas a fácies heterogranular média a grossa, a fácies Timbaúva, de textura 
porfirítica com matriz equigranular fina (25 a 50 %) e a fácies hipabissal, dada por riolitos e 
latitos de textura equigranular fina a afanítica. O Sienito do Carmo (SC) consiste de biotita-
hornblenda sienitos, maciços ou com foliação primária subordinada, com textura heterogranular 
hipidiomórfica média a grossa, K-feldspato mesopertítico e M’ 5 a 10 %. A Suíte Santo Antônio 
(SSA) é representada pela fácies monzonítica porfirítica do Plúton Santo Antônio, que reúne 
monzonitos a quartzo-monzonitos porfiríticos, com fenocristais euédricos de plagioclásio, 
raramente hornblenda, em matriz equigranular fina. O Grupo Bom Jardim (GBJ) compreende 
rochas vulcânicas da Formação Hilário (FH) e sedimentares da Formação Picada das Graças 
(FPG). A FH reúne derrames e diques de andesito, maciços e localmente com estrutura 
traquítica, e diques de latito. A FPG é caracterizada por conglomerados e arenitos 
conglomeráticos matriz-suportados, com litoclastos de composição predominantemente 
andesítica. O Grupo Santa Bárbara (GSB) é representado pela Formação Acampamento 
Velho, que compreende rochas vulcânicas e hipabissais ácidas agrupadas em depósitos 
efusivos (de composição riolítica e textura porfirítica) e piroclásticos (lápili-tufos com estrutura 
eutaxítica). O Grupo Itararé (GI) inclui arenitos muito finos a finos, maciços, com níveis de 
diamictitos, siltitos e arenitos finos com clastos pingados. O Grupo Guatá (GG) é representado 
pela Formação Rio Bonito, que abrange siltitos, folhelhos, arenitos finos bem selecionados e 
grossos mal selecionados, quartzo-feldspáticos, com estratificação plano-paralela e cruzada de 
baixo ângulo a pequeno porte, além de conglomerados clasto-suportados. O mapeamento 
geológico resultou na definição de novas unidades (TEV, DM e SC), detalhamento de unidades 
já descritas na área e na delimitação de novos contatos e relações estratigráficas, gerando 
informações geológicas que auxiliam na compreensão desta região do Escudo Sul-rio-
grandense. 
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