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Seixo de granito encravado em 
rocha sedimentar nas Guaritas.



APRESENTAÇÃO
 Prezada professora e prezado professor de Caçapava do Sul, 
este guia didático, publicado pela Editora da Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Federal de Santa Maria, foi pensado especialmente para 
você.
 Além de ser uma proposta de complemento ao livro didático, 
com conteúdo e exemplos locais, este guia contém uma série de 
sugestões sobre como utilizar, no processo de ensino-aprendizagem das 
diferentes áreas e disciplinas da educação básica, todo o potencial das 
paisagens e dos geomonumentos mais importantes de nosso município.
 Caçapava do Sul foi reconhecida, oficialmente, como a capital 
gaúcha da geodiversidade, através da Lei Estadual 14.708, de 15 de julho de 
2015, e, hoje, existe um projeto para buscar a certificação do município, 
junto à UNESCO, como um geoparque. Tudo isso porque nenhum outro 
lugar, no Rio Grande do Sul, possui tantos tipos de minerais, rochas, feições 
geológicas e paisagens diferentes quanto o nosso município. Além disso, 
Caçapava do Sul tem a beleza cênica das Pedras das Guaritas, da Serra 
do Segredo e da Serra de Santa Bárbara; o passado e o presente da 
mineração materializados nas Minas do Camaquã e nas Caieiras; a 
imponência do Forte Dom Pedro II, na zona urbana, e outros terrenos 
graníticos, com seus matacões e suas cascatas; histórias, paisagens e 
identidade construídas sobre rochas!
 Para traduzir toda essa geodiversidade em aprendizado e 
conhecimento, é preciso utilizar o potencial educativo que os 
geomonumentos caçapavanos possuem. É exatamente esta a intenção 
deste guia didático: que as pessoas responsáveis pelo ensino em 
Caçapava do Sul estejam preparadas e estimuladas a utilizar a 
geodiversidade e as paisagens caçapavanas, seja como exemplos em 
sala de aula – na forma de fotografias, vídeos, amostras de rocha – seja 
como destino para uma educativa e divertida saída de campo na 
companhia de seus alunos.
 Este guia didático é seu! Use-o! Compreenda, divulgue e utilize 
os geomonumentos e as paisagens de Caçapava do Sul – o município 
que é uma verdadeira sala de aula ao ar livre!

Das autoras
Dos autores



Líquens crescem sobre as rochas 
da Serra de Santa Bárbara.
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Os granitos de Caçapava  do Sul possuem 
uma idade em torno de 550 milhões de anos!
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O ALTO DE
KA’ASSAPAVA

2
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Caçapava, alta e forte...

 A parte central do município 
de Caçapava do Sul constitui uma 
ampla área elevada, o ‘alto de 
Caçapava’, cercado por planícies e 
vales muito mais baixos. Se você 
utilizar óculos 3D para olhar a 
imagem da próxima página, cujos 
limites são os limites municipais, 
perceberá esse efeito. Exatamente 
na porção mais alta desse 
conjunto de morros, a quase 450 
metros de altitude, foi implantada, 
aos poucos, a zona urbana — 
primeiro, como um assentamento 
charrua, depois guarani e, 
finalmente, como um posto de 
vigilância luso-brasileiro: a 
‘paragem de Cassapava’.
 As razões para que o relevo 
caçapavano seja assim estão nas 
rochas e na geodiversidade. A 
parte mais alta, que se destaca na 
imagem, tem como substrato 
rochas chamadas granitos. São 
rochas magmáticas e plutônicas,  
ou seja,  formadas pela 
cristalização de magmas –  líquidos 
de alta temperatura – a grandes 
profundidades, cerca de 15 
quilômetros, e muito lentamente, 
demorando milhões de anos para 
se tornarem rochas 
completamente sólidas.
 Grande parte dos granitos de 
Caçapava do Sul são ácidos — mas 
isso não tem nada a ver com pH, 
como na físico-química. Uma 
rocha ácida, além de ser muito rica 
em um composto chamado sílica é  

sempre muito resistente aos 
agentes do clima e do 
intemperismo (chuva, umidade, 
vento). Por isso, esses granitos, ricos 
em minerais como feldspato 
potássico e quartzo, praticamente 
não se alteram, tendendo a formar 
elevações. Por outro lado, nos vales 
e nas  planícies do entorno, as 
rochas são bem menos resistentes 
ao intemperismo: argilitos, 
andesitos, xistos e metabasaltos 
são tipos de rochas que se 
degradam facilmente e sofrem 
erosão mais intensa, o que faz com 
que o terreno vá se rebaixando. 

MAPA 3D
Confira na

próxima
página!
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Faça seu óculos 3D 
Na página 56 deste guia você 
encontra um passo a passo 

de como confeccionar 
um óculos 3D caseiro.

Aproveite e faça também 
com seus alunos!

Mapa de Caçapava do Sul/RS
Elaboração: João Henrique Quoos
Fonte: GoogleEarth
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 Uma outra característica dos granitos tem um forte impacto visual na 
paisagem. No momento da sua cristalização, do resfriamento do magma, o 
granito se desenvolve de forma isótropa, ou seja, cresce para todos os lados 
nas mesmas taxas, ao mesmo tempo, a partir de um ponto central. Isso dá 
origem a formas esféricas. Enquanto a rocha está bem preservada, essas 
formas esféricas não são aparentes. Já no seu processo de exposição à 
superfície, fraturado em direções variadas, o desgaste dos minerais também 
segue as direções das fraturas e a tendência esférica original do material, 
levando à chamada ‘esfoliação esferoidal’. O granito vai se degradando 
como se fosse uma cebola sendo descascada, deixando, ao final do 
processo, grandes blocos arredondados em meio à argila e ao saibro. Esses 
blocos, chamados de ‘matacões’, se destacam nas paisagens da Vila do 
Frigorífico, da Chácara do Forte, do entorno da Cascata do Salso, e talvez no 
quintal da casa de algum de seus alunos. A fotografia da página 5, no início 
deste item, mostra um desses terrenos. 

 Essas rochas ácidas 
guardam mais um segredo: o 
nome do município! Você sabe que 
os solos são, fundamentalmente, o 
resultado do intemperismo ou 
degradação física e química das 
rochas. Sobre as rochas ácidas de 
Caçapava do Sul, o solo que se 
forma é raso, tem pouca espessura. 
Veja na fotografia ao lado, que é do 
Cerro dos Reginaldos. Além disso, 
por ser muito rico em sílica e pobre 
em outros nutrientes, não é um solo 
muito fértil. Por isso, não permite o 
desenvolvimento de vegetação de grande porte, nem de grandes lavouras; 
apenas vegetação rasteira. 
 Na escala da paisagem, isso faz com que as partes mais altas dos 
cerros de granito fiquem expostas, sem vegetação, formando áreas abertas, 
‘clareiras em meio à mata’. Na perspectiva dos povos guaranis, que aqui 
chegaram há 2.000 anos, vindos de regiões de grandes florestas, essas 
clareiras eram marcantes na paisagem, e eles chamaram a região de 
ka’assapava, ‘clareira na mata’. O Cerro do Perau, na fotografia abaixo, é um 
dos locais onde essa característica é mais evidente.
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 Grandes matacões arredondados de granito foram, 
também, utilizados como materiais de construção das 
muralhas do Forte Dom Pedro II, erguido na segunda metade do 
século XIX, como medida preventiva contra invasões vindas da 
região platina, politicamente muito instável na época. Mesmo 
que nunca tenha sido finalizado ou efetivamente utilizado em 
batalhas, a presença do Forte Dom Pedro II na área central de 
Caçapava do Sul atesta e reforça o caráter de alto topográfico, 
posto de vigilância, sentinela desta região do pampa. Aliás, o 
termo ‘sentinela’ é muito utilizado por instituições e eventos 
locais: ‘CTG Sentinela dos Cerros’, ‘Sentinela da Canção Nativa’, 
entre outros. 
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A VEGETAÇÃO NOS CAMPOS 
DE MATACÕES

 Os maciços rochosos de granito possuem solos pouco espessos e 
pobres em nutrientes, entremeados por muitos lajeados de rocha exposta. 
Quando afloram à superfície, são colonizados aos poucos pela vegetação. 
Primeiro, aparecem os líquens crustáceos, aqueles que ficam colados à 
rocha, como ‘manchas’. Logo depois, aparece a chamada vegetação 
pioneira, formada por musgos, ervas adaptadas ao substrato rochoso, 
além de bromélias e cactáceas. Por fim, chegam os arbustos e, finalmente, 
algumas ilhas de vegetação mais frondosa, com figueiras. No Cerro do 
Perau, a 7 km da área urbana, a espécie mais destacada é a criúva, cujo 
nome científico é Agarista eucalyptoides. Característica de terrenos 
ácidos, pedregosos e com poucos nutrientes, ela cresce em meio aos 
matacões graníticos. Sua casca, grossa e porosa, permite que essas 
árvores resistam bem aos frequentes incêndios que ocorrem nessa área.
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 Um elemento importante da 
paisagem do ‘alto de Caçapava’ são as 
quedas d’água. Em uma área tão alta, com 
granitos de diferentes composições, 
contatos entre rochas diferentes, além de 
muitas fraturas e falhas nas rochas, é 
normal a formação de desníveis nos cursos 
d’água, especialmente nos trechos iniciais 

A Cascata do Salso (foto) e a Cachoeira da 
Pedra Branca são muito frequentadas no 
verão por banhistas, que buscam se refrescar 
do calor. No Cerro do Perau, lá onde existe a 
criúva, também há uma queda d’água, 
menos conhecida, mas de grande beleza.



CAIEIRAS
3O Caribe de 1 bilhão de anos...

 Cerca de 7 quilômetros a 
sudeste da zona urbana, ao longo 
da rodovia federal BR-392, em 
direção a Pelotas, localizam-se as 
Caieiras. São empreendimentos de 
fabricação de calcário, cal e 
argamassa. O calcário é um 
produto utilizado para a correção 
do pH dos solos, para aumentar a 
produtividade das lavouras. A cal, 
além do tradicional uso como 
argamassa na construção civil, 
como um dos componentes do 
concreto hidráulico, possui diversas 
aplicações na indústria de tintas, 
de celulose e papel, e até mesmo 
na indústria alimentícia.

 

 Esses produtos, aqui em 
Caçapava do Sul, são extraídos de 
uma rocha chamada mármore. Os 
mármores são rochas 
metamórficas, ou seja, resultam de 
transformações, em altas 
temperaturas e altas pressões, de 
outras rochas mais antigas. Os 
mármores de Caçapava do Sul são, 
em sua maioria, de cor branca, 
sendo formados pelos minerais 
calcita (carbonato de cálcio) e 
dolomita (carbonato de cálcio e 
magnésio). 

 Quando você passa, de carro 
ou ônibus, pelas Caieiras, pode 
olhar para os terrenos ao lado da 
rodovia: você verá grandes 
paredões brancos, das áreas de 
mineração de mármore. Uma 
poeira branca sempre está no ar. 
 Também na imagem do 
município em 3D, na página 10, você 
pode ver as manchas de terreno 
branco, a sudeste da cidade. 

18

Mas de onde vêm
o calcário e a cal?



 A parte central do município 
de Caçapava do Sul constitui uma 
ampla área elevada, o ‘alto de 
Caçapava’, cercado por planícies e 
vales muito mais baixos. Se você 
utilizar óculos 3D para olhar a 
imagem da próxima página, cujos 
limites são os limites municipais, 
perceberá esse efeito. Exatamente 
na porção mais alta desse 
conjunto de morros, a quase 450 
metros de altitude, foi implantada, 
aos poucos, a zona urbana — 
primeiro, como um assentamento 
charrua, depois guarani e, 
finalmente, como um posto de 
vigilância luso-brasileiro: a 
‘paragem de Cassapava’.
 As razões para que o relevo 
caçapavano seja assim estão nas 
rochas e na geodiversidade. A 
parte mais alta, que se destaca na 
imagem, tem como substrato 
rochas chamadas granitos. São 
rochas magmáticas e plutônicas,  
ou seja,  formadas pela 
cristalização de magmas –  líquidos 
de alta temperatura – a grandes 
profundidades, cerca de 15 
quilômetros, e muito lentamente, 
demorando milhões de anos para 
se tornarem rochas 
completamente sólidas.
 Grande parte dos granitos de 
Caçapava do Sul são ácidos — mas 
isso não tem nada a ver com pH, 
como na físico-química. Uma 
rocha ácida, além de ser muito rica 
em um composto chamado sílica é  
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 Sempre que se reconhece que uma rocha é do tipo ‘metamórfica’, os 
pesquisadores das geociências podem descobrir que rocha ela era antes 
de ser afetada pelas altas pressões e temperaturas.
 Neste caso, dos mármores de Caçapava do Sul, as rochas originais 
eram calcários, ou seja, rochas sedimentares químicas formadas por 
carbonatos. Essas rochas só se formam em ambientes bem específicos: 
mares tropicais, com águas rasas, quentes e muito límpidas. Hoje, 
formam-se depósitos carbonáticos em áreas de recifes de coral, como na 
Austrália, no Caribe ou no nordeste do Brasil. Considerando que os 
carbonatos de Caçapava do Sul possuem, aproximadamente, 1 bilhão de 
anos de idade, é correto supor que, naquela época, o ambiente nesta região 
fosse um mar tropical, com grandes recifes formados não por corais, mas 
por bactérias e algas primitivas. 

Antes de serem transformadas em mármores, 
que rochas eram essas? 

Fo
to

: A
nd

ré
 B

or
ba



20

Não é incrível de imaginar que 
Caçapava já tenha sido assim?
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SERRA DE 
SANTA BÁRBARA

4Um período de explosões devastadoras...

  A Serra de Santa Bárbara, 
chamada também pelos 
caçapavanos de ‘Cordilheira do 
Santa Bárbara’, se destaca na 
paisagem da parte oeste do 
município. Ela é bem alongada e se 
estende de forma contínua por 
cerca de 40 quilômetros, desde os 
arredores da BR-290, no Cerro do 
Espinilho, até as proximidades do 
arroio Seival, bem ao sul, chegando 
ao município vizinho de Lavras do 
Sul.
 O substrato rochoso da Serra 
de Santa Bárbara é formado por 
riolitos, brechas, tufos e ignimbritos. 
Por trás desses nomes complicados, 
existem processos bem 
interessantes. Essas rochas são 
vulcânicas ácidas, ou seja, 
formadas quando um magma 
muito rico em sílica e muito quente 
(cerca de 600 graus de 
temperatura) chegou próximo à 
superfície, há 570 milhões de anos.
 Perto da superfície, livre da 
pressão, o magma perde voláteis 
(principalmente os seus gases) e 
vira um material chamado lava. As 
lavas de composição ácida são 
muito viscosas, ou seja, não fluem 
com facilidade. Se parecem mais 
com uma pasta de escovar os 
dentes, só que em alta temperatura. 

Como essas lavas quase não fluem, 
acabam resfriando e se tornando 
rochas muito perto dos condutos 
(fraturas, chaminés, ou mesmo 
crateras dos vulcões). Essas rochas 
são os riolitos, que têm muitas 
linhas de fluxo bastante curvas, 
algumas até dobradas, 
comprovando que eles fluem com 
dificuldade. A Cascata do 
Pessegueiro tem muitos exemplos 
dessas linhas de fluxo, dessas 
dobras. 

22
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 Resfriando perto dos condutos, os riolitos acabam se comportando 
como as rolhas de garrafas, mantendo os magmas e gases abaixo sob 
pressão. Essa pressão vai aumentando, até que se torna insustentável, e 
gera o que se chama de ‘vulcanismo explosivo’: emissões de grandes 
volumes de material vulcânico quente à atmosfera, em colunas com muitos 
quilômetros de espessura, e nuvens ardentes que devastam toda a 
superfície do entorno, além de espessas deposições de cinzas vulcânicas. 
Essas explosões geram os ignimbritos e os tufos.

Foto: André Borba
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Em Caçapava do Sul, esse vulcanismo explosivo 
aconteceu há 570 milhões de anos, muito antes 
de existir qualquer tipo de organismo vivo 
sobre os continentes. E quando o ambiente 
era completamente diferente do atual: 
era uma região no meio de grandes cadeias 
de montanhas e lagos muito profundos.
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Mas, hoje, por que a Serra de Santa Bárbara
é tão alta? Ela ainda é um vulcão?

Ufa! 
Então não tem mais risco de vulcanismo!

Curiosidade

 Em Caçapava do Sul, assim como em quase todo o território brasileiro, 
vulcanismo é coisa de um passado muito distante. O fato de a Serra de 
Santa Bárbara ser alta e muito destacada tem relação não com suas rochas 
serem vulcânicas, mas sim com as composições das rochas da própria 
‘Cordilheira’ e das planícies do entorno.
 Como já foi explicado anteriormente, as rochas da Serra de Santa 
Bárbara são de composição muito ácida, muito ricas em sílica, ou seja, são 
compostas por minerais difíceis de ser alterados ou degradados pelos 
agentes do clima. Mas as rochas do entorno são rochas sedimentares finas, 
fáceis de se quebrar e/ou ricas em argilas e componentes mais básicos (ou 
seja, de ferro, magnésio e cálcio), que se degradam mais facilmente. Por isso, 
quando o clima atua sobre esses conjuntos de rochas, ocorre erosão 
diferencial, formando planícies e vales sobre as rochas sedimentares, e uma 
‘Cordilheira’ de grande destaque onde estão os riolitos e demais rochas 
vulcânicas.

Por causa da grande diferença de altura entre os pontos mais altos da Serra 
de Santa Bárbara e as planícies do entorno (entre 200 e 300 metros de 
diferença), alguns locais são utilizados para a decolagem de modalidades 
de voo livre, principalmente a asa delta e o paraglider! Vamos voar?
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Ilustração: Vicent Solar

Passo do Megatério?
 Atrás da Serra de Santa Bárbara, a 
oeste, corre o arroio Pessegueiro. Um dos 
pontos onde se pode cruzar o arroio é o 
Passo do Megatério. Você sabe o porquê 
desse nome? Nas margens e no leito 
desse arroio, ainda na década de 1980, 
foram descobertos os fósseis de um 
animal incrível: a preguiça-gigante, ou 
megatério, cujo nome científico é 
Megatherium americanum.
 Essa descoberta foi só o início do conhecimento sobre 
a megafauna do final do Pleistoceno (um pouco antes de 10 
mil anos atrás) na região. Em Caçapava do Sul, já foram 
descobertos fósseis de mais dois gêneros de 
preguiças-gigantes: Lestodon e Eremotherium.
 As preguiças-gigantes, ao contrário das preguiças atuais, não subiam 
em árvores, e sim, caminhavam no chão, sendo mais semelhantes (em 
postura e deslocamento) aos atuais tamanduás. Tinham pés laterais, ou seja, 
se apoiavam com os pés posicionados de lado, e podiam ficar em pé, quando 
chegavam a alturas próximas aos 4 ou até 5 metros. Essa posição era ideal 
para comer brotos das árvores, o principal alimento desses herbívoros. Elas se 
agarravam às árvores com suas enormes garras curvas, também usadas 
para se defender.
 Por uma série de fatores ambientais, incluindo mudanças climáticas 
naturais e também a chegada do ser humano às Américas, as 
preguiças-gigantes acabaram sendo extintas há cerca de 10 mil anos. 
 Quer que seus alunos conheçam de perto essas gigantes? No Museu 
Lanceiros do Sul há fragmentos fósseis e, no jardim da geodiversidade que 
existe no acesso ao campus da Unipampa, há uma belíssima reconstituição 
paleoartística do megatério. 
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SERRA DO
SEGREDO

5Enxurradas vindas de antigas montanhas...

  A Serra do Segredo, também chamada de Serra dos Lanceiros, é um 
maciço rochoso localizado a menos de 15 quilômetros do centro de 
Caçapava do Sul. Perfeito para uma atividade de campo com seus 
estudantes, o ponto mais importante dessa serra é a Pedra do Segredo, 
cujo acesso se dá por um parque municipal. Outro ponto de destaque, 
também na estrada vicinal que se inicia na ‘esquina do Segredo’, é a Pedra 
do Leão, cujo principal acesso é pelo camping Galpão de Pedra.
 As rochas de toda a Serra do Segredo são conglomerados e 
arenitos, ou seja, são rochas sedimentares. Essas rochas se formam como 
resultado de um ciclo que começa na superfície da Terra, com os 
processos de intemperismo e erosão. As rochas mais antigas, 
posicionadas nas partes altas (como cadeias de montanhas ou grandes 
planaltos) se fragmentam, se alteram pela ação da água e seus 
fragmentos (pedaços de rochas) são transportados em direção às áreas 
mais baixas. 
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  Você já viu um rio correndo? 
Em geral, ele transporta sedimentos 
(areia, lama, pedregulhos), certo? 
Quando esse transporte é 
interrompido, os fragmentos se 
acumulam, se depositam, e assim 
formam-se os depósitos 
sedimentares. Esses depósitos são 
soterrados, compactados, 
aquecidos e acabam se tornando 
rochas sedimentares.
 No caso da Serra do Segredo, 
se pode perceber que os 
fragmentos de rochas mais antigas 
são muito angulosos e não 
passaram por nenhum 
arredondamento. A imagem abaixo 
mostra bem essa característica.

 As camadas de rocha da 
Serra do Segredo têm uma outra 
característica importante: elas são 
camadas com geometria lenticular, 
ou seja, possuem um formato de 
lente, sendo mais espessas no 
centro e mais finas nas bordas. 
 Além disso, as camadas 
cortam ou truncam umas às outras, 
ou seja, parecem escavar as 
camadas mais de baixo, em forma 
de ‘colheradas’. E possuem ainda os 
chamados ‘estratos cruzados’, que 
comprovam o transporte por água 
corrente. As camadas da imagem 
abaixo, da Pedra do Segredo, são 
perfeitas para entender essa 
relação.
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 Essas duas características, em conjunto, permitem aos geólogos 
imaginar como seria o ambiente de formação dessas rochas. Quando 
temos que imaginar um ambiente de formação de rochas de 550 milhões de 
anos, é necessário lembrar: a superfície da Terra era completamente 
diferente naquela época; não havia vida sobre os continentes; e o relevo não 
era nem semelhante ao de hoje.
 Assim, o ambiente há 550 milhões de anos tinha uma grande cadeia 
de montanhas nas proximidades, e uma área mais baixa onde está hoje a 
Serra do Segredo. Os sedimentos, vindos das montanhas durante rápidas e 
raras enxurradas, eram transportados por rios de montanha, chamados “rios 
entrelaçados”: rasos, de fluxo efêmero, e cujos canais se cortavam uns aos 
outros, formando as camadas hoje preservadas. Os fluxos rápidos e de curta 
distância também não permitiam o arredondamento dos pedaços de 
rocha, que ficaram angulosos, como se tivessem sido arrancados das 
montanhas ainda ontem. Pratique esse exercício de imaginação com seus 
estudantes! Uma verdadeira viagem no tempo!

Observação de aves!
A Pedra do Segredo é um ótimo lugar para observar e ouvir aves!

Lá existem aves de ambiente campestre, aberto, e de ambiente 
florestal, mais fechado. E também aquelas que usam abrigos em 
cavidades nas rochas.

Pica-paus-do-campo, gaviões, urubus, birros, noivinhas, papagaios e 
até mesmo tucanos podem ser observados ou registrados no local.

Ao fazer um campo com seus alunos, não veja apenas rochas. Leve 
também binóculos e estimule-os a ficar em silêncio e ouvir o canto das 
aves. Depois, apresente a todos o site wikiaves!
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 Assim era o ambiente há 550 milhões de anos! Montanhas 
próximas, enxurradas rápidas, rios rasos e de grande energia. 
Esse panorama gerou as rochas da Serra do Segredo.
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 Um longo tempo se passou 
desde a formação das rochas da 
Serra do Segredo. As forças da 
tectônica provocaram fraturas na 
rocha, formando planos de fraqueza 
em diferentes direções. Por fim, há 
cerca de 1 milhão de anos, essas 
rochas começaram novamente um 
processo de exposição à superfície, 
que aos poucos foi esculpindo o 
relevo atual.
 No últimos 500 mil anos, a Terra 
passou por estágios naturais de 
aquecimento e resfriamento. Nos 
períodos glaciais, ou ‘eras do gelo’, a 
região de Caçapava do Sul ficava 
mais fria e seca do que hoje em dia. 
Já nos períodos interglaciais, quando 
o efeito estufa dominava, tudo ficava 
mais quente e úmido. Nesses 
períodos úmidos, a água penetrava 
pelas fraturas, desenhando formas 
arredondadas, ainda hoje 
perceptíveis na Pedra do Segredo, na 
Pedra da Abelha e em outros cerros 
do entorno. 

 A água também desgastava 
os minerais, formando cavidades, 
como as grutas e tocas que existem 
na área. Já nos períodos secos e frios, 
o ambiente ficava ainda mais 
diferente em relação ao atual: o solo 
ficava exposto, disponibilizando 
sedimentos, que eram levados pelo 
vento forte. Esse vento, carregado de 
poeira, provocava abrasão e erosão 
nas paredes dos cerros, formando 
cavidades, saliências e reentrâncias, 
dando o aspecto de ‘escadaria’, 
também visível na Pedra do Segredo.
 Nos períodos de clima mais 
seco, todas as florestas 
sul-americanas diminuíam sua 
abrangência, aumentando as áreas 
de vegetação mais rasteira. Isso 
criava grandes corredores, que 
ligavam a caatinga, o cerrado e o 
pampa, por exemplo. Uma evidência 
importante dessa conexão está na 
vegetação da Serra do Segredo, 
assim como de outras áreas de 
Caçapava do Sul: as populações de 
cactos e bromélias. 

Fo
to

: A
nd

ré
 B

or
ba



935

Fo
to

s: 
El

is
ân

ge
la

 Lo
pe

s

As condições do topo dos cerros, de lajeados expostos ao sol e poucos 
nutrientes disponíveis, favoreceu a permanência dessas comunidades 
vegetais mais típicas de áreas secas.

Parodia crassigiba

Parodia rudibuenekeri Frailea gracílima 

Parodia scopa
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Observe esta espécie de Bromélia em 3D!

Dyckia remotiflora
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Que show este cacto!

Parodia crassigiba
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 Além dos cactos e bromélias, a Serra do Segredo tem duas outras 
espécies endêmicas, ou seja, que só existem nesse maciço rochoso: a 
Petunia secreta, com sua bela flor de cor intensa, entre o rosa e o roxo; e a 
Pavonia secreta, que também tem uma flor rosada, mas com a parte 
interna das pétalas em cor mais escura. Essa é uma estratégia para atrair 
os insetos que fazem a polinização dessa flor.
 O nome científico ‘secreta’ é exatamente uma referência, em latim, 
à Serra do Segredo, local de ocorrência exclusiva desses vegetais.

 A Serra do Segredo também é um grande destino para quem busca 
aventura. Seus paredões são muito utilizados para a escalada em rocha e 
para o rapel, e suas estradas cheias de pedregulhos são perfeitas para o 
‘mountain-bike’.
 Há, ainda, uma lenda em torno da Pedra do Segredo e de seu nome. 
Dizem que, em suas tocas e abrigos naturais, teriam repousado os 
exércitos de Sepé Tiarajú antes da batalha final da Guerra Guaranítica, em 
1756, ocorrida na localidade de Caiboaté, interior de São Gabriel. 
Sugere-se, ainda, que nesses abrigos teriam sido ocultados ‘tesouros dos 
jesuítas’, em locais mantidos em segredo. Por isso, teria surgido o nome de 
Serra (e Pedra) do Segredo. Não se sabe o que é verdade ou mito nessa 
história. O verdadeiro tesouro da Serra do Segredo, hoje, é seu potencial 
para a educação e para o turismo.

Pavonia secreta Petunia secreta
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Caçapava é pampa! Pampa é diversidade!
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 Em toda a sua diversidade, o 
conjunto da flora campestre do 
pampa gaúcho engloba cerca de 
2150 espécies vegetais. Em um único 
metro quadrado de campo nativo 
podem ser encontradas mais de 50 
espécies.  
 Realize você mesmo esta 
experiência com seus estudantes. 
Com qualquer material que estiver a 
sua disposição, construa um 
quadrado de um metro de largura 
por um metro de comprimento (1 
m2). Se for um grande número de 
pessoas, construa vários destes 
quadrados e dirija-se a uma área de 
campo nativo no entorno da cidade 
de Caçapava do Sul. Busque 
quantificar o número de espécies 
encontradas nesse metro quadrado. 
Para esta ocasião, não é necessário 
identificar o nome das espécies, mas 
sim distinguir as que possuem 
formas diferentes. Compare a 
quantidade com outros locais do 
município e entre os grupos de 
pessoas. Perceba a biodiversidade 
dos campos nativos.  Com essas 
plantas do pampa em suas mãos, 
você já pode fazer uma excsicata e 
um herbário! Tem dicas de como 
fazer lá na página 58.

 O bioma pampa é singular 
justamente por ser dominado por 
vegetação rasteira, por espécies de 
gramíneas. Ao contrário das florestas 
tropicais úmidas como a Amazônia, 
a diversidade do pampa não está 
nas árvores, mas sim no chão. Se 
olharmos atentamente, veremos que 
as gramíneas definem a estrutura, 
formando com outras plantas 
herbáceas uma cobertura vegetal 
contínua e, em alguns lugares, 
permeada de arbustos, como no 
caso dos campos da Serra do 
Segredo (foto abaixo). Nos campos 
do Rio Grande do Sul podem ser 
encontrados mais de 400 espécies 
de gramíneas nativas da família 
Poaceae. Outras espécies 
campestres, como a da família das 
Asteraceae, que abrange as 
carquejas (Bacharis spp.) e o 
mio-mio (Bacharis coridifolia), 
envolvem mais de 480 espécies. 
Dentre a família das Fabaceae já 
foram identificadas mais de 230 
espécies diferentes, tais como os 
trevos (Trifolium spp.) e o famoso 
pega-pega (Desmodium incanum), 
cujas sementes frequentemente 
aderem às roupas e cadarços de 
quem caminha pelos campos. 
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 As chamadas Pedras das Guaritas, ou simplesmente 
Guaritas, são um conjunto de cerros formados também sobre 
rochas sedimentares, principalmente arenitos e arenitos com 
seixos, também com algumas rochas mais finas, mais argilosas. 
Assim, a explicação para a origem das rochas das Guaritas é 
semelhante àquela da Pedra do Segredo: fragmentos vindos 
das áreas altas, trazidos por rios, formando depósitos que, 
soterrados, acabam se tornando rochas. Mas, se você for às 
Guaritas, e começar a buscar os seixos encravados nas rochas, 
verá uma diferença muito importante: além de haver muito 
mais areia, os fragmentos são, em sua maioria, muito bem 
arredondados! As fotos da página 40 ilustram bem essa 
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guaritas
6Cerros que parecem ruínas...
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 Isso significa que os materiais que 
formam as rochas das Guaritas 
passaram por um transporte muito mais 
longo, mais demorado, ou seja, foram 
depositados muito mais longe das 
montanhas, após muito tempo sendo 
levados pelos rios. Tudo isso (não 
esqueça!) aconteceu quando o ambiente 
era completamente diferente do atual, e o 
relevo que está lá hoje não existia. As 
rochas daquele maciço são do início do 
Paleozóico, e têm cerca de 500 milhões de 
anos de idade. 
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Fotos: André Borba
Pedregulhos bem arredondados = transporte longo e duradouro
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 Há um outro detalhe importante sobre essas rochas. O 
maciço das Guaritas se estende até Santana da Boa Vista, e lá 
as rochas são de origem eólica, principalmente na chamada 
Pedra Pintada. Isso quer dizer que os sedimentos, em vez de 
serem transportados por um rio, foram transportados pelo 
vento, por meio de grandes dunas, em um ambiente desértico. 
Assim, pode-se concluir que as rochas que formam o 
substrato das Guaritas são o registro de um dos mais antigos 
desertos do continente.
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 Uma diferença importante 
em relação à Serra do Segredo 
está no fato de as camadas de 
rocha das Guaritas serem mais 
heterogêneas, mais diferentes 
entre si, em termos de tamanho de 
grão, compactação ou 
cimentação. Camadas com 
tamanho de grão mais fino, ou 
menos compactadas, são mais 
suscetíveis à alteração pela água 
da chuva que se infiltra nas rochas. 
Por isso, uma das ‘marcas’ da 
paisagem das Guaritas é a 
presença de reentrâncias 
encurvadas, com inclinações 
negativas, em um perfil em forma 
de ‘boca de sapo’, como na 
fotografia da capa deste guia, ou 
na imagem 3D abaixo.

 Quando o deserto que 
formou as rochas das Guaritas 
deixou de existir, essas rochas 
foram soterradas, e 
permaneceram assim por muitos 
milhões de anos. Em alguns 
momentos, sofreram com as 
forças da tectônica, adquirindo 
fraturas. Finalmente, nos últimos 
milhões de anos, foram 
progressivamente sendo trazidas 
para mais próximo da superfície. 
Então, começaram a sofrer 
também com a ação da 
chuva/umidade, nos períodos 
mais quentes e úmidos e com o 
vento carregado de poeira, nas 
fases mais secas e frias. Assim, 
feições de dissolução, com 
formação de cavidades e tocas, 
são complementadas pela ação 
do vento, erodindo as paredes, ao 
longo do tempo. 
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 Outra feição muito interessante no geomonumento Guaritas, neste 
caso relacionada à ação da água corrente, superficial, nas nascentes dos 
cursos d’água da bacia do rio Camaquã, é a presença de marmitas ou 
panelas. A presença de seixos encravados nos sedimentos é importante 
para a formação dessas feições. A água corrente começa a desgastar a 
rocha preferencialmente em volta dos seixos, deixando ali um ‘buraquinho’, 
que vai se expandindo. Conforme aumenta seu diâmetro, essas cavidades 
vão incorporando ainda mais seixos, que vão se descolando das rochas. 
 Quando há chuvas mais fortes, e as águas adquirem maior 
velocidade, o turbilhão dentro das marmitas faz com que os próprios seixos 
sigam fazendo abrasão, desgastando as paredes de rocha e aumentando 
a marmita. Assim, os trechos iniciais dos arroios, especialmente o arroio 
Passo dos Negros, é uma sucessão de marmitas. As mais rasas são usadas 
como ‘berçários’ pelos anfíbios. Nas mais profundas, acumulam-se 
centenas de seixos arredondados. Sempre foram muito usadas, pelos 
moradores locais, como ‘tanques’ para lavar roupas, mostrando também 
sua importância cultural. São feições fantásticas! E super didáticas!   
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 Por sua diversidade de feições geológicas e geomorfológicas, o 
geomonumento Guaritas foi inscrito na lista SIGEP (Sítios Geológicos e 
Paleontológicos do Brasil), ou seja, faz parte do patrimônio geológico 
brasileiro!

 Mas as Pedras das Guaritas têm muito mais do que rochas. A área 
tem uma grande diversidade de cactáceas, e as mais destacadas, 
principalmente pela floração, entre setembro e fevereiro, são: a Echinopsis 
oxigona, que projeta uma belíssima flor lilás, com pétalas pontiagudas 
dispostas em várias camadas; e a Opuntia elata, que tem flores amarelas 
de pétalas mais arredondadas.

 Em uma pesquisa realizada ainda na década de 1990, pela Secretaria 
Estadual de Turismo, as Guaritas de Caçapava do Sul foram eleitas como 
uma das ‘Sete Maravilhas Turísticas’ do Rio Grande do Sul. O perfil que se vê 
da RS-625, a ‘estrada velha da mina’

Fotos: André Borba
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Outro grande destaque, 
em termos de flora nativa, 

é a Petunia exserta, 
endêmica desse maciço 

rochoso, que dá uma bela 
flor de cor avermelhada.
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 Quando se observa o perfil irregular das Pedras das Guaritas, com 
seus cerros de rocha exposta, uma sensação fica evidente: aquela área não 
se enquadra no imaginário de um pampa aberto, plano ou de coxilhas 
suaves. Da mesma forma, a pecuária que ali se desenvolve não é a pecuária 
das grandes estâncias e do gado de corte. 

 A pecuária, nas Guaritas e em algumas outras áreas da região do alto 
Camaquã, além de se basear na criação de pequenos animais (ovelhas e 
cabras) alimentados exclusivamente de campo nativo, se processa em 
propriedades menores, que usam mão-de-obra familiar para o seu 
desenvolvimento.
 Esses pecuaristas familiares são os guardiões de saberes e fazeres 
profundamente vinculados à paisagem e às lidas campeiras, cuja 
manifestação cultural  se dá através da vestimenta típica e dos apetrechos 
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de lã crua ou trabalhada, bem como de couro: palas, ponchos, boinas, 
xergões, buçais e cinchas. São traços culturais que devem ser valorizados e 
preservados, e por isso devem ser objeto também de aulas ou visitas a 
campo. 

 A carne dos animais criados exclusivamente se alimentando do 
campo nativo possui sabor e qualidade únicos, muito superiores a de 
animais alimentados com rações derivadas de soja e milho, e as ovelhas 
caçapavanas têm sido premiadas em diversos eventos. Esses rebanhos de 
‘pequenos animais’ também dão um toque todo especial à paisagem nos 
momentos em que visitamos as Guaritas: as cabras estão plenamente 
adaptadas a deslocar-se pelos cerros íngremes, de paredes quase verticais. 
E seus pastores também!
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MINAS DO
CAMAQUÃ

7Um marco da mineração de cobre no Brasil...

 Cerca de 10 quilômetros a leste das Guaritas, já na divisa com 
Santana da Boa Vista, localiza-se outro ponto importante, tanto em 
termos de sua geodiversidade quanto do patrimônio cultural relacionado 
à mineração. A Vila Minas do Camaquã foi implantada na década de 1940, 
como uma ‘company-town’, especialmente pensada como local de 
residência dos trabalhadores da mineração de cobre e de suas famílias.
 Minas do Camaquã constitui um marco da mineração de metais no 
Brasil, e também faz parte da lista SIGEP, do patrimônio geológico 
brasileiro. 
 O minério de cobre, na forma de sulfetos (cobre + enxofre) e 
carbonatos (cobre + carbono + oxigênio), foi descoberto na segunda 
metade do século XIX, em 1865, pelo Coronel João Dias, proprietário das 
terras e da bela sede de fazenda que aparece na próxima página. A partir 
de então, ingleses, alemães e belgas passaram a explorar esse material 
através de galerias subterrâneas, deixando muitas marcas na paisagem: 
a Casa de Pedra, hoje sede do CTG Ronda Crioula; o engenho dos belgas; 
e a barragem de pedra utilizada para geração de energia, uma das 
primeiras do país.
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 Na página 52, você pode 
observar fotografias em 3D com o 
Cine Rodeio como elemento de 
fundo, e os antigos equipamentos de 
mineração, hoje desativados, em 
primeiro plano.
 Em 1996, após muitas 
dificuldades, também relacionadas 
ao preço do cobre no mercado 
internacional e à descoberta de 
novas jazidas, especialmente no 
Chile, a mineração de metais em 
Caçapava do Sul foi abandonada. Na 
Vila Minas do Camaquã, que já tivera 
em torno de 5 mil habitantes, 
restaram cerca de 400 pessoas. A 
retomada da vida nas Minas do 
Camaquã está se dando aos poucos, 
na forma de casas de veraneio, ou de 
empreendimentos turísticos, como 
pousadas, restaurantes, hotéis e 
empresas de esportes de aventura. 

 Após um período de 
dificuldades, por causa do mercado 
internacional de cobre, a mineração 
foi retomada na década de 1940, 
com a criação da Companhia 
Brasileira do Cobre (CBC), que tinha 
investimento do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul e do grupo 
paulista Pignatari. Foi nessa fase a 
construção da Vila Minas do 
Camaquã, para moradia dos 
trabalhadores da mina Uruguai (foto 
pág. 53), já na tecnologia de ‘cava a 
céu aberto’, que deixou uma marca 
permanente na paisagem. Esse 
período ficou na lembrança de muita 
gente em Caçapava do Sul como um 
período de ouro, onde a vila mineira 
possuía excelente infraestrutura, 
com hospital, clube e até um cinema, 
o Cine Rodeio, inspirado nos saloons 
do oeste norte-americano. 
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Malaquita, carbonato de cobre
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Ruínas do Engenho dos Belgas

Ruínas da barragem
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 A RS-625, ou ‘estrada velha da mina’, que dá acesso tanto às 
Guaritas quanto às Minas do Camaquã, pode ser considerada uma 
‘estrada paisagística’, com muitas possibilidades de parada, observação, 
fruição e interpretação da paisagem. Conforme você se aproxima da Vila 
Minas do Camaquã, começa a aparecer um perfil de relevo muito 
característico: o conjunto de quatro morros em forma de capuzes, cuja 
elevação mais a sul (à direita na fotografia abaixo) é a Pedra da Cruz. 

 Esses morros possuem um substrato formado também por rochas 
sedimentares e, assim como na Serra do Segredo, denotando pouco 
transporte e montanhas próximas, há 550 milhões de anos. São essas 
rochas que, afetadas por fluidos quentes, permitiram a concentração dos 
metais sulfetados: cobre, ferro, zinco, chumbo, ouro e prata. 
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Mina Uruguai
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 Ao chegar na Vila Minas do Camaquã, uma visita obrigatória é a 
chamada ‘prainha’, às margens do arroio João Dias, que faz a divisa de 
Caçapava do Sul com Santana da Boa Vista. No verão, é um belo 
balneário. E, durante todo o ano, uma sala de aula ao ar livre. Dali, é 
possível perceber que as camadas de rocha vermelha que formam a 
Pedra da Cruz (e toda a região) estão inclinadas, em um ângulo de 45 
graus, para norte (para quem está na prainha, de frente para a Pedra da 
Cruz, as camadas estão inclinadas para a ‘esquerda’).

 Essa não é a posição original, ‘normal’, de uma rocha sedimentar, 
pois os sedimentos sempre se depositam sobre a superfície terrestre, 
formando camadas horizontais. Isso significa que as camadas da Pedra 
da Cruz, após sua consolidação como rochas, sofreram os efeitos da 
tectônica (manifestado na forma de soerguimento e terremotos), o que 
levou as camadas a ficarem inclinadas, ou, como dizem os geocientistas, 
‘basculadas’.
 
Leia mais sobre Caçapava do Sul:

- Da geodiversidade ao geoturismo: valorização e divulgação do geopatrimônio 
de Caçapava do Sul, RS, Brasil - Tais da Silva Garcia.
- Ecoturismo e interpretação da paisagem no Alto Camaquã/RS: uma alternativa 
para o (des)envolvimento local - Simone Marafiga Degrandi.
- Espaço e tempo nas Minas do Camaquã em Caçapava do Sul/RS - Rogerio 
Marques Silva.
- Perspectivas de valorização e conservação do patrimônio geo-mineiro da 
localidade de Minas do Camaquã (Caçapava do Sul, RS) - Silvio Avila Domingues.
- A pecuária em Caçapava do Sul/RS: de atividade tradicional a alternativa frente 
à expansão da soja e do eucalipto - Carla Silveira Pereira.
- Ao sul do Brasil oitocentista: escravidão e estrutura agrária em Caçapava, 
1821-1850 - André do Nascimento Corrêa.
- Empreendedorismo e desenvolvimento do turismo: caso Caçapava do Sul – RS 
- Andre Luiz Fialho.
- Inventário urbano de Caçapava do Sul: patrimônio de valor arquitetônico, 
histórico e cultural - Michelle Campos Morais.
- Proteção do patrimônio natural da Serra do Segredo (Caçapava do Sul, RS, 
Brasil) um diálogo entre a geoconservação e o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) - Elisângela Lopes da Silva.
- Saberes e práticas tradicionais: uma análise do modo de apropriação da 
natureza pelos pecuaristas familiares da serra do sudeste/RS -  Letícia Fátima de 
Azevedo.
- Tradição e transformação do pampa serrano das Guaritas do Camaquã: um 
estudo de percepção da paisagem - Luiz Paulo Martins e Souza.
- Tecendo tradição artesanato e mercado simbólico em uma comunidade rural 
do pampa gaúcho - Daiane Loreto de Vargas.
- Capital social e desenvolvimento territorial endógeno: desafios e perspectivas 
para a criação de um geoparque em Caçapava do Sul, RS (Brasil) – Simone 
Marafiga Degrandi
- Estradas paisagísticas: estratégia de promoção e conservação do patrimônio 
paisagístico do pampa Brasil-Uruguai - Jaciele Carine Sell
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ÓCULOS 3D
 Você vai precisar de: cartolina, tesoura, cola, celofane azul e 
celofane vermelho.
 Cole este papel sobre uma cartolina, recorte as partes do óculos,
cole as pernas internamente e cole as lentes dos óculos por dentro da 
armação. 

FRENTE

LATERAL

VERSO - cole o celofane desta maneira 

959





Caçapava é pampa! Pampa é diversidade!
 Você faz ideia da biodiversidade que existe em um metro quadrado 
de campo nativo?

Faça uma quadrado de madeira 
(ou outro material disponível) de 
um metro por um metro.

Observe atentamente por alguns 
minutos esse espaço.
Tente identificar e quantificar 
quantas espécies diferentes 
estão presentes ali.
Após isso, colete e faça uma 
excsicata da biodiversidade 
encontrada.

Você vai encontrar várias espécies diferentes!

1 metro

1 m
etro
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Faça uma EXSICATA!
 Herbários são belos e podem ser muito úteis para ilustrar uma aula 
de ciências. Tornam-se ainda mais interessantes se os próprios alunos 
coletarem as amostras de plantas (seja no quintal de casa, no jardim da 
escola ou numa excursão com este propósito) e fizerem suas próprias 
exsicatas.

Procedimentos:

- Sobre a base de madeira da prensa, coloque uma camada de papelão 
e uma de jornal.

Materiais necessários:
- 2 retalhos de madeira do mesmo tamanho, com furos nos 4 cantos
- 4 parafusos, 4 arruelas e 4 porcas tipo borboleta
- Papelão 
- Jornal
- amostras frescas de folhas e flores
- ficha impressa com informações da exsicata
- linha, agulha, ou cola branca

Fotos: André Borba

- Espalhe o material a ser herborizado 
sobre o jornal, aproveitando o espaço 
disponível da melhor forma possível.
- Arrume as folhas e pétalas para que 
fiquem bem visíveis. Não será possível 
mudar sua posição depois de secas. Evite 
colocar na mesma camada folhas/flores 
de espessuras muito diferentes.

- Cubra com mais uma camada de jornal 
e repita o processo até atingir a altura da 
prensa.
- Feche a prensa e pressione bem.
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- Guarde a prensa em local seco e arejado. O tempo necessário para o 
material secar varia conforme as condições de temperatura e umidade. 
Geralmente 3 meses são suficientes. Uma maneira de acelerar o processo 
é trocar os jornais e o papelão semanalmente, mas o procedimento é 
delicado e há o risco de estragar as amostras de plantas.

Após o período de secagem, abra a prensa e retire as plantas secas com 
cuidado.

- Anexe uma ficha contendo os dados da planta à exsicata. 

- As exsicatas devem ser armazenadas em local seco e arejado. Fungos 
são seus maiores inimigos, certifique-se que o material herborizado esteja 
bem seco. Evite guardar as exsicatas em plásticos. Prefira envelopes ou 
pastas de papel.

 É mais fácil identificar as plantas antes do processo de 
herborização. Então, ao colocar as amostras na prensa, anote no jornal 
logo abaixo o nome da espécie. Ou anote uma numeração e faça as 
anotações em uma folha em separado. Outras informações que também 
podem ser úteis são o nome da pessoa que fez a coleta, as cores originais 
da planta antes de passar pelo processo de herborização (incluindo um 
registro fotográfico, em arquivo digital), a altura da planta, a espessura do 
tronco, se haviam flores e/ou frutos na data da coleta, etc…

Identificar plantas pode ser um desafio, mesmo para os professores 
experientes. Seguem alguns livros gratuitos e online que podem ajudar:

Noções Morfológicas e Taxonômicas para Identificação Botânica 
(Embrapa)

Guia de Campo – Vegetação do Cerrado – 500 espécies (Ministério do 
Meio Ambiente)

Manual de Identificação de Plantas Infestantes (FMC) 

Utilize papel sulfite ou 
cartolina para montar 
cada exsicata. A técnica 
mais utilizada para 
prender o material é 
agulha e linha. Alguns 
herbários utilizam fitas de 
papel autocolante. Se as 
exsicatas são apenas 
para fins didáticos e não 
serão armazenadas por 
muito tempo, nem 
utilizadas para fins 
científicos, pode-se colar 




