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Uma correlação cinemática entre o limite norte do Batólito Florianópolis (BF) e a Faixa de 
Dobramento Tijucas (FDB), Cinturão Dom Feliciano (CDF), é proposta a partir da comparação 
da geometria, estilo e progressão temporal da deformação de três complexos em um perfil de 
Bombinhas a Camboriú, SC. Ambos os domínios geotectônicos seguem um trend regional NE 
e localmente preservam foliações de baixo ângulo. O Complexo Porto Belo (CPB) é o 
embasamento dos granitoides sintectônicos à Zona de Cisalhamento Major Gercino (ZCMG), 
estrutura que delimita o BF do Complexo Brusque (CB). Este compõe a porção supracrustal da 
FDB, enquanto o Complexo Camboriú (CC) constitui o seu embasamento migmatítico, 
aflorando no núcleo de uma antiforme regional flanqueada pelas rochas do CB. O CB registra 
sedimentação e vulcanismo de ambiente de rifte neoproterozoico, deformado e metamorfizado 
em fácies xisto verde a anfibolito. A foliação sub-horizontal (S1), localmente preservada e 
acompanhada de lineação mineral/estiramento NW, é afetada por dobras recumbentes 
assimétricas de eixo horizontal NE-SW, apontando um empurrão para NW. Zonas de 
cisalhamento discretas (S2) indicam reativação extensional nos flancos, com abatimento do 
bloco SE. O CC compreende orto- e parametamorfitos com abundantes feições migmatíticas 
controladas por estruturas neoproterozoicas, além do Granito Itapema (ca. 640 Ma), 
interpretado como fruto de sua fusão parcial. As rochas do CC têm S1 originalmente sub-
horizontal, afetada por dobras normais simétricas, com eixo horizontal NE-SW. Lineações e 
indicadores cinemáticos são raros. Dobras parasíticas em escala de afloramento são 
simétricas, com charneiras espessadas e flancos rompidos por zonas de cisalhamento sin-
magmáticas sub-verticais (S2) com cinemática oposta nos dois flancos. Estas características 
apontam um regime dominado por cisalhamento puro. A deformação na ZCMG é registrada em 
granitos sintectônicos (625-590 Ma) e nas encaixantes do Complexo Porto Belo. Os 
Granitoides de Quatro Ilhas (GQI) e o Granito Mariscal são as intrusões mais precoces (ca. 625 
e 610 Ma), registrando a progressão da tectônica transpressiva de baixo ângulo (S1) para 
transcorrência (S2). Ambos exibem xenólitos tabulares métricos de ortognaisses tonalíticos 
(magmatismo ca. 800 Ma; metamorfismo ca. 650 Ma), com deformação concordante. Dobras 
assimétricas apontam vergência para NW e porfiroclastos indicam cisalhamento destral.  Em 
uma fatia de ca. 150 m de espessura, intercalada com os granitoides, encontra-se um 
embasamento migmatítico similar ao CC, com relações de mútua intrusão com os GQI, 
sugestivas de contemporaneidade, e estruturados na fase inicial da ZCMG. Lineações de 
alta/média obliquidade, dobras isoclinais com charneiras rompidas e duplex indicam cinemática 
oblíqua destral com topo para NW. As idades semelhantes dos granitoides dos diferentes 
domínios, combinadas com o padrão estrutural contrastante, apontam a partição da 
deformação transpressiva durante o período pós-colisional Brasiliano/Pan-africano na região. 
Na fase colisional foram geradas foliações sub-horizontais de direção nordeste e vergência 
para NW, comum aos três complexos estudados. A progressão/partição da deformação entre 
domínios infracrustais de cisalhamento oblíquo a transcorrente (ZCMG) e contracional (CC), 
culminou com a exumação do CC e o colapso extensional da supraestrutura (CB). 
Adicionalmente, a semelhança entre os embasamentos dos domínios sugere sua continuidade 
física pré-colisional, desafiando os modelos acrescionários anteriormente propostos. 
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