
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO COMPLEXO PORTO BELO: O 
EMBASAMENTO DA ZONA DE CISALHAMENTO MAJOR GERCINO EM 

BOMBINHAS, SC 
 

Andres, F.G.1; Bitencourt, M.F.1;                                                                              
1Programa de Pós-Graduação em Geociências - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
RESUMO: A região de Porto Belo-Bombinhas (SC), situada na porção centro-leste do Escudo 
Catarinense, está quase inteiramente contida nos limites da Zona de Cisalhamento Major 
Gercino (ZCMG), com exceção do extremo sudeste da península. A ZCMG é uma zona de 
transcorrência destral, de escala crustal, com direção NE-SW que integra o Cinturão de 
Cisalhamento Sul-brasileiro, ativo ao final do Ciclo Brasiliano/Panafricano. Esta zona foi 
responsável pela ascensão e posicionamento de magmas graníticos na região durante o 
estágio pós-colisional (~630-580 Ma), e se estabeleceu sobre um embasamento granítico-
gnáissico, o Complexo Porto Belo (CPB). O CPB é composto por uma associação de 
ortognaisses de composição granítica, diorítica e tonalítica, além de granitos e granodioritos. 
Essa associação registra os eventos pré-transcorrência na região, que são caracterizados 
principalmente por estruturas de baixo ângulo associadas ao estágio colisional. Neste trabalho, 
são estudadas comparativamente duas áreas onde predominam os ortognaisses: a área I, 
localizada fora dos limites da ZCMG, na Praia do Cação, e a área II, localizada dentro dos 
limites da ZCMG, na Praia Triste. Na área I encontram-se gnaisses tonalíticos e dioríticos com 
bandamento composicional de espaçamento milimétrico intrudido concordantemente por 
granitoides porfiríticos. A trama planar dessas rochas tem direção NNE e mergulho de baixo 
ângulo para ESE, e encontra-se afetada por dobras. As principais dobras são recumbentes, 
variam em escala centimétrica a métrica, têm eixos com baixo caimento para SE e vergência 
para W e SW. As dobras parasíticas são abundantes ao longo dos afloramentos. Nesta área, 
as rochas mostram evidências de fusão parcial, como bolsões de leucossoma, leucossoma in 
situ e in source, e acúmulo de leucossoma nas charneiras de dobras e no bandamento 
gnáissico. Localmente, são afetadas por zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais 
tardias que, consequentemente, verticalizam a foliação e os planos axiais das dobras. Na área 
II, as litologias encontradas são gnaisses e granitoides. O gnaisse tem composição tonalítica e 
bandamento composicional de espaçamento milimétrico. O granitoide tem composição 
granítica a granodiorítica, textura heterogranular, localmente porfirítica, e é intrusivo 
paralelamente no bandamento do gnaisse. Nenhuma evidência de fusão parcial foi encontrada 
ao longo dessa área. A trama planar de ambas as litologias tem direção NE, com mergulhos 
moderados para NW, e encontra-se localmente dobrada com eixos de baixo caimento para 
SW.  A integração de dados obtidos até o momento permite assumir que a deformação do 
Complexo Porto Belo é diferente nas duas áreas. Na área I, a deformação é dúctil, com feições 
de média a alta temperatura (500-600 ºC). Na área II, a deformação é dúctil-rúptil, de 
temperatura compatível com as da fácies xisto-verde, como registrado ao longo da ZCMG. Os 
dados comparativos das duas áreas indicam a presença de uma dobra em escala regional, 
com plano axial de direção NE-SW e mergulho de alto ângulo, e eixo de baixo caimento para 
SW. 
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