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RESUMO: Registros da colagem do supercontinente Gondwana podem ser observados ao 
longo da Província Mantiqueira, na borda leste do Brasil. Na região sul, essa província é 
representada pelo Cinturão Dom Feliciano, onde está inserida a área mapeada, localizada no 
sudeste de Nova Trento (SC). Nessa, afloram rochas metassedimentares do Complexo 
Metamórfico Brusque (CMB) e rochas ígneas da Suíte Granítica Valsungana (SGV), além de 
Hornfels e rochas associadas à intrusão. Duas unidades metassedimentares pertencentes ao 
CMB foram caracterizadas como metapelítica e metapelítica-psamítica. A primeira é composta 
por mica-quartzo xistos com traços de granada raramente intercalados por quartzitos micáceos 
e a segunda é composta por quartzo-mica xistos frequentemente intercalados por quartzitos 
micáceos com granada. Na SGV ocorrem três fácies: Sienogranito Porfirítico, composta por 
sienogranitos e monzogranitos; Quartzo Sienito, composta por quartzo sienitos, álcali-feldspato 
sienitos ricos em quartzo, álcali-feldspato granitos e monzogranitos; Quartzo Monzonito 
Porfirítico, composta por quartzo monzogranitos. Endo e exogreisens também foram 
identificados e ocorrem nas bordas da intrusão. As rochas metassedimentares afetadas pelo 
metamorfismo de contato apresentam sobrecrescimento de biotita e localmente cristalização de 
albita e clorita. Todas as unidades mapeadas apresentam trend NE, subparalelo a Zona de 
Cisalhamento Major Gercino (ZCMG). Nas rochas do CMB foram identificadas quatro foliações, 
sendo que a xistosidade mais antiga (S1) é transposto por um segundo plano de xistosidade 
(S2), pervasivo por toda a área e localmente caracterizando foliações miloníticas. Esses dois 
planos, em geral definidos pela orientação dos minerais micáceos, têm orientação média 
153/29 (dip direction) e são relacionadas à tectônica de baixo ângulo relativa à formação do 
Orógeno Dom Feliciano.  Ocorreu a crenulação dessas foliações através da superfície S3, 
lateralmente formando corredores transcorrentes miloníticos, com mergulhos subverticais e 
direção média 130/75. Essa foliação é observada localmente deformando as rochas da SGV 
com comportamento plástico. Isso é considerado como indício da colocação da intrusão em um 
momento onde ainda haviam tensores ativos relacionados à construção do orógeno. 
Associadas à S3 foram identificadas dobras inclinadas normais. Uma segunda clivagem de 
crenulação (S4) ocorre de forma pontual, com orientação 333/8, deformando a superfície S3. O 
registro do metamorfismo observado nas rochas do CMB é relativo ao metamorfismo regional 
relacionado à orogênese (M1a e M1b) e metamorfismo termal (M2). As duas primeiras fases 
descrevem uma trajetória que alcança temperaturas de 540°C e pressões de cerca de 5 kPa 
(Fácies Epidoto-Anfibolito) e regressam para condições entre 380 - 450°C e 2 kPa (Fácies 
Xisto Verde). A fase M2, causada devido à intrusão do CMB, ocorreu sob condições entre 1 e 2 
kPa e atingiu temperaturas de até 600°C nas proximidades da câmara. O magmatismo da SGV 
é tardi-orogênico segundo relações de campo, classificado como uma suíte do tipo I 
Caledoniano, embora apresente raras características petrográficas de granitos tipo A. 
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