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A sequência supracrustal, denominada na literatura como Formação Queçaba, foi redefinida no 
Projeto Águas Mornas (PAM - UFSC 2016) como Complexo Queçaba. Esta unidade aflora na 
forma de duas cunhas de rochas metassedimentares imersas no Batólito Florianópolis, a sul da 
Zona de Cisalhamento Major Gercino. O presente trabalho apresenta dados do mapeamento 
geológico (1:25 000) da cunha principal, ocorrente na região de Teresópolis, bem como dados 
de idade de proveniência da literatura disponíveis para os quartzitos desta unidade e sua 
comparação com os dados disponíveis para o Complexo Metamórfico Brusque. O Complexo 
Queçaba é uma unidade composta pela intercalação de rochas metassedimentares, com S1 
paralela a S0, de estruturação complexa com desenvolvimento de duas fases de dobramento. 
Devido ao baixo grau metamórfico, caracterizado pela fácies xisto verde inferior, ainda é 
possível identificar parte da intercalação dos protólitos sedimentares, os quais caracterizam-se 
como metarritmitos, com intercalação de níveis quartzíticos; filitos, por vezes grafitosos, 
intercalados com metapsamitos, dispostos em geometria tabular com espessuras variando de 
uma escala centimétrica a métrica; e, ainda, camadas tabulares de quartzitos intercalados com 
metapsamitos. UFSC (2016) relatam um metamorfismo de contato nos metassedimentos do 
Complexo Queçaba ocasionado pela intrusão dos Granitóides Santo Antônio e do Granito 
Serra do Tabuleiro, ambos pertencentes ao Batólito Florianópolis. Dada a idade de 590 Ma 
estabelecida para o Granito Tabuleiro, se sabe que a sedimentação e o metamorfismo do 
Complexo Queçaba se deu antes da consolidação final do magmatismo do Batólito 
Florianópolis. Correlacionado com o Complexo Metamórfico Brusque em função das 
semelhanças litológicas, o metamorfismo do Complexo Queçaba é posicionado, segundo 
dados da literatura, no Neoproterozóico, período Ediacarano entre 635 e 541 Ma, embora não 
existam dados de idade metamórfica na literatura. Idades de proveniência U-Pb SHRIMP em 
zircão detrítico variam de 1.9-1.7 a 1.2 Ga para o Complexo Queçaba, obtidas em uma amostra 
de quartzito; e em intervalos mais variados, desde 2.3-2.0; 1.7; 1.5-1.3-1.1 e 570-540 Ma para 
o Complexo Metamórfico Brusque, obtidas em quartzitos e um mica xisto de contribuição 
vulcânica. Os dados geológicos não permitem uma correlação direta entre os dois complexos, 
já que o Complexo Metamórfico Brusque constitui uma unidade formada por rochas 
metavulcanossedimentares, com grau metamórfico mais alto (xisto verde a anfibolito médio) e 
estruturação complexa, muito diferente do encontrado no Complexo Queçaba. Contudo, a 
identificação das áreas fontes do Complexo Queçaba e sua comparação com os dados 
existentes para o Complexo Metamórfico Brusque são essenciais para uma investigação mais 
acurada da correlação das potenciais fontes destes complexos. A comparação dos dados de 
proveniência destas duas unidades metassedimentares, compartimentadas pela Zona de 
Cisalhamento Major Gercino, é também importante para a investigação deste importante 
lineamento como uma zona de sutura ou como uma zona transpressiva de deslocamento 
destral ativa no período entre 650-590 Ma. 
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