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RESUMO: Os granitoides neoproterozoicos intrusivos no Grupo Brusque, domínio central do 
Cinturão Dom Feliciano, podem ser separados em três suítes distintas, São João Batista, 
Valsungana e Nova Trento. A Suíte Granítica Valsungana, a mais expressiva das três, é 
constituída por dois batólitos (norte e sul) e quatro stocks alongados na direção N50E, 
paralelas a estruturação regional. Litologicamente a suíte é caracterizada por monzogranitos, 
quartzo-monzonitos, monzodioritos e sienogranitos caracterizados pela textura porfirítica com 
megacristais de microclínio. Na região de Claraíba, distrito do município de Nova Trento (SC), o 
Batólito Sul da Suíte Valsungana, ocorre na forma de corpos de monzogranitos e sienogranitos 
hipidiomóficos e porfiríticos, cinza claro ou róseos, com fenocristais de microclínio, euédricos 
de até 8cm e matriz composta por quartzo, microclínio, andesina e biotita, com zircão, apatita, 
epidoto, alanita e turmalina como minerais acessórios, além de clorita e sericita como minerais 
de alteração. Localmente podem-se observar xenólitos e roof pendants de rochas relacionadas 
à Unidade Rio do Oliveira, pertencente ao Grupo Brusque, bem como corpos de aplitos 
sienograníticos e veios pegmatitos bandados, além de textura rapakivi bem desenvolvida, 
caracterizada por borda de andesina em cristais dos fenocristais euédricos de microclínios. Por 
definição, a textura rapakivi é caracterizada por fenocristais ovoides de feldspato alcalinos 
rodeados por bordas de plagioclásio e é historicamente associada a granitos tipo A, apesar da 
textura já ter sido descrita em granitos orogênicos relacionados a arcos continentais. A 
presença de textura rapakivi não havia sido descrita em trabalhos anteriores, seja na Suíte 
Valsungana, conforme encontrado nesse trabalho, quanto nas outras suítes intrusivas no 
Grupo Brusque. Apesar de não terem sido realizadas análises litoquímicas das rochas da Suíte 
Valssungana na região de Claraíba, onde foram encontradas as texturas rapakivi, os granitos 
pertencentes à unidade têm tendência predominantemente cálcio-alcalina, algo conflitante com 
as associações de textura rapakivi com granitos anorogênicos. Conforme descrição de outros 
autores, a textura rapakivi reflete condições físicas particulares durante a subida do magma, 
como assimilação de material crustal, ao invés de condições químicas específicas, com o 
magma tipo rapakivi e caledoniano considerados produtos diferentes de uma mesma fonte que 
se fundem em condições ligeiramente variáveis. 
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