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O Complexo Metamórfico Brusque (CMB), integrante dos cinturões de dobramentos 
situados na porção meridional da Província Mantiqueira, é constituído por uma associação de 
rochas metavulcano-sedimentares, de complexa evolução tectono-estrutural. As rochas do 
CMB são intrudidas por diversos granitoides neoproterozoicos, que ocupam cerca de metade 
da área do CMB, e que são agrupados em três suítes: Valsungana, Nova Trento e São João 
Batista. O Granito Rio do Salto (GRS), pertencente à Suíte Nova Trento, constitui um stock 
granítico de aproximadamente 1 km² de área aflorante. Possui forma circular, é circunscrito e 
intrusivo no Granito Valsungana (GV). A denominação GRS abrange sieno- a monzogranitos 
leucocráticos, menos comum biotita granitos, de coloração vermelha acinzentada ou 
localmente esbranquiçada. São rochas maciças, isótropas, de textura fanerítica, inequi- a 
equigranular fina, localmente porfiríticas, com presença de megacristais tabulares de 
plagioclásio de até 1,5 cm. Como minerais acessórios contêm biotita, allanita, apatita, zircão ± 

muscovita, granada e pirita. Minerais secundários são: sericita, epidoto e clorita. 
Geoquimicamente, o GRS corresponde a granitos e álcali-granitos, de caráter peraluminoso e 
afinidade alcalina de alto-K. São rochas de caráter altamente evoluído (72,9 a 74,8% SiO2). Os 
altos teores de Al2O3 (13,3 a 14,2%) e álcalis (Na2O + K2O = 7,98 a 8,97%) são 
correspondentes a associações minerais: biotita+muscovita primária±granada e albita+K-
feldspato, respectivamente, identificadas petrograficamente. Trends positivos de Al2O3, Rb, Ba, 
Sr, juntamente com as tendências, algo mais dispersas, de incremento de K2O e Na2O, em 
relação a SiO2, apontam para um enriquecimento nos LILE com a diferenciação e corroboram a 
cristalização tardia de k-feldspato e albita, observada na petrografia. Para o elemento Zr 
observa-se uma dispersão, que não permite a definição de um trend de diferenciação, mas que 
demonstra que o magma passou por uma saturação em Zr. Os padrões de ETR normalizados 
pelo condrito demonstram pronunciadas anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* 0.35 a 0.48), 
padrão andorinha ((La/Yb)N entre 14 e 22), típico de granitos fracionados, e pronunciadas 
anomalias negativas de Ce em grupo específico de amostras, interpretadas como resultado da 
ação de fluídos oxidantes epigenéticos. As amostras analisadas são até 850 vezes mais 
enriquecidas em ETRL que o condrito. O GRS é similar aos granitos peraluminosos portadores 
de muscovita (MPG), em diagramas discriminantes de ambiente geotectônico mostra 
similaridade a granitos de ambientes pós-colisionais transicionando para o ambiente dos 
granitos intraplaca, e é classificado como granito tipo A2. Os altos teores de ETR, Y (19,58 a 
155,29 ppm) e Rb (~250 ppm) somados ao contexto plutônico do GRS permitem classicá-lo, 
também, como um granito rico em elementos raros (Rare-Element Granite). Dado o caráter 
intrusivo no GV, o fato de constituir um corpo circunscrito e parâmetros geoquímicos, o GRS é 
um granito tipo A2, peraluminoso, que evoluiu através de cristalização fracionada, e que possui 
fontes relacionadas a fusão de crosta, em ambiente pós-colisional. 
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