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“Veni, vidi, vici” 
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Resumo 

 

Esta dissertação visa investigar as condições de metamorfismo e deformação das rochas 

metamáficas e metassedimentares do Complexo Metamórfico Scotia, na Ilha Coronation, formadas no 

estágio de subducção que precede a desagregação do Gondwana. A análise química das fases minerais 

permitiu determinar valores de temperatura e pressão calculadas com o programa THERMOCALC. Além 

disso, estudo sobre a proveniência dos metassedimentos foi conduzido com o método U-Pb em grãos de 

zircão. 

O Complexo Metamórfico Scotia é formado por intercalação de rochas metamáficas e 

metassedimentares com mármores e metachert, derivadas de depósitos sedimentares de caráter turbidítico, 

metamorfisadas e deformadas em ambiente de subducção. As rochas metamáficas consistem em rochas 

foliadas, de textura nematoblástica, com porfiroblastos de granada e plagioclásio. A paragênese é: quartzo 

+ hornblenda + granada + epidoto + albita ±biotita ±titanita. As rochas metassedimentares compreendem 

rochas foliadas, de textura lepidoblástica com domínios granoblásticos e porfiroblastos de granada e 

plagioclásio, com a paragênese: quartzo + muscovita + biotita + clorita + granada + plagioclásio ± titanita. 

Em ambas as rochas, é comum a presença de minerais zonados. A granada tem ampla variação 

composicional entre os componentes almandina-grossulária-espessartita do núcleo para borda, há 

intercrescimento das composições oligoclásio-andesina e albita-oligoclásio-andesina nos grãos de 

plagioclásio, o epidoto é zonado opticamente e o anfibólio cálcico tem núcleos com pleocroísmo mais 

fraco que as bordas e finas lamelas de exsolução de cummingtonita. 

Os cálculos de P-T indicam dois grupos de resultados, um com pressões elevadas, entre 12 e 16 

kbar, e outro com pressões intermediárias, entre 4 e 8 kbar. O grupo com pressões elevadas registra o pico 

bárico com 15,95 ± 2,85 kbar, para rochas máficas, e de 16,40 ± 1,50 kbar, para as rochas 

metassedimentares. O pico metamórfico é registrado pela temperatura mais elevada, que coincide com o 

grupo de pressões intermediárias, calculado em 621 ± 18°C, para as rochas máficas e 564 ± 18 °C, para as 

rochas metassedimentares. 

 Os dois grupos de condições P-T indicam que a subducção pode ter chegado à elevadas 

profundidades, na fácies metamórfica epidoto-eclogito, mas com o pico metamórfico nas fácies 

metamórficas epidoto-anfibolito e anfibolito, em condições similares ao que foi calculado por Meneilly & 

Storey (1986) para as rochas da Ilha Signy. As condições P-T de metamorfismo não são conclusivas, 

considerando a presença de texturas e composições que mostram desequilíbrio nos minerais. 

Os dados U-Pb em zircão permitiram identificar as populações de grãos detríticos com maior 

contribuição nos metassedimentos nos intervalos do Jurássico Inferior ao Permiano Inferior, 200-290 Ma, 



e do Carbonífero Inferior ao Neoproterozóico, 350-550 Ma. Através destes dados podem-se estabelecer as 

regiões de Adie Inlet, Cabinet Inlet Cape Casey e Target Hill, que fazem parte do embasamento da 

Península Antártica, como as principais áreas fontes dos protolitos sedimentares do Complexo 

Metamórfico Scotia; e permitem uma correlação entre o complexo e as unidades do Grupo Península 

Trinity e da Formação Miers Bluff. Os limites máximos para deposição foram estimados para o Jurássico 

Inferior com as idades de 202 e 191 Ma para as rochas do Complexo Metamórfico Scotia. 

  



Abstract 

 

The present master dissertation aims to investigate the metamorphism and deformation 

conditions of mafic and metasedimentary rocks of the Scotia Metamorphic Complex, Coronation Island, 

formed in the subduccion stage that precedes the disintegration of Gondwana. Chemical analysis of 

mineral phases allowed determining temperature and pressure values, calculated with THERMOCALC. 

Furthermore, a study on the origin of metasediments was conducted with U-Pb method to date zircon 

grains. 

The Scotia Metamorphic Complex is formed by intercalation of mafic and metasedimentary 

rocks with metachert and marble, derived from sedimentary turbiditic deposits, metamorphosed and 

deformed in a subduction setting. The mafic rocks are foliated, with nematoblastic texture and 

porphyroblasts of garnet and plagioclase. The paragenesis is: quartz + hornblende + garnet + epidote + 

albite ± biotite ± titanite. The metasedimentary rocks comprise foliated rocks, lepidoblastic texture with 

granoblastic domains and porphyroblasts of garnet and plagioclase, with the paragenesis: quartz + chlorite 

+ muscovite + biotite + garnet + plagioclase ± titanite. In both rocks, is common the presence of zoned 

minerals. Garnet has a wide compositional variation between the almandine-grossular-spessartite end 

members from core to rim, plagioclase ir composed of intergrowths of oligoclase-andesine and albite-

oligoclase-andesine, the epidote is optically zoned, and the calcic amphibole has cores with weaker 

pleochroism than the rims and thin cummingtonite exsolution lamellae. 

The P-T calculations indicate two groups of results, one with elevated pressures, between 12 and 

16 kbar, and another with intermediate pressures, between 4 and 8 kbar. The group with higher pressures 

recorded peak baric conditions with 15.95 ± 2.85 kbar, for mafic rocks, and 16.40 ± 1.50 kbar, for the 

metasedimentary rocks. The metamorphic peak is achieved at higher temperature, which coincides with 

the group of intermediate pressures, calculated at 621 ± 18 °C, for the mafic rocks and 564 ± 18 °C, for 

the metasedimentary rocks. 

 The two groups of P-T conditions indicate that the rocks may have reached high depths during 

subduction in epidote-eclogite facies, but with the metamorphic peak in the epidote-amphibolite and 

amphibolite facies, under similar conditions to what was calculated by Meneilly & Storey (1986) for the 

Signy Island rocks. The P-T metamorphism conditions are not conclusive, considering the presence of 

textures and compositions that show disequilibrium in the minerals. 

The U-Pb zircon ages permitted to identify populations of detrital grains with a major 

contribution in the metasediments between the Lower Jurassic to Lower Permian, 200-290 Ma, and Lower 

Carboniferous to the Neoproterozoic intervals, 350-550 Ma. Through these data can be established the 



regions of Adie Inlet, Cape Inlet Cabinet Casey Hill and Target, which are part of the Antarctic Peninsula 

basement, as the main source areas for the sedimentary protoliths of the Scotia Metamorphic Complex, 

and allow a correlation between the complex and the Trinity Peninsula Group and Miers Bluff Formation 

unities. The maximum deposition limit was estimated for the Lower Jurassic to the ages 202 and 191 Ma 

for the Scotia Metamorphic Complex rocks. 
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1. Introdução 

 

A história da formação da Península, do continente Antártico e de parte da Patagônia está 

relacionada à quebra e deriva do supercontinente Gondwana, durante o Mesozóico. A proto-margem 

Pacífica do Gondwana passou de passiva para ativa e após essa transição, que culminou com a 

destruição e separação do supercontinente, depósitos sedimentares de caráter turbidítico foram 

exumados. Estes depósitos foram formados e acrescidos tectonicamente na proto-margem, 

acompanhados por deformação e metamorfismo de alta pressão (Hervé et. al, 2006b). Após a 

exumação, foram separados nos blocos continentais que formam hoje a costa oeste Sul-Americana, a 

Nova Zelândia, a Península Antártica e arquipélagos adjacentes. 

O interesse da presente pesquisa é estudar as condições de metamorfismo das rochas 

formadas no estágio de subducção que precede a desagregação do Gondwana. As rochas metamórficas 

formadas nesse estágio estão hoje na costa Chilena, Patagônia, Península Antártica e arquipélagos 

adjacentes. Para a investigação do evento tectônico são investigadas rochas metamáficas e 

metassedimentares do Complexo Metamórfico Scotia aflorantes na Ilha Coronation, Arquipélago das 

Orcadas do Sul, Antártica. 

Afim de melhor definir a evolução do metamorfismo realizou-se estudo de termobarometria, 

técnica aplicada para definição dos parâmetros P-T, agregada às informações petrográficas e 

estruturais, com maior ênfase no aspecto microestrutural. O estudo foi entalhado na busca do 

entendimento mais aprofundado sobre o processo de subducção e exumação destas rochas, que exibem 

metamorfismo diferenciado e uma história deformacional complexa. 

Por fim, foi realizado um estudo de proveniência, com grãos de zircão, para definir se as 

rochas do Complexo Metamórfico Scotia apresentam fonte comum com as unidades do Grupo 

Península Trinity e Formação Miers Bluff. 

A história do continente Antártico e seus respectivos processos de formação é tema de 

pesquisa do Programa de pesquisa Antártica - ProANTAR do CNPq, realizado em diversas 

universidades inscritas no programa. Esta dissertação se insere neste contexto com o tratamento e 

interpretação dos dados da XXV Operantar, realizada entre 11 de janeiro e 11 de fevereiro de 2007 na 

Ilha Coronation do Arquipélago das Orcadas do Sul. 

O Arquipélago das Orcadas do Sul passou a ser território de livre exploração científica em 

regime internacional de cooperação e utilização pacífica após o Tratado da Antártica, assinado em 

1959. Diversos estudos foram e ainda são conduzidos na região pelo Instituto de Pesquisa Britânico – 

BAS nas diversas áreas de ciências naturais, atualmente com maior foco ambiental. 
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2. Localização 

 

A região estudada situa-se na costa sul da Ilha Coronation, inserida no Microcontinente das 

Orcadas do Sul, leste da Península Antártica (Fig. 1). O levantamento geológico foi realizado em 

2007, utilizando cartas topográficas do Instituto de Pesquisa Britânico – British Antarctic Survey, 

escala 1:100.000. 

O acesso foi realizado mediante apoio da Marinha Brasileira por embarcações navais e uso 

de helicópteros pelo Mar de Weddell, Baía Marshall e o Estreito de Normanna, entre as costas das 

ilhas Coronation e Signy. 

 

 

Figura 1. Mapa de localização do Microcontinente das Orcadas do Sul em relação ao continente Sul-

americano. Destaque para as áreas delimitadas em vermelho que são alvo de estudo da presente dissertação. 
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3. Métodos 

 

Na investigação das condições de metamorfismo da região de Stene Point foram conduzidas 

pesquisas bibliográficas sobre o seu contexto geológico que auxiliaram na descrição detalhada das 

amostras, nas análises laboratoriais (química de rocha total, medição da composição de minerais e 

isótopos U-Pb) e na interpretação dos resultados. A aplicação destes métodos ocorreu conforme 

descrito a seguir: 

3.1 Levantamentos Bibliográficos 

A revisão bibliográfica consistiu no levantamento, leitura e discussão de artigos, relatórios e 

painéis que abordam a região da Patagônia, Península Antártica e arquipélagos associados, em seus 

respectivos contextos tectono-geológicos. Além do reconhecimento regional, houve a aprendizagem e 

revisão de conceitos de termobarometria associada à química mineral e metamorfismo; e de outras 

áreas pertinentes a presente dissertação, como análise microestrutural e geocronologia. 

3.2 Trabalho de campo e amostragem 

As amostras usadas nesta dissertação são provenientes do trabalho de campo realizado entre 

11 de janeiro e 11 de fevereiro de 2007, na XXV Operantar conduzida pela Marinha Brasileira em 

conjunto com o Programa Antártico Brasileiro-ProAntar do Conselho Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico - CNPq. 

A equipe que participou da expedição foi composta pelos pesquisadores Prof. Dr. Renato de 

Moraes (IGc-USP), Prof. Dr. Luiz Sérgio Amarante Simões (IGCE-UNESP) e Bsc. Felipe Mattos 

Tavares (CPRM-RJ), e acompanhada pelo alpinista David Henrique.  

A Ilha Coronation, local onde as rochas a serem estudadas foram coletadas, apresenta relevo 

acidentado, com elevações máximas em torno de 1200m, sendo boa parte da sua superfície coberta por 

glaciares, mas com boas exposições nas praias e nos picos mais elevados. 

As amostras foram recolhidas de acordo com sua representatividade das variações litológicas 

e estruturais observada na região de Stene Point. Com exceção de seixos e blocos, as amostras foram 

orientadas.  

3.3 Petrografia e caracterização metamórfica  

As amostras foram triadas de acordo com litotipo, estruturas e outras características 

macroscópicas como a presença e tamanho dos porfiroblastos. A partir destas, foram confeccionadas 

setenta e cinco seções delgadas, as quais foram submetidas à descrição sistemática para identificação 

das paragêneses, texturas e microestruturas.  
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A descrição petrográfica das seções delgadas e amostras macroscópicas foi realizada com 

auxílio de lupa de mão (aumento 20x) e microscópio óptico Olympus BX40. Na captura das 

fotomicrografias utilizou-se o microscópio óptico Olympus BXP50 com câmera acoplada Olympus 

C5050. 

3.4 Caracterização Estrutural 

Em adição aos dados de petrográficos e descrições de campo realizou-se a avaliação 

estatística das medidas estruturais através do software livre OpenStereo 0.1.2c © e sua interpretação 

comparativa com dados bibliográficos regionais. 

3.5 Química Mineral e Termobarometria 

Após a análise petrográfica das amostras, foram selecionadas seis amostras para a coleta de 

dados de química mineral. Destas foram confeccionadas seções delgadas de 0,3mm de espessura, 

polidas e posteriormente metalizadas com carbono em câmara à vácuo. Os minerais-alvo foram 

selecionados em microscópio óptico conforme tamanho e importância na paragênese. As fases 

minerais passaram por análise quantitativa individual ou em perfis composicionais.  

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto 

de Geociências da Universidade de São Paulo. O equipamento utilizado corresponde à marca JEOL, 

modelo JXA 8600, composto por cinco espectrômetros de dispersão de comprimento de onda (WDS) 

com dois cristais analisadores cada. O modelo possui automação de fabricação NORAN e sistema 

operacional Voyager 3.6.1. As correções dos efeitos de matriz foram realizadas através da correção 

PROZA (segundo descrito em Bastin et al., 1984). 

 As condições de análise foram de 15 kV de voltagem de aceleração, 20 nA de corrente com 

feixe eletrônico de diâmetro de 5 µm, com eventual mudança para 10 µm nos filossilicatos. Foram 

utilizados minerais e compostos sintéticos como padrões químicos na calibração do equipamento para 

cada fase mineral. 

Para o tratamento dos dados, cálculo de fórmula estrutural e análise dos principais vetores de 

troca, foi utilizado o programa MINPET®, versão 2.02 (Richards, 1995) para hornblenda e para 

plagioclásio, granada, epidoto, biotita, clorita e muscovita foi utilizado o programa AX de Holland & 

Powell (1998). 

As condições de temperatura e pressão de metamorfismo das rochas estudadas foram obtidas 

utilizando o programa THERMOCALC (Powell & Holland, 1988), que utiliza banco de dados 

termodinâmicos internamente consistentes. 
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3.6 Análises de Isótopos de U-Pb 

Preparação de amostras 

Os concentrados de zircão foram extraídos de aproximadamente 2 kg por amostra de rocha 

triturada e peneirada (fração 100 a 250 mesh), utilizando técnicas gravimétricas, separação por 

densidade com utilização de líquidos densos, como bromofórmio e iodeto de metileno, e separação 

magnética, com uso do separador isodinâmico Frantz, nos laboratórios de preparação de amostras 

(LTA e CPGeo) do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Os grãos de zircão e 

titanita foram selecionados manualmente ao microscópio e dispostos em mounts com 60 a 80 grãos 

por amostra, fixados com resina epóxi e polidos em lixa de 3 µm seguida do polimento com pasta 

diamantada 1 µm. 

Os mounts polidos foram fotografados e imageados com catodo-luminescência no 

Microscópio de Varredura Eletrônica (MEV) do CPGeo, afim de caracterizar o interior dos cristais de 

zircão e distinguir possíveis zonamentos. O equipamento utilizado foi LEO-440I com capacidade de 

imageamento em aumentos de 5 a 250.000 vezes, acoplado com espectrômetro de energia dispersiva 

de raios-x Oxford, com voltagem de aceleração de 20kV.  

Posteriormente, os mounts foram enviados para análise no LA-MC-ICP-MS (Laser Ablation 

Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) no Laboratório de Geocronologia do 

IGD-UnB . O equipamento utilizado na análise pontual dos zircões foi o MC-ICP-MS Neptune 

(Thermo Finnigan) com o laser New Wave 213µm Nd-YAG acoplado. Os padrões de referência para 

análise in situ foi o padrão interno e o certificado GJ. 

Laser ablation multiple-collector inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-MC-ICP-MS)  

O MC-ICP-MS é o espectrômetro de massa capaz de medir diversas massas ao mesmo 

tempo. É composto por três módulos: módulo ICP (inductively coupled plasma), módulo ESA 

(eletrostatic analyser) e módulo multicoletor (Fig. 2). As especificações e modo de funcionamento do 

equipamento, apresentadas abaixo, foram retiradas do Manual Thermo Finnigan Neptune. 

Módulo ICP 

O módulo ICP está relacionado à geração de plasma, inclui controladores de fluxo para o 

fornecimento de argônio (gás carreador da amostra), o gerador RF que liga o plasma, o estágio XYZ 

da posição da tocha, e, finalmente, a câmara de spray e a tocha em si. 

A amostra gasosa ou líquida é alimentada continuamente na nebulização, sistema de 

admissão, onde o aerossol é gerado contendo argônio e a amostra. O aerossol é guiado para a câmara 

de pulverização, que remove as gotas maiores. A mistura é refinada em aerossol, direcionada para a 

injeção no centro da tocha do plasma e instantaneamente dissolvida e ionizada. 
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Figura 2. Componentes da estrutura interna do Neptune (fonte: Manual Thermo Finnigan Neptune). 

Módulo ESA 

O módulo ESA é responsável por relançar e acelerar íons. Inclui a interface de plasma, o 

sistema de lentes de transferência e o analisador eletrostático (ESA). Os íons, assim como elétrons, 

prótons e todos os tipos de moléculas de gás entram no espectrômetro de massa através dos orifícios 

na ponta do cone de amostragem. O fluxo de gás principal vai para a bomba de interface, enquanto os 

íons vão para o cone skimmer. Os íons são extraídos do fluxo de gás através da lente de extração e 

seguem no sistema pela lente de transferência. 

A partir do sistema de lentes de transferência, o feixe de íons entra no analisador 

eletrostático (ESA), que focaliza os íons. Íons com energias diferentes estão focalizados em pontos 

ligeiramente distintos ao longo da imagem do espectro. Ligeiramente antes da imagem formada, os 

íons são acelerados até a energia do feixe de íons alcançar 10 keV. 

Módulo Multicoletor 

O módulo multicoletor situa-se na seção final do instrumento e abrange o ímã, o zoom 

óptico, o multicoletor e o sistema amplificador de corrente. A separação de massa e a detecção de íons 

ocorrem neste módulo. 

O Netuno é equipado com um conjunto de lentes de zoom. Usando as duas lentes de 

quadrupolo posicionadas antes e depois do ímã, a dispersão de massa pode ser alterada em cerca de ± 

5%. O zoom óptico dinâmico pode ser utilizado para compensar dispersões de massa ligeiramente 

diferentes para os distintos elementos. 

O multicoletor é equipado com nove copos de medida Faraday, com contagem em V, mais 

oito contadores de íons, contagem em cps. Os detectores são movidos a motor e podem ser 

posicionados precisamente ao longo do plano focal das lentes de íons. 
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A extração da amostra para análise foi realizada com laser acoplado. O laser utiliza He como 

gás carreador das partículas liberadas in situ pelo laser e se mistura com o Ar antes de entrar no 

módulo ICP, substituindo o nebulizador que somente é usado para análise de soluções. 

Procedimentos Analíticos 

As análises das amostras são precedidas pela calibragem do equipamento com o padrão GJ - 

1 seguida com a leitura das amostras. A amostra e o padrão são inseridos em suporte de duas peças em 

câmara pressurizada com gás He de qualidade analítica, com o qual o material ablacionado e 

vaporizado é transportado pelos tubos Tygon até o ICP. As condições para leitura limpa são: 40 μm 

para o tamanho do spot, frequência de 10 Hz e 25% de energia do laser. 

Antes de entrar no plasma, o gás He que sai do laser é combinado com o gás Ar de qualidade 

analítica, o qual sustenta o plasma. A amostra passa pelo plasma, é imediatamente ionizada e acelerada 

para enfim ter as massas separadas em um espectro. Os íons são analisados simultaneamente através 

do multicoletor de medida Faraday posicionado para as leituras de U e Pb de acordo com o esquema 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3. Configuração dos copos de medida Faraday e ICs, para concentrações altas e baixas de U-

Pb em zircão no Thermo Finnigan Neptune MC-ICP-MS (fonte: Manual Thermo Finnigan Neptune). 

Para a análise de padrão e amostra, os sinais são coletados em um único bloco com 40 ciclos 

de 1,049 seg. cada um. O laser é iniciado e, quando o sinal no detector atingiu o seu máximo, os 40 

ciclos são medidos.  

Tratamento dos dados 

Os dados de isótopos de 40 ciclos analisados são transferidos para planilha Excel para 

redução de dados. As relações isotópicas dos 40 ciclos são avaliados com base na rejeição de erro 

padrão de 2σ. Então, calcula-se o erro ρ do valor de correlação (rho) para os dados de 206Pb/238U e  

207Pb/235U. A contribuição isobárica de 204Hg é subtraído do pico conjunto de 204Pb/204Hg, 

considerando a relação 202Hg/204Hg analisadas.  

A correção para deriva instrumental e massa do elemento é feita considerando os dois 

padrões analisados antes e após as amostras, e as duas análises do branco executados antes e depois 
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das amostras, respectivamente, após a aplicação de correção do branco para todos os isótopos 

analisados.  

O 206Pb/238U corrigido e razão 207Pb/206Pb assim obtidos são transferidos para informações da 

idade absoluta usando o programa Isoplot de Ludwig (2003). O programa também foi utilizado para 

traçar os diagramas de Concordia. Os erros das razões 206Pb/238U e 207Pb/206Pb foram propagados pela 

adição quadrática da reprodutibilidade externa e a precisão interna, seguindo a equação e erro padrão 

associado (σ): 
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4. Contexto Geológico 

 

4.1 Introdução 

O nascimento do supercontinente Gondwana implicou na formação de extensas cadeias 

montanhosas durante o Ciclo Orogenético Brasiliano-Pan-Africano, que ocorreu durante o 

Neoproterozóico (Brito Neves & Cordani, 1991; Hoffman, 1991; Brito Neves et. al., 1999). Após a 

formação do Gondwana. No início da era mesozóica, sua margem proto-Pacífica passou por processos 

extensionais formando várias bacias e depósitos turbidíticos costeiros de fonte continental. Os 

depósitos foram acrescidos tectonicamente à margem do Gondwana por subducção. Após a 

desagregação do Gondwana estes depósitos se transformaram em parte do que é hoje a Patagônia, 

Península Antártica, Nova Zelândia e arquipélagos adjacentes (Vaughan & Storey, 2000 - Fig.4). 

As rochas investigadas no presente trabalho fazem parte do Microcontinente das Orcadas do 

Sul que apresenta continuidade crustal, de extensão submarina, com a Península Antártica (King & 

Barker, 1988; Ferris et. al, 2000) e faz parte de sua compartimentação tectônica. A Península Antártica 

foi dividida em três domínios tectônicos de origem autóctone, para-autóctone e alóctone (Vaughan & 

Storey, 2000). O Domínio Leste é formado por rochas autóctones e para-autóctones, relacionadas ao 

Gondwana, e por rochas sedimentares ou metassedimentares de fontes continentais e com 

contribuições de arcos de ilha. Divide-se de sul para norte nas seguintes províncias (fig. 4 c): Eastern 

Palmer Land com as unidades Fitzgerald e Erewhon, o maciço Hjort, e as formações Latady, Mount 

Poser e Mount Hill; Target Hill com rochas ígneas e metamórficas paleozóicas; e por fim, a Província 

Grupo Península Trinity com os grupos Península Trinity e Botany Bay. O Domínio Oeste é formado 

por rochas de prisma acrescionário e plataforma oceânica representadas pelos grupos LeMay e Fossil 

Bluff aflorantes na Ilha Alexander, e na porção norte da península, pelo Complexo Metamórico Scotia 

aflorante nas ilhas South Shetlands, Elefante e no Microcontinente das Orcadas do Sul (Vaughan & 

Storey, 2000). O Domínio Central é caracterizado por rochas magmáticas e metamórficas típicas de 

arco magmático. Os limites extensionais deste domínio foram caracterizados a leste pela zona de 

cisalhamento dúctil Eastern Palmer Land, que tem continuidade na parte sul e central da Península 

Antártica, e a oeste pela transição das rochas de ambiente de arco para rochas acrescionárias, 

relacionadas à subducção. 

As idades modelo, TDM, calculadas com os isótopos de Nd, apresentam valores similares para 

as rochas do Grupo Península Trinity, Formações Miers Bluff e Grauvaca-Folhelho e do Complexo 

Metamórfico de Scotia. A idades são transicionais para as rochas do Grupo LeMay e baseado nesse 

fato foi proposto que as unidades citadas façam parte do Domínio Oeste, o domínio acrescionário 

(Moraes et al., submetido). 
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Figura 4. a) Reconstrução mesozóica para a margem proto-Pacífica do Gondwana, destaque em azul 

para região antártica e em verde região da Nova Zelândia; b) Modelo de deriva para a subducção para leste na 

costa andina acompanhada pela extensão de retro-arco na região do Mar de Scotia (adaptado de Barker, 2001); c) 

Mapa simplificado de Domínios Tectônicos da Península Antártica, FLM – Falha LeMay, ZCEPL – Zona de 

Cisalhamento Eastern Palmer Land, GTP – Grupo Península Trinity, CMS – Complexo Metamórfico Scotia 

(adaptado de Barbeau et al, 2010); d) Perfil dos domínios tectônicos (adaptado de Vaughan & Storey, 2000). 
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4.2 Microcontinente das Orcadas do Sul 

O Microcontinente das Orcadas do Sul (MOS) é fragmento de crosta continental 

individualizado durante o desmembramento do Gondwana juntamente com a movimentação relativa 

da América do Sul e Península Antártica, e expansão do assoalho oceânico nas bacias de retro-arco do 

Arco Magmático de Scotia nos últimos 40 Ma (Cunninham et al., 1995). Inserido no contexto do arco 

de Scotia, o MOS fez parte da margem ativa jurássica a  oeste de Gondwana (Trouw et al. 1997a). 

Atualmente limita-se com a Placa Scotia ao norte, por falha transformante sinistral (Fig. 5); com as 

bacias extensionais Jane a leste, Powell a oeste e Weddell a sul (Barker et. al, 1991). Dados geofísicos 

apresentados em King & Barker (1988) e Ferris et al. (2000) sugerem que o MOS é conectado à 

Península Antártica por extensão subaquática da crosta continental, assim como as ilhas South 

Shetlands, em continuidade ao Domínio Oeste da Península. 

 

Figura 5. a) Quadro tectônico do Microcontinente das Orcadas do Sul (MOS), no contexto das Placas 

de Scotia, Sandwich (PS), América do Sul e Antártica, com a localização da Península Antártica (PA), das Ilhas 

Shetlands (SS), da bacia Powell (bP) e do Arco South Sandwich (ASS); b) Mapa com localização, idade e 

extensão das unidades aflorantes na Península Antártica e ilhas adjacentes. Figuras adaptadas: a) Trouw et al. 

1997a e b) Dalziel (1984). 
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As rochas metamórficas presentes em grande parte da Península Antártica e arquipélagos 

adjacentes são atribuídas ao Grupo Península Trinity (Hyden & Tarner, 1981; Dalziel, 1984), que tem 

correlação com a Formação Grauvaca-Folhelho do Microcontinente das Orcadas do Sul (Dalziel, 

1982, 1984) e à Formação Miers Bluff das Ilhas Shetlands do Sul (Hobbs, 1968; Dalziel, 1972, 1984; 

Crame et al., 1993). O conteúdo fossilífero revela deposição durante o Triássico (Dalziel et al., 1981; 

Crame et al., 1993), e embora não seja comprovado, o conteúdo fossilífero, litológico e metamórfico 

pode indicar correlação com as rochas do Complexo Metamórfico de Chonos (Hervé, 1984) e Duque 

de York (Forsythe & Mpodozis, 1983) que ocorrem na Patagônia Chilena. 

A geologia do Microcontinente das Orcadas do Sul compreende sequência de rochas de 

fundo oceânico, rochas máficas/ultramáficas intercaladas com turbiditos do Grupo Península Trinity 

(Hyden & Tarner, 1981; Dalziel, 1984), deformados e metamorfizados durante a subducção da placa 

oceânica proto-Pacífica sob o Gondwana. As rochas derivadas deste processo correspondem à duas 

unidades correlatas e coevas, uma metamórfica e a outra não, Complexo Metamórfico Scotia e a 

Formação Grauvaca-Folhelho (Greywake–Shale Formation), respectivamente. Estas unidades são 

sobrepostas pelos conglomerados Spence Harbour, Laurie e Powell, e o Folhelho Gibbon Bay, os 

quais representam a deposição de sedimentos cretáceos durante a exumação do prisma acrescionário. 

Enxames de diques e sills doleríticos pós-exumação (?) cortam toda a sequência preenchendo falhas, 

fraturas e zonas de cisalhamento (Fig. 6 d). Sintetizada por Matthews & Maling (1967) para o 

Microcontinente como um todo, a estratigrafia está dividida de forma simplificada onde as unidades 

aflorantes são relacionadas a idades ainda incertas (Fig. 6 b). Para a Ilha Coronation, Thomson (1974) 

classifica o Complexo Metamórfico como Pré-Cambriano sobreposto pelas unidades Folhelho Gibbon 

Bay e Conglomerado Spence Harbour (Fig. 6 c). Em trabalhos mais recentes (Flowerdew et al., 2008) 

a Formação Grauvaca-Folhelho é classificada junto ao Complexo Metamórfico Scotia como parte do 

Complexo Acrescionário forrmado no Triássico (Fig. 6 d). Estas unidades são sobrepostas pelos 

conglomerados Ilha Powell e Spence Harbour e pelo  Folhelho Gibbon Bay, depositados entre o 

Jurássico Inferior e Cretáceo Superior. 

A progressão do metamorfismo pode ser observada de forma contínua na Ilha Powell (Trouw 

et al. 1997a; Fig. 7). O sul da ilha é dominado por meta-arenito e meta-siltito da Formação Grauvaca-

Folhelho que são pouco deformados e com baixo grau de metamorfismo e em algumas regiões não há 

evidências de metamorfismo. A unidade representa depósitos de correntes de turbidez, com clastos de 

rochas vulcânicas, sedimentares, granito, filito, xisto, gnaisse e de milonito. As características 

composicionais das rochas indicam que o material é típico da dissecação de arco ou de 

retrabalhamento de cadeia orogênica. A unidade transiciona para o Complexo Metamórfico de Scotia 

de sul para norte, com aumento da deformação e metamorfismo, e quatro zonas metamórficas são 

reconhecidas (Fig. 7, perfil Ilha Powell): i) anquimetamorfismo; ii) zona da granada sem biotita; iii) 

zona da granada com biotita; e iv) zona da granada com biotita abundante. Além de granada e biotita, 

as rochas são compostas por quartzo, epidoto, albita, muscovita, clorita e minerais acessórios.  
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Figura 6. a) Mapa Geológico simplificado do Microcontinente das Orcadas do Sul, em azul: área de estudo da presente dissertação (para versão completa verificar Anexo 
III); b) Estratigrafia do Microcontinente das Orcadas do Sul proposta por Matthews e Maling (1967); c) Estratigrafia da Ilha Coronation proposta por Thomson (1974); d) 
Estratigrafia do Microcontinente das Orcadas do Sul atual. (Fonte: figura b Matthews & Maling, 1967; figura c Thomson, 1974; figuras a e d adaptadas de: Flowerdew et al., 2008).  
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As condições do metamorfismo foram inferidas com base na cristalinidade da illita, índice de 

Kuber e parâmetro b0 da muscovita, sendo que os dois últimos são, respectivamente, relacionados à 

temperatura e pressão indicando condições de metamorfismo de 200 °C e 4 kbar para as rochas da 

porção sul e 450-500 °C e 7 kbar para as da porção norte. Deste modo, as observações indicam que o 

Complexo Metamórfico de Scotia, na Ilha Powell, corresponde à Formação Grauvaca-Folhelho 

metamorfizada. 

 

Figura 7. Relações de metamorfismo no Microcontinente das Orcadas do Sul, detalhe para o perfil N-

S da Ilha Powell no qual observa-se a transição entre as zonas metamórficas. Adaptado de: Flowerdew et al. 

(2008) e Trouw et al. (1997a). Em azul, área de estudo da presente dissertação. 

 Na Ilha Laurie, e outras pequenas ilhas à leste da Ilha Powell, predominam as rochas da 

Formação Grauvaca-Folhelho classificados através de dados regionais de cristalinidade da ilita 

(Smellie et al., 1996; Kelm & Hervé, 1994) que indicam metamorfismo de anquizona e transição para 

epizona. Na porção oeste da Ilha Powell, observa-se o Conglomerado Spence Harbour que não 

apresenta metamorfismo e de sul para norte a progressão lateral da facies xisto verde para anfibolito 

nas rochas do Complexo Metamórfico Scotia, também aflorantes nas ilhas Coronation e Signy. 

Thomson (1974) classifica as rochas da Ilha Coronation em:  

 Complexo Metamórfico Scotia: i) rochas sedimentares: quartizito, xisto quartzo-

feldspático, xisto semi-micáceo, mica-xisto e filito; ii) rochas máficas: xisto verde e xisto com 

hornblenda; iii) xisto de Mansfield Point; e iv) mármore; 

 Conglomerado de Spence Harbour; 

 Intrusões: diques doleríticos. 
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Os pelitos do Complexo Metamórfico de Scotia representam a variação no perfil sedimentar 

dos turbiditos. O mica xisto é abundante na região e apresenta quantidades variáveis de biotita, clorita, 

granada, epidoto e titanita. Porfiroblastos de granada e albita podem chegar de 0,4 a 6 cm. Lentes de 

chert rico em Mn e lentes de mármores calcíticos com raros grãos de epidoto, titanita, anfibólio e 

óxidos, são comuns em quase todo o fácies. A classificação detalhada de Thomson (1974) separa os 

metapelitos em tipos e sub-tipos de acordo com a moda mineral e ocorrência de minerais 

diferenciados, como a grafita por exemplo. Os metapelitos aflorantes em Mansfield Point são 

classificados separadamente devido a presença de silimanita. Na presente dissertação, as rochas desta 

região foram estudadas e constatou-se que o mineral antes classificado como silimanita era na verdade 

muscovita muito fina, e portanto a rocha foi reclassificada como granada-plagioclásio-biotita-clorita-

muscovita xisto, como pode ser verificado no capítulo 5 deste volume.  As rochas máficas, por sua 

vez, se dividem em xistos verdes em que a paragênese actinolita+plagioclásio+epidoto é comum e 

anfibolitos representados por hornblenda xistos. Ambos apresentam quantidades variadas de 

porfiroblastos de granada e albita em sua paragênese, entre 0 e 8%, além de epidoto, titanita e biotita, 

com variação na granulação e porcentagem modal. Na Ilha Coronation é observado 

retrometamorfismo progressivo de SSE à NNW, onde as rochas mais preservadas localizam-se na 

região de Stene Point (Fig. 7). Nas regiões com retrometamorfismo, o actinolita xisto é comum 

inclusive nas zonas mais deformadas, nos quais é rico em clorita.  

Localizada a sul da Ilha Coronation, e da região estudada, a Ilha Signy é dominada por 

rochas da fácies anfibolito, onde ocorrem mica xisto, quartzito, meta-chert rico em Mn, anfibolito e 

mármore. As condições metamórficas para as rochas desta região foram estabelecidas por Storey & 

Meneilly (1985) com o termômetro granada-biotita e o barômetro plagioclásio-muscovita-biotita-

granada, para o xisto, e anfibólio-plagioclásio, como geotermobarômetro, para o anfibolito. As 

condições do metamorfismo foram calculadas em torno de 545 °C e 8kbar. O estudo litogeoquímico 

do anfibolito permite inferir que o protolito varia entre toleíto enriquecido e basalto alcalino, 

extravasado em ambiente intraplaca.  

A história deformacional da região é marcada por cisalhamento dúctil intenso e pervasivo, 

intercalações tectônicas de rochas e dobramentos coaxiais (Dalziel, 1984).  As estruturas refletem a 

implatação de sucessivas falhas de empurrão com transporte de topo para NNW, sub-paralelo à 

direção do eixo de dobras e de lineações de estiramento, que é suportado por indicadores cinemáticos. 

Dalziel (1984) caracterizou três fases deformacionais e posteriormente cinco fases deformacionais 

foram reconhecidas por Meneilly & Storey (1986) e Trouw et. al. (1997a e b). O desenvolvimento da 

foliação principal é relacionado à D2, o que ocorreu concomitantemente com o crescimento de 

porfiroblastos sin-tectônicos de granada. As primeiras fases são relacionadas à níveis crustais 

profundos dentro de prisma acrescionário (Meneilly & Storey, 1986). 



16 
 

Estudos mais detalhados sobre a deformação e suas estruturas relacionadas foram realizados 

nas ilhas Powell e Signy, Trouw et al. (1997a) e Storey & Meneilly (1986) respectivamente. A Ilha 

Signy apresenta cinco eventos deformacionais distintos os quais foram descritos por Storey & 

Meneilly (1986). Na Ilha Powell há sequência similar das fases deformacionais presentes na Ilha 

Signy, e segundo Trouw et al. (1997a) estariam representadas com a seguinte caracterização de seus 

elementos: 

A principal estrutura de referência na Ilha Powell é a foliação de baixo ângulo, bem 

desenvolvida na Formação Grauvaca-Folhelho, caracterizada pelo paralelismo aproximado de micas e 

outros minerais placóides ou aciculares, lentes ricas em quartzo e agregados minerais lenticulares. Em 

muitas seções delgadas crenulações apertadas remanescentes de foliação tectônica mais antiga pode 

ser reconhecida. Por essa razão, a foliação principal - S2 é atribuída à segunda fase de deformação. S2 

mergulha predominantemente para sul com baixo ângulo. A lineação de estiramento L2, apresenta 

orientação NNW-SSE. Em muitos afloramentos S2 é dobrada em escala centimétrica à métrica por 

dobras apertadas a abertas nas quais nenhuma clivagem plano axial é desenvolvida. As dobras foram 

denominadas D3, e apresentam superfícies axiais que mergulham moderadamente para sudoeste e 

eixos com caimento para sul-sudoeste, são assimétricas com vergência para leste. 

Na maioria dos afloramentos da Ilha Powell, ocorrem bandas de cisalhamento, tanto 

desenvolvidas ao longo da foliação S2 quanto, mais frequente, formando pequeno ângulo com esta. As 

bandas de cisalhamento são na maioria do tipo C’, mas bandas de cisalhamento do tipo C também 

ocorrem. Em afloramento e em seção delgada, essas bandas de cisalhamento definem sentido de 

cisalhamento para sul dominante; de 20 seções delgadas orientadas, 17 deram este resultado, duas 

deram o oposto e um a deu cisalhamento nos dois sentidos. A presença de marcadores de sentido de 

cisalhamento conflituosos indica um fluxo não coaxial localmente desviado do cisalhamento simples, 

por exemplo como uma zona de cisalhamento de estiramento. 

As bandas de cisalhamento indicam movimento normal de baixo angulo, atribuído a D4. As 

lineações de estiramento associadas a esta fase (L4) são interpretadas como reflexo da principal 

direção de movimento e são subparalelas às lineações L2. No campo elas são indistinguíveis mas em 

seção delgada a diferença é aparente do menor grão de quartzo recristalizado em lineações L4, 

provavelmente refletindo condições de deformação de baixa temperatura. D5 é a fase de falhas rúpteis 

e bandas kink que são usualmente de mergulho abrupto as quais predominantemente possuem direção 

leste-oeste ou norte-sul. Elas indicam extensão horizontal, apesar que algumas falhas conscritas foram 

também observadas. A estação PO-1 (Base no Sul da ilha) é a conexão entre a parte sul de baixo grau 

da Ilha Powell, onde S0 é bem preservada, e a parte norte onde S0 é transposta. Nesta estação S0 e 

estruturas de todas as cinco fases deformacionais podem ser observadas. 

Trouw et al. (1997a) observa que Meneilly & Storey (1986) interpretam as cinco fases 

deformacionais como reflexo do transporte tectônico de topo para N ou NNW, o que relacionaria a 
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subducção à direção oposta à sugerida pelos indicadores cinemáticos da Ilha Powell; afloramentos 

observados na costa sul da Ilha Coronation (à nordeste da Ilha Signy) confirmam a ausência de 

estruturas que indicam transporte tectônico para sul. Portanto as estruturas com movimentos normais 

com direção sul (relacionados a D4) estariam, a princípio, restritas a Ilha Powell uma vez que que a 

Ilha Coronation como um todo não foi investigada em detalhe. 

O quadro esquemático abaixo apresenta a correlação das estruturas observadas nas Ilhas 

Signy e Powell: 

Evento 
Principais estruturas 

Ilha Signy  Ilha Powell 

D1 
S1 foliação metamórfica dos anfibolitos, xistos 

e mármores 
  

D2  S2, F2, L2, X2 
S2 foliação principal com mergulho para S, L2 

lineação de estiramento NNW‐SSE 

D3  S3, F3  F3 dobras assimétricas com vergência para E 

D4  S4 xistosidade grossa, F4  S4, L4 lineações de estiramento 

D5  S5 foliação bandada mergulhando a NW, F5  Falhas rúpteis e bandas Kink 
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5. Geologia do Complexo Metamórfico Scotia na região de Stene Point 

5.1 Introdução 

A região de Stene Point situa-se na costa sul da Ilha Coronation (Fig. 8) onde afloram as 

rochas da Unidade Mista do Complexo Metamórfico Scotia (Flowerdew et. al. 2008). As localidades 

visitadas incluem Mansfield Point, Crasgsman Peaks e Cape Vik nas proximidades de Stene Point e 

também Olivine Point e Amphibolite Point, à leste da área estudada. 

 

Figura 8. Mapa geológico da região de Stene Point, Olivine Point e Amphibolite Point; e respectivos 

pontos visitados (Base: Mapa Geológico da Pesquisa Antártica Britânica - BAS). 
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A Unidade Mista do Complexo é derivada de sequências de fundo oceânico acamadadas. As 

rochas com afinidade oceânica incluem mármore, anfibolito e epidoto anfibolito, metassedimentos e 

metachert, os quais foram transformados, no fim do Triássico ao início do Jurássico, via deformação e 

metamorfismo em condições da fácies epidoto anfibolito no Complexo Metamórfico Scotia 

(Flowerdew et al. 2007). 

As camadas com afinidade oceânica variam em espessura com pacotes métricos e 

centimétricos e possuem alternância deposicional variada entre os mesmos. O contato entre as 

unidades é concordante e por vezes finamente interdigitado. Em localidades desprovidas da cobertura 

glacial foi possível visualizar esta relação entre as camadas (Fig. 9, a e b). 

 

Figura 9. Perfis mostrando a variação deposicional das camadas, contatos e espessuras relativas: a) 

Ponto CO-07- 20, alternância entre camadas métricas de anfibolito e metassedimentos; b) Ponto CO-07- 21, 

variação de espessura de centimétrica à métrica das camadas de anfibolito e metassedimento. 
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5.2 Mármores 

Na região de Stene Point, camadas de mármore afloram com espessura que varia entre 60 cm 

e 1 m, sendo que localmente ocorrem lentes de no máximo 5 cm de espessura. As mesmas estão 

intercaladas com pelito ou anfibolito (Fig. 10). Apresentam cor branca à branco acinzentada e foliação 

concordante aos contatos com a rocha encaixante. A rocha é composta por carbonatos e a presença de 

granada foi observada em campo. 

 

Figura 10. Afloramento de mármore nas proximidades de Stene Point: a) ponto CO-07-40, canto 

inferior direito, lente com 50cm de mármore acinzentado, foliado; b) ponto CO-07-02, lentes de mármore no 

pelito. 
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5.3 Rochas Máficas 

As melhores exposições das rochas máficas da Ilha Coronation ocorrem em encostas, sempre 

associadas aos xistos pelíticos com foliação concordante aos contatos entre camadas e variam em 

espessura de centimétricas a métricas. As rochas máficas são representadas por hornblenda, albita e/ou 

plagioclásio, epidoto e granada, mineralogia típica da fácies epidoto anfibolito. Nas regiões com falhas 

e zonas de cisalhamento há retrometamorfismo para a fácies xisto verde (Fig. 11). 

 

Figura 11. Camada boudinada de granada-epidoto-actinolita xisto intercalada com finas camadas de 

chert e veios de quartzo(ponto CO-07-04). 

5.3.1 Xisto Verde 

Granada-epidoto-actinolita xisto 

Em campo, o granada-epidoto-actinolita xisto é foliado, de textura nematoblástica com 

porfiroblastos de granada e plagioclásio, ocorre intercalado com camadas milimétricas de quartzo com 

textura granoblástica. Na matriz predominam cristais aciculares alongados, opticamente identificados 

como actinolita, em associação com epidoto e clorita, podendo conter ou não biotita e titanita. 

Actinolita tem hábito acicular a prismático, com cristais subédricos, de granulação de 0,3 a 

0,6mm. As acículas são, em geral, concordantes com a foliação, mas podem apresentar padrões radiais 

(Fig. 12 a e b). Os prismas são em geral límpidos e estreitos. 
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Clorita ocorre na matriz concordante com a foliação ou nas bordas e fraturas da granada, com 

birrefringência azulada indicando enriquecimento em Fe. 

 

Figura 12. Texturas e características comuns na actinolita: a e b) Stene Point (polarizadores // e X) - 

actinolita em leque, cristais aciculares; c e d) CO-5-10 (polarizadores // e X) – granada cisalhada com foliação 

interna preservada ; e e f) CO-07-04 (polarizadores // e X) – granadas sub-idioblásticas com fraturas preenchidas 

com clorita e foliação interna preservada.  

Porfiroblastos de granada estão distribuídos de forma heterogênea na rocha, ocupando 

apenas algumas camadas e/ou bolsões descontínuos. Os grãos apresentam granulometria de 1,5 a 

6,0mm, forma subidioblástica com bordas corroídas e fraturas preenchidas por óxidos de ferro ou 

clorita (Fig. 12 e e f).  A foliação interna preservada é definida por inclusões de titanita, quartzo e 

epidoto, o último em menor quantidade, e possui continuação com a foliação externa o que indica 

crescimento sin-cinemático. Os mesmos grãos podem apresentar micro-falhas, cujo plano é 

preenchido por minerais alongados na direção do cisalhamento, como a clorita e em menor proporção, 

quartzo e epidoto (Fig. 12 c e d).  
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Os porfiroblastos de plagioclásio são abundantes e homogeneamente distribuídos na rocha. 

Estes podem ser límpidos, geminados e com contatos poligonais a irregulares; ou com inclusões 

abundantes de epidoto, clinozoizita ou titanita que acompanham a foliação da rocha indicando 

crescimento sin-cinemático e bordas irregulares, apresentando inclusive, formatos sigmodais (Fig. 13 

a e b).  

Em uma amostra foi verificado a presença de plagioclásio reliquiar geminado com bordas 

irregulares e corroídas e inclusões de titanita; possivelmente herdado na deposição das rochas 

vulcânicas (Fig. 13 c e d). 

 

Figura 13. Texturas e características do plagioclásio e epidoto no actinolita xisto: a) CO-07-12A 

(polarizadores //) – plagioclásio límpido com bordas poligonais nas periferias dos cristais de clinozoizita e 

actinolita; b) CO-07-04 (polarizadores //) – porfiroblastos de plagioclásio em formato sigmoidal com inclusões 

de epidoto; c e d) CO-07-12A (polarizadores // e X) – plagioclásio reliquiar geminado com bordas corroídas e 

inclusões de titanita; e e f) CO-07-12A (polarizadores // e X) – epidoto subédrico com pleocroísmo distinto no 

núcleo do cristal. 
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O epidoto é subidioblástico a idioblastico, granulometria entre 0,4 e 1,0mm, distribuídos por 

toda a matriz e em aglomerados de grãos idioblásticos com maior granulação, entre 1,5 e 2,5mm, e 

alguns cristais apresentam geminação. Há distinta variação na composição entre epidoto e clinozoizita, 

essa variação é observada na coexistência de ambos na matriz e em cristais zonados (Fig. 13 e e f). No 

entanto, há predominância de clinozoizita nas rochas estudadas. 

5.3.2 Hornblenda xisto 

Xistos com hornblenda afloram nas regiões de Cragsman Peak, Mansfield Point, Cape Vik e 

Amphibolite Point, na costa sul da Ilha Coronation (ver localização na Fig. 8). A rocha tem granulação 

fina a média, foliada, de cor verde escura e apresenta variedades texturais. 

Granada-plagioclásio-epidoto anfibolito 

No granada-plagioclásio-epidoto anfibolito a matriz é formada por trama nematoblástica de 

hornblenda associada com epidoto, titanita, clorita e minerais opacos, com a porfiroblastos de granada 

e plagioclásio, os quais apresentam foliação interna que acompanha a matriz. Veios de quartzo 

alocam-se concordantes a foliação, por vezes associados a carbonatos (Fig. 14 e 15 a e b), com 

espessura que varia de milimétrica a centimétrica. 

 

Figura 14. Afloramento de granada-epidoto anfibolito, detalhe para os leitos ricos em granada, leitos 

apenas com plagioclásio e segregações de quartzo (ponto CO-07-14). 
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Figura 15. Feições típicas em campo e lâmina do granada-epidoto anfibolito: a e b) Stene Point-

MB14b (polarizadores // e X) – carbonato segregado na matriz de plagioclásio, quartzo e hornblenda. 

A hornblenda forma prismas alongados com pleocroísmo de verde oliva a verde escuro 

azulado e cristais subidioblásticos a xenoblásticos de granulação de 0,6 a 1,5mm (Fig. 16). Algumas 

rochas apresentam hornblenda verde oliva pálido, com núcleos de composição diferenciada, distintos 

pelo padrão pleocroíco e birrefringência (Fig. 18 c e d). Lamelas de cummingtonita perpendiculares ao 

eixo C são observadas, sendo micrométricas, incolores e com birrefringência de 4ª ordem. Essas 

feições também são observadas no anfibolito com biotita (Fig. 18 e e f). 

Os porfiroblastos de plagioclásio são abundantes e homogeneamente distribuídos na rocha. 

Têm granulação 0,5 a 4 mm, com forma de pequenas lentes e bordas irregulares, ou forma prismática 

arredondada (Fig. 16 a e b). São comuns grãos límpidos ou parcialmente alterados com inclusões 

abundantes de epidoto e clinozoizita. Nas rochas com anfibólio zonado, observa-se padrão de 

intercrescimento entre diferentes composições de plagioclásio e quartzo (Fig. 16 c e d). 

O epidoto associado à matriz apresenta cristais alongados com maior granulação, entre 0,8 e 

1,3mm, por vezes zonados, com núcleo de epidoto e borda de clinozoizita, e predominância da 

composição de membro final epidoto (Fig. 16 e e f); já o epidoto das bordas e inclusões no 

plagioclásio apresenta forma arredondada, granulação menor, entre 0,2 e 0,4mm, e a composição varia 

entre o epidoto e a clinozoizita (Fig. 16 a e b).  
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Figura 16. Características texturais dos anfibolitos: a e b) Stene Point-MB-12 (polarizadores // e X) – 

matriz de hornblenda e epidoto com textura nematoblástica dobrada e porfiroblastos de plagioclásio com 

inclusões de epidoto; c e d) CO-07-01B (polarizadores X) – diferentes partes da rocha mostram plagioclásios 

(albita + oligoclásio) intercrescidos com quartzo; e e f) CO-07-12B (polarizadores // e X) – cristais de epidoto 

subédrico, nucleado. 

Porfiroblastos de granada estão distribuídos de forma heterogênea na rocha, ocupando 

apenas algumas camadas e/ou bolsões descontínuos. Os porfiroblastos de granada são sin-cinemáticos, 

pois apresentam foliação interna concordante com a matriz, sub-idioblásticos, granulação de 2 a 6mm, 

com bordas corroídas e substituídas (Fig. 17 a e b). Os cristais exibem fraturas preenchidas por clorita 

de birrefringência azulada e inclusões de epidoto, titanita e hornblenda com leve continuidade 

estrutural com a foliação da matriz (Fig. 17 c e d).  
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A titanita é subidioblástica de granulação 0,5 a 1,0 mm, sua abundância varia de 3 a 8% de 

acordo com os leitos. Ocorre em grande proporção como inclusões em granada e plagioclásio, mas 

pode ser observada na matriz. Os minerais acessórios são clorita, rutilo, magnetita, ilmenita e pirita. 

 

Figura 17. Características texturais da granada nos anfibolitos: a e b)CO-07-35C (polarizadores // e X) 

– porfiroblasto de granada subidioblástico, fraturado com inclusões de hornblenda; c) Stene Point-MB16 

(polarizadores // e X)  - porfiroblasto de granada com foliação interna preservada; d) Stene Point-MB16 

(polarizadores // e X) – leitos de quartzo granoblástico em meio a matriz de textura nematoblástica composta por 

hornblenda, epidoto e titanita; detalhe para a relação de proporção matriz-porfiroblastos. 

Granada-plagioclásio-biotita-epidoto anfibolito 

Em Cragsman Peaks ocorre um subtipo diferente de anfibolito (ponto CO-07-22 e CO-07-

25), já descrito por Thomson (1974). Esta variedade apresenta características similares ao anfibolito 

descrito anteriormente, porém se distingue pela presença abundante de biotita e epidoto. As lamelas de 

biotita têm pleocroísmo marrom avermelhado e formam faixas descontínuas na foliação (Fig. 18 a e 

b). O epidoto é mais abundante e de maior granulação de 0,5 a 1 mm, tanto na matriz quanto nas 

inclusões (Fig. 18 a e b). 
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Figura 18. Texturas e estruturas do granada-plagioclásio-biotita-epidoto anfibolito: a e b) Stene 

Point-MB13 (polarizadores // e X) – faixas de biotita associadas a hornblenda e plagioclásio na foliação, textura 

nematoblástica é predominante; c e d) CO-07-01B (polarizadores // e X) – prismas de hornblenda nucleada; e e 

f) CO-5-10 (polarizadores // e X) – localização das lamelas de cummingtonita presentes nos cristais de 

hornblenda, perpendiculares ao eixo C. 

5.4 Rochas metassedimentares – semipelitos e pelitos 

Os pelitos e semipelitos são as principais unidades aflorantes nas ilhas Coronation e Signy e 

exibem variação composicional notável entre leitos, onde podem distinguir-se até quatro sub-unidades 

na região de Stene Point. As rochas metassedimentares presentes na Ilha Coronation não são pelitos 

verdadeiros, pois exibem associação de minerais atípica para pelitos, provavelmente por contribuição 

detrítica máfica nos turbiditos do protólito. O resultado desta associação são rochas foliadas com 

quantidades significativas de plagioclásio e epidoto e grande variação modal (Fig. 19). As rochas aqui 
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descritas mais próximas à composição pelítica ocorrem na região de Mansfield Point (pontos 18, 19 e 

30). 

 

Figura 19. Afloramento de metapelito (ponto CO-07-21): a) Detalhe para a foliação e variação entre 

leitos com abundância em quartzo ou grafita; b) plagioclásio-muscovita xisto foliado, dobrado e crenulado com 

bandas ricas em quartzo - aspecto geral da rocha em campo. 

Plagioclásio-muscovita xisto com grafita 

O plagioclásio-muscovita xisto com grafita tem foliação intensa, por vezes crenulada ou 

afetada por dobras abertas a apertadas. A textura lepidoblástica predomina, de granulação fina à média 

com porfiroblastos de plagioclásio e granada, bandas ricas em grafita e bandas contínuas ou 

descontínuas de quartzo com textura granoblástica. 

A matriz é composta por muscovita em associação com clorita, grafita, quartzo e 

plagioclásio. A biotita pode estar presente ou não. Como minerais acessórios ocorrem epidoto, 
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turmalina, titanita, rutilo e apatita. Muscovita define a foliação principal em bandas contínuas 

crenuladas (Fig. 20 a e b).  A biotita é escassa e ocorre na matriz, também marcando a foliação 

principal, com cor laranja acastanhada, geralmente associada à clorita. A clorita substitui a granada, 

nas bordas e fraturas, ou a biotita na foliação principal, neste caso pode apresentar cristais com lamelas 

concordantes ou discordantes com a foliação. Quando discordante apresenta a forma de leque ou de 

lamelas oblíquas à foliação (Fig. 20 c e d). 

 

Figura 20. Texturas e estruturas dos metapelitos: a e b) CO-07-07B (polarizadores // e X) – xisto com 

matriz foliada crenulada, textura lepidoblástica alternada com fitas de quartzo granoblástico e porfiroblasto de 

plagioclásio com inclusões de grafita definindo foliação interna paralela à foliação principal, e sobrecrescimento 

de borda; c e d) CO-07-15A (polarizadores // e X) – textura lepidoblástica com porfiroblastos de plagioclásio 

geminados, com sobrecrescimento de borda e foliação interna definida por grafita, detalhe no canto superior 

direito para as lamelas de clorita discordantes da foliação principal. 

A grafita ocorre com distribuição variada, em bandas mais ricas que outras, acompanha a 

foliação definida pela muscovita e marca a foliação no interior dos porfiroblastos de plagioclásio (Fig. 

21 a à d). O quartzo pode ocorrer em bandas de textura granoblástica, descontínuas, ou ocorre 

distribuído na matriz junto aos filossilicatos.  

O plagioclásio ocorre na matriz e como porfiroblastos entre 4 e 10 mm. Os grãos são sub-

idioblásticos ou xenoblásticos, chegando a formas sigmoidais e alongadas nas porções em que a 

foliação principal é mais intensa. Podem ocorrer grãos límpidos, mas em sua maioria apresentam 

inclusões de grafita, micas e epidoto e menos frequentemente titanita, rutilo e granada. Nos grãos 
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zonados e com borda sem inclusões ocorrem composições distintas como An3 no núcleo e An30 na 

borda. A extinção dos grãos pode ser concêntrica (Fig. 21 e e f). A foliação interna preserva dobras de 

diferentes estágios, foliações oblíquas e a foliação principal, que sugerem cristalização em vários 

estágios de deformação.  

 

Figura 21. Texturas dos plagioclásios nos metapelitos: a e b) CO-07-07A (polarizadores // e X) – 

porfiroblasto de plagioclásio em banda rica em grafita com sobrecrescimento de borda; c) CO-07-34D 

(polarizadores //) – plagioclásio com inclusões de grafita conforme foliação S1 dobrada (F1) e foliação S2 plano 

axial da dobra na matriz, detalhe para os cristais de turmalina; d) CO-07-02A (polarizadores X) – plagioclásio 

com foliação interna marcada pela grafita e com sobrecrescimento de borda límpida; e e f) CO-07-02A 

(polarizadores X) – porfiroblasto de plagioclásio zonado. 
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A granada ocorre como porfiroblastos com diâmetro entre 3 e 8 mm. Os grãos são 

subidioblásticos, fraturados e com bordas corroídas, apresentam raras inclusões de quartzo, micas e 

grafita em continuidade ou não com a foliação principal.  

Turmalina é prismática e zonada e ocorre comumente na matriz, com pleocroísmo verde 

oliva a verde escuro acastanhado (Fig. 21 c). 

Granada-plagioclásio-biotita-clorita-muscovita xisto 

Em Mansfield Point ocorre um subtipo diferente de metapelito (ponto 19), também descrito 

por Thomson (1974). A variedade apresenta características distintas dos xistos descritos anteriormente 

devido a presença de cristais de granada centimétricos em alguns leitos (Fig. 22). O granada-

plagioclásio-biotita-clorita-muscovita xisto tem foliação intensa, crenulada ou afetada por dobras 

abertas a apertadas. A matriz tem textura lepidoblástica de granulação fina a média com bandas ricas 

em quartzo, com textura granoblástica, e porfiroblastos de granada e plagioclásio. 

 

Figura 22. Afloramento de granada-plagioclásio-biotita-clorita-muscovita xisto (ponto CO-07-19) 

detalhe para os porfiroblastos centimétricos de granada com foliação interna marcada em continuidade com a 

matriz. 

A muscovita é abundante na matriz e predomina na foliação principal associada a biotita e 

clorita em textura lepidoblástica. A biotita ocorre em pequenas lamelas acastanhadas quase sempre 

substituídas por clorita. O quartzo ocorre em bandas descontínuas granoblásticas com contatos 

poligonais a lobados.  A clorita predomina nas regiões próximas aos cristais de granada, onde 

preenche fraturas e sombra de pressão (Fig. 23 a e b). O plagioclásio ocorre na matriz em tamanhos 
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variados e como porfiroblasto, geralmente grãos límpidos que podem ser geminados com zonamento 

composicional, visível com polarizadores cruzados. 

A granada ocorre como porfiroblastos com diâmetro entre 0,5 e 2 cm ou maiores e raramente 

em tamanhos menores. Os grãos são subidioblásticos e apresentam inclusões de quartzo, micas e 

grafita em continuidade ou não com a foliação principal. Os grãos apresentam substituição por clorita 

nas bordas e fraturas com pleocroísmo verde mais intenso e cor de interferência azulada (Fig. 23, a e 

b). 

 

Figura 23. Texturas dos porfiroblastos de granada nos metapelitos: a e b) CO-07-19C (polarizadores // 

e X) – porfiroblasto de granada com inclusões de grafita, fraturas e sombra de pressão preenchidas por clorita; c 

e d) CO-07-19K (polarizadores // e X) – porfiroblastos sub-idioblásticos de granada com inclusões de muscovita, 

grafita e quartzo contínuos com a foliação interna; e) CO-5-14 (polarizadores //) – granada sub-idioblástica com 

foliação Sn-1 preservada; f) CO-5-14 (polarizadores // e X) – granada com inclusões de grafita e quartzo 

preservam a foliação Sn-1. 
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A foliação interna dos porfiroblastos de granada indica a nucleação desta fase mineral em 

mais de um estágio de crescimento. Estas feições podem ser observadas em cristais de granada em que 

a granada está rotacionada, preserva a foliação anterior a foliação principal ou a foliação principal Fig. 

23, c e d). Sendo assim, nesta rocha existem cristais de granada pré e sin-cinemáticas onde é possível 

observar continuidade da foliação interna com a foliação principal, e ainda, pode ser observado o 

sobrecrescimento de alguns grãos, onde as bordas seriam pós-cinemáticas (Fig. 23 e e f). 

 

Granada-biotita-plagioclásio xisto 

Na costa sul, entre Cragsman Peaks e Stene Point ocorre outro subtipo diferente de 

metapelito (pontos 10, 11 e 12), também descrito por Thomson (1974). A variedade apresenta leitos 

ricos em quartzo e plagioclásio em textura granoblástica, e a biotita representa 20% da composição 

modal (Fig. 24, a à d). O granada-biotita-plagioclásio xisto é foliado com textura granolepidoblástica, 

de cor castanho acinzentada e de granulação fina a média.  

 

Figura 24. Texturas do granada-biotita-plagioclásio xisto: a e b) CO-07-10D (polarizadores // e X) – 

destaque para a textura granolepidoblástica com fitas descontínuas de quartzo e plagioclásio; c e d) CO-07-11A 

(polarizadores // e X) – cristais sub-idioblásticos de granada fraturados. 

A biotita, mineral que representa a diferença entre esta e os outros fácies, é abundante e 

ocorre em lamelas acastanhadas de variados tamanhos, concordantes com a foliação principal, 

associada à muscovita e clorita em textura lepidoblástica. A muscovita esta presente na foliação e 

dispersa nas lentes descontínuas de textura granoblástica. A clorita é mais escassa e quando presente  
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ocorre concordante com a foliação. O plagioclásio ocorre na matriz em tamanhos variados como grãos 

límpidos ou parcialmente alterados (saussuritização?) associados ao quartzo em textura granoblástica e 

contatos poligonais a lobados. Com polarizadores cruzados alguns grãos podem apresentar 

intercrescimento entre quartzo e tipos diferentes de plagioclásio (Fig. 25, a e b). 

A granada ocorre em porfiroblastos sub-idioblásticos, fraturados com bordas corroídas e por 

vezes parcialmente consumidas. Apresentam raras inclusões de quartzo, micas e opacos sem relação 

de continuidade com a foliação da matriz (Fig. 24 c e d). O epidoto ocorre em pequenos grãos 

xenoblásticos dispersos na matriz com pleocroísmo muito fraco e birrefringência com cores de 2ª 

ordem. Como minerais acessórios são comuns titanita e hematita. 

 

Figura 25. Texturas do plagioclásio no granada-biotita-plagioclásio xisto: a e b) CO-07-07E 

(polarizadores X) – diferentes partes da lâmina mostram plagioclásio com intercrescimento. 

5.5 Metachert 

Anfibolitos e xistos apresentam intercalações centimétricas à milimétricas de chert rosa, 

laminado, rico em granada (Fig. 26, a). O quartzo forma textura granoblástica, formando aglomerados 

segundo a direção da camada com contatos retos a irregulares indicando recristalização estática. A 

muscovita presente no metachert é escassa, as lamelas são orientadas conforme a foliação e apresenta 

bordas irregulares (Fig. 26, d e e). A granada é idioblástica, com poucas inclusões de quartzo e com 

tamanho semelhante ao da matriz, geralmente entre 1,0 e 1,5mm (Fig. 26, b e c). Estas camadas 

apresentam minerais presentes no anfibolito e no xisto, tais como epidoto e o anfibólio marcando 

contato transicional entre as camadas. 
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Figura 26. Textura e estruturas do metachert: a) camada de Chert entre anfibolito e pelito com foliaçao 

concordante (ponto CO-07-04); b e c) CO-07-07A (polarizadores // e X) – camada de chert entre o xisto, detalhe 

para a abundância de granadas idioblástica na matriz de quartzo granoblástico; d e e) CO-07-14A 

(polarizadores// e X) – chert foliado, filossilicatos escassos em matriz de quartzo granoblástico. 
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6. Geologia Estrutural na região de Stene Point 

 
6.1 Estruturas  

Na região de Stene Point foram identificadas cinco fases deformacionais similares as fases 

identificadas na Ilha Powell por Trouw et al. (1997a). A deformação das rochas ocorre em variados 

padrões de dobramento, em camadas boudinadas, zonas de cisalhamento e falhas (Figs. 27 a à d, e 28). 

 

Figura 27. Principais estruturas reconhecidas nos afloramentos visitados: a e b) camadas de anfibolito 

boudinado; c) plano de falha cortando as rochas metassedimentar e máfica, que está boudinada; d) Falha tardia 

cortando foliação S1 no metapelito e mármore. 

A fase D1 foi reconhecida como foliação S1 paralela à S0 ambas com mergulho raso a 

moderado para NW (Fig. 28 b). A fase D2 está relacionada a dobras F2 fechadas com vergência para 

NNE e foliação S2 penetrativa, com mergulho moderado para SW, paralela ao plano axial de F2. A 

foliação S2 configura a foliação principal na região estudada (Fig. 28 a). Além da foliação e dobras 

associadas a esta fase, ocorre boudinage de camadas menos plásticas, como o anfibolito, observado em 

vários afloramentos (Fig. 27 a e b). A fase D3 foi identificada, na extensão dos flancos das dobras F2, 

como dobras abertas F3 de plano axial oblíquo à ortogonal ao plano da foliação S2, e em foliação com 

mergulho moderado a leste e foliação incipiente, S3, paralela ao plano axial de F3.  



 

38 
 

 

Figura 28. Estereogramas da Região de Stene Point: a) Foliação S2, eixos das dobras D2 e lineações 

minerais associadas; b) Foliação S0 e S1; c) Foliação S3 e eixos das dobras D3. 

A sequência deformacional das três primeiras fases de deformação é ilustrada na figura 29, 

para visualização geral das foliações e suas relações espaciais. As interpretações foram baseadas nas 

relações de campo (Figs. 30 e 31) e estudo microestrutural de seções delgadas dos metapelitos. Pode 

ser observado vários tipos de dobramento resultantes das fases acima descritas como por exemplo, 

dobras abertas e fechadas, foliações crenuladas, dobras em laço e em bainha (Fig. 31). 

A relação espacial entre as diferentes lineações e foliações e como estão distribuídas na região 

de Stene Point podem ser observadas nos mapas de estruturas D1 e D2 e mapa de estruturas D3, 

localizados no Anexo 2 deste volume. 

 Em várias localidades da região de Stene Point foram identificadas falhas e zonas de 

cisalhamento nos quais os indicadores cinemáticos relacionados a estas estruturas evidenciam 

deformação não coaxial, com transporte de topo para N. Em algumas localidades foram identificados 

transcorrências e dobramentos kink com planos axiais íngremes de direções NW e NE. Todas estas 

estruturas foram atribuídas às fases D4 e D5, assim como descritas na literatura (Trouw et al., 1997a; 

Trouw et al., 2000). 
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Figura 29. Desenho esquemático de formação e evolução das foliações S0, S1, S2 e S3 no contexto 

evolucional das fases D1 a D3. 
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Figura 30. Afloramento na costa sul da Ilha Coronation (Ponto CO-07-10) onde se observa a relação de campo entre dobramentos e foliações (Fotos cedidas por Luiz Simões). 
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Figura 31. Exemplos de dobramentos que ocorrem em campo: a) camada de anfibolito com dobras apertadas com plano axial paralelo à S3; b) camada de anfibolito com 

dobra aberta e foliação interfolial crenulada; c) camada de metapelito dobrada; d) camada de anfibolito com dobras D2 e D3; e) Bandamento kink  afetando a foliação S2; f) camada de 

metapelito com foliação crenulada. Fotos cedidas por Luiz Simões.  
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6.2 Análise Microestrutural 

Devido à natureza sucessiva dos eventos tectônicos de caráter dúctil e dúctil-rúptil, os 

metapelitos são as rochas que proporcionaram a melhor visualização das microestruturas relacionadas 

às três primeiras fases deformacionais, pois são rochas ricas em filossilicatos, grafita e apresentam 

abundantes porfiroblastos, sin a intercinemáticos de albita. Com a cristalização dos porfiroblastos em 

mais de um estágio deformacional, foi possível comparar foliações presentes na matriz e nos 

porfiroblastos, revelando que os cristais gravaram diferentes estágios de desenvolvimento de S2 na 

mesma rocha. A seção delgada da amostra CO-07-32A (Fig. 33 a e b) mostra-se ideal para ilustrar o 

contexto acima. 

Na fotomicrografia da amostra CO-07-32A, observa-se textura lepidoblástica com bandas 

mais ricas em grafita e muscovita e bandas mais ricas em quartzo e muscovita. Nas bandas ricas em 

quartzo, o mesmo encontra-se em domínios de textura granoblástica, seriada, com extinção levemente 

ondulante, contatos dentados e formação de subgrãos. Nas bandas ricas em grafita há porfiroblastos de 

albita intercinemáticos e sin-cinemáticos, com cristais que cresceram em porções em que S2 transpôs 

toda a S1 e também em locais em que as charneiras de S2, com S1 dobrada, estão preservadas. Alguns 

grãos intercinemáticos apresentam bordas límpidas, e por vezes estão rotacionados e amalgamados 

com outros porfiroblastos. 

Os porfiroblastos sin-cinemáticos procedem de uma progressão do padrão de dobramento 

nos estágios iniciais, com dobras mais abertas, e finais, com dobras mais fechadas. Na lâmina é 

possível observar ainda porfiroblastos que preservam a foliação S2 crenulada, perceptível pelas 

inclusões de grafita, porém fora do porfiroblasto a foliação foi transposta (Fig. 32). 

 

Figura 32. Porfiroblasto intercinemático de albita (amostra CO-07-32A): Foliação S2 crenulada por 

dobras F3 preservada por inclusões de grafita, a matriz apresenta foliação transposta por D3. 
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Figura 33. Relação ente o crescimento dos porfiroblastos e foliação: a e b) CO-07-32A (polarizadores 

// e X) - relação porfiroblastos de albita versus foliação S2 e dobras D2 marcadas por grafita; c) seção 

esquemática da nucleação pré, sin e intercinética dos porfiroblastos de albita. Região marcada em vermelho 

corresponde a região da foto da Figura 32. 
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6.2.1 Estruturas em porfiroblastos de granada 

Os metapelitos do Complexo Metamórfico Scotia contém dois tipos de porfiroblastos, 

plagioclásio e granada. As principais estruturas preservadas na granada indicam variados intervalos de 

nucleação da granada onde podem ser reconhecidos porfiroblastos com crescimento pré e sin-

cinemático. 

Foram reconhecidas as seguintes estruturas nos porfiroblastos de granada:  

 inclusões em forma de S, indicando a rotação do porfiroblasto (Fig. 34 a e b);  

 sobrecrescimento de borda, demarcado pelas inclusões na borda anterior do cristal 

(Fig. 34 a e b);  

 rotação de porfiroblasto, indicado pela continuidade da foliação interna com a externa 

marcada pelo sobrecrescimento de bandas de quartzo com textura granoblástica (Fig. 34 c);  

 cristais com crescimento inter-cinemático onde a foliação S1 interna crenulada, 

marcada por inclusões de grafita, esta rotacionada (juntamente com o grão) em relação a matriz 

com foliação S2 indicado por sombra de pressão (Fig. 34 d); 

 fraturamento de grãos e boudinage, indicando domínio dúctil-rúptil (Fig. 34 e); 

 cisalhamento de grãos, indicando um domínio rúptil (Fig. 34 f). 

As estruturas que indicam um comportamento rúptil como o cisalhamento dos cristais, 

boudinage e fraturamento ocorrem com frequência nas rochas máficas. A nucleação dos porfiroblastos 

de granada parece apresentar a mesma sequência que os porfiroblastos de plagioclásio, como 

apresentado na figura 32, porém quando inter-cinemáticos representam melhor a rotação. 
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Figura 34. Microestruturas dos porfiroblastos de granada: a e b) CO-07-7E (polarizadores // e X) - 

porfiroblasto sin-cinemático de granada, inclusões em forma de S e inclusões que indicam varias nucleações do 

grão em pelo menos 3 estágios; c) CO-07-01B (polarizador //) - porfiroblasto sin-cinemático de granada, 

rotacionado, com inclusões de quartzo em continuidade com a banda granoblástica sobrecrescida; d) CO-5-14 

(polarizador //) - porfiroblasto de granada sin-D2 com foliação interna crenulada, marcada por inclusões de 

grafita, sobrecrescimento de borda límpida e em meio a matriz com foliação transposta; e) CO-07-35C 

(polarizador //) - granada sin-cinemática, com faturamento, boudinage e inclusões de pirita; f) CO-5-10 

(polarizador //) - porfiroblasto sin-cinemático de granada, com foliação interna marcada por quartzo, titanita e 

anfibólio, com fraturas e cisalhamento. 
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7. Química Mineral 

 

7.1 Introdução 

O exame das variações químicas dos grupos minerais ajuda a compreender, com maior 

clareza, a natureza das paragêneses de minerais metamórficos. Os princípios cristaloquímicos de cada 

mineral controlam o equilíbrio entre as fases minerais, que estão diretamente relacionadas à 

composição química das rochas e condições de temperatura e pressão do metamorfismo. Para analisar 

estas condições medimos de forma quantitativa a composição dos minerais da paragênese através da 

microssonda eletrônica. 

As seguintes fases minerais foram analisadas para as rochas do Complexo Metamórfico 

Scotia: 

 rochas máficas: granada, hornblenda, plagioclásio, epidoto e biotita (quando 

presente). 

 rochas metassedimentares: granada, biotita, clorita, muscovita, plagioclásio e 

epidoto (quando presente). 

7.2.1 Rochas máficas 

Na região de Stene Point são observadas rochas máficas com paragêneses indicativas das 

fácies xisto-verde, epidoto-anfibolito e anfibolito. Para a melhor definição da fácies e das condições do 

pico metamórfico foram selecionadas três amostras texturalmente diferentes com os minerais 

hornblenda, epidoto, plagioclásio e granada, que fazem parte da paragênese, para a análise química 

quantitativa de suas fases minerais. Durante a análise petrográfica foi verificado grande porcentagem 

de minerais com zoneamento óptico, para avaliar as possíveis diferenças entre núcleo e borda alguns 

minerais foram analisados em perfis composicionais ou com análises individuais de ambas as porções 

do grão. 

Granada 

Nas rochas máficas do Complexo Metamórfico os cristais de granada são subidioblásticos, 

fraturados e, em sua maioria, apresentam foliação interna definidas por inclusões minerais. Foram 

analisados 2 cristais de granada de tamanhos diferentes, por amostra, com múltiplas análises pontuais 

em perfis composicionais. 

As análises das amostras CO-5-10 e CO-07-01B revelam que os grãos são constituídos por 

solução sólida dominada pelo par almandina – grossulária. A diferença composicional entre núcleo e 

borda é pequena, com aumento de Fe e Mg, e diminuição de Mn, Ca e Ti (Fig. 35).  
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A granada da amostra CO-07-35C ocorre como cristais fragmentados e portanto realizou-se 

um perfil parcial, borda-núcleo. Os porfiroblastos tem solução sólida dominada por três membros 

finais: almandina - grossulária - espessartita. A diferença composicional entre núcleo e borda é mais 

aparente, com pequeno aumento de Fe2+ e Mg, e diminuição de Fe3+ e Mn, em direção às bordas. As 

fórmulas estruturais dos seis grãos analisados e porcentagens respectivas dos membros finais são: 

CO-5-10-C1, núcleo: (Fe1.59 Mn0.414 Mg0.102 Ca0.837) Ti0.014 Fe3+
0.127 (Al1.985 Si2.93) O12 

Alm54.03 Sps14.07 Pir3.47 Grs34.45 

CO-5-10-C1, borda: (Fe1.854 Mn0.059 Mg0.118 Ca0.961) Ti0.005 Fe3+
0.025 (Al1.992 Si2.986) O12 

Alm61.97 Sps1.97 Pir3.94 Grs33.36 

CO-5-10-C2, núcleo: (Fe1.667 Mn0.206 Mg0.097 Ca1.009) Ti0.007 Fe3+
0.043 (Al1.998 Si2.972) O12 

Alm55.96 Sps6.92 Pir3.26 Grs35.98 

CO-5-10-C2, borda: (Fe1.79 Mn0.065 Mg0.113 Ca0.99) Ti0.003 Fe3+
0.07 (Al2.015 Si2.955) O12 

Alm60.51 Sps2.2 Pir3.82 Grs36.83 

CO-07-01B-C1, núcleo: (Fe1.811 Mn0.246 Mg0.1 Ca0.825) Ti0.007 Fe3+
0.01 (Al2.027 Si2.975) O12 

Alm60.73 Sp8.25 Pir3.35 Grs28.16 

CO-07-01B-C1, borda: (Fe1.825 Mn0.013 Mg0.155 Ca0.967) Ti0.005 Fe3+
0.02 (Al2.061 Si2.955) O12 

Alm61.66 Sps0.44 Pir5.24 Grs33.63 

CO-07-01B-C2, núcleo: (Fe1.765 Mn0.117 Mg0.099 Ca0.981) Ti0.002 Fe3+
0.051 (Al2.027 Si2.959) O12 

Alm59.59 Sps3.95 Pir3.34 Grs35.57 

CO-07-01B-C2, borda: (Fe1.919 Mn0.018 Mg0.168 Ca0.819) Ti0.005 Fe3+
0.145 (Al2.008 Si2.918) O12 

Alm65.63 Sps0.62 Pir5.75 Grs34.74 

CO-07-35C-C1, núcleo: (Fe1.641 Mn0.563 Mg0.122 Ca0.634) Ti0.004 Fe3+
0.059 (Al2.022 Si2.955) O12 

Alm55.44 Sps19.02 Pir4.12 Grs24.25 

CO-07-35C-C1, borda: (Fe1.854 Mn0.388 Mg0.137 Ca0.599) Ti0.004 (Al2.037 Si2.978) O12 

Alm62.26 Sps13.03 Pir4.6 Grs20.11 

CO-07-35C-C2, núcleo: (Fe1.484 Mn0.742 Mg0.105 Ca0.632) Fe3+
0.09 (Al1.985 Si2.963) O12 

Alm50.08 Sps25.04 Pir3.54 Grs25.67 
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CO-07-35C-C2, borda: (Fe1.858 Mn0.348 Mg0.140 Ca0.605) Ti0.002 (Al2.026 Si3.003) O12 

Alm62.96 Sps11.79 Pir4.74 Grs20.5 

 

Figura 35. Perfis composicionais dos membros finais (em porcentagem) versus o número da análise 

pontual dos porfiroblastos de granada nas amostras, e seus respectivos campos, de rochas máficas do Complexo 

Metamórfico Scotia. 

Anfibólio 

O anfibólio das três amostras de rochas máficas é cálcico e concentra-se nos campos da 

hornblenda-tschermakítica e tschermakita alumino-hornblenda (Fig. 36). As fórmulas estruturais para 

cada amostra são: 
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CO-5-10-C1, núcleo: K0.113, Na0.178 (Na0.29, Ca1.71)2 (Fe2+
1.632, Mn0.011, Mg1.69, Fe3+

0.819, Ti0.023, Al0.825)5 

(AlIV
1.691 Si6.309)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-5-10-C1, borda: K0.102, Na0.188 (Na0.265, Ca1.735)2 (Fe2+
1.673, Mn0.006, Mg1.546, Fe3+

0.764, Ti0.028, Al0.983)5 

(AlIV
1.827 Si6.173)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-5-10-C2, núcleo: K0.109 (Na0.595, Ca1.4)2 (Fe2+
1.125, Mn0.008, Mg1.649, Fe3+

1.527, Ti0.032, Al0.659)5 (AlIV
1.754 

Si6.246)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-5-10-C2, borda: K0.096, Na0.247 (Na0.207, Ca1.793)2 (Fe2+
1.62, Mn0.012, Mg1.502, Fe3+

0.927, Ti0.041, Al0.899)5 

(AlIV
2.044 Si5.956)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-01B-C1, núcleo: K0.071, Na0.037 (Na0.288, Ca1.712)2 (Fe2+
1.42, Mn0.009, Mg1.916, Fe3+

0.75, Ti0.036, 

Al0.869)5 (AlIV
1.512 Si6.488)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-01B-C1, borda: K0.085 (Na0.435, Ca1.565)2 (Fe2+
1.075, Mn0.002, Mg1.894, Fe3+

1.133, Ti0.05, Al0.846)5 

(AlIV
1.729 Si6.271)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-01B-C2, núcleo: K0.095, Na0.143 (Na0.292, Ca1.708)2 (Fe2+
1.301, Mn0.004, Mg1.69, Fe3+

0.99, Ti0.022, 

Al0.994)5 (AlIV
1.973 Si6.027)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-01B-C2, borda: K0.116, Na0.159 (Na0.127, Ca1.873)2 (Fe2+
1.778, Mn0.018, Mg1.838, Fe3+

0.648, Ti0.052, 

Al0.666)5 (AlIV
1.567 Si6.433)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-35C-C1, núcleo: K0.063, Na0.123 (Na0.594, Ca1.406)2 (Fe2+
0.804, Mn0.097, Mg2.014, Fe3+

1.53, Ti0.033, 

Al0.576)5 (AlIV
1.764 Si6.236)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-35C-C1, borda: K0.062, Na0.044 (Na0.672, Ca1.328)2 (Fe2+
0.731, Mn0.1, Mg1.96, Fe3+

1.512, Ti0.048, Al0.595)5 

(AlIV
1.637 Si6.363)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-35C-C2, núcleo: K0.072, Na0.297 (Na0.344, Ca1.656)2 (Fe2+
1.296, Mn0.056, Mg1.504, Fe3+

1.445, Ti0.014, 

Al0.68)5 (AlIV
2.218 Si5.782)8 O22 (OH, F, Cl)2 

CO-07-35C-C2, borda: K0.112, Na0.216 (Na0.38, Ca1.62)2 (Fe2+
1.301, Mn0.055, Mg1.776, Fe3+

1.23, Ti0.035, Al0.607)5 

(AlIV
1.816 Si6.184)8 O22 (OH, F, Cl)2 

No exame das fórmulas estruturais observa-se que para todas as amostras a razão AlIV/AlVI é 

maior que 1:1, o que indica a presença de outros vetores de troca que envolvem AlIV como Ti-

tschermak e edenita. Esta mesma relação pode ser observada também no gráfico f da figura 37, onde 

todas as amostras posicionam-se abaixo da curva de correlação linear igual a 1. Os sítios A e M4 

contém de 0,04 a 0,29 e entre 0,2 a 1,6 íons p.f.u. de Na, respectivamente, que implica a presença de 

outros vetores de troca, como edenita, glaucofano e pargasita, atuando na variação composicional do 

anfibólio. Não é possível distinguir um padrão diferenciado entre borda e núcleo para cada amostra 

nos gráficos de vetores de troca (Fig. 36), uma vez que as bordas e núcleos ocupam a mesma área do 

gráfico e exibem a mesma tendência. 
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Figura 36. Classificação para anfibólios cálcicos com valores de (K + Na)A < 0,50 e Ti < 0,50, das 

rochas máficas do Complexo Metamórfico Scotia. 

O anfibólio na amostra CO-5-10 ocorre como pequenos prismas verde-oliva com leve 

descoloração no núcleo; que compõe a foliação principal da rocha em textura nematoblástica. A 

composição do anfibólio cálcico é classificada entre hornblenda ferro-tschermakita e hornblenda-

tschermakítica e as bordas no campo alumino-tschermakita, com teores menores de Si (Fig. 37). Na 

amostra CO-07-1B, o anfibólio ocorre em primas verdes com zonação óptica e, perpendicular ao eixo 

C, contém lamelas de cummingtonita. A composição deste anfibólio está entre a hornblenda 

tschermakítica e tschermakita e as bordas destes cristais mantêm a dispersão nos mesmos campos 

porém diferenciados do núcleo nos teores de Fe, Mg, AlIV e Si. Em CO-07-35C o anfibólio é verde 

escuro e prismático e compõe a foliação principal da rocha. A composição se divide entre a 

hornblenda tschermakítica e tschermakita, em que as bordas exibem pouca variação nos teores de Fe e 

Mg  em relação aos seus respectivos núcleos. Nesta amostra os teores de Fe3+ são superiores em 0,5 a 

1,0 íons p.f.u. em relação às amostras anteriores, o que pode explicar a diferença na sua cor. 

Na normalização dos dados para cálculo da fórmula estrutural com base em 23 oxigênios, 

verificou-se a presença de componente “cummingtonítico” em 60% das análises da amostra CO-07-1B 

e em algumas poucas análises das amostras CO-5-10 e CO-07-35C. As análises refletem a “mistura” 

entre as composições observada pela redução nos íons de Ca no sítio A e Na nos sítios M4 e A, 

aumento no teor de Fe3+ e consequente diminuição no teor de Fe2+. As análises que apresentam esse 

componente são resultado do feixe de elétrons ter analisado o grão hospedeiro e as lamelas de 

exsolução, como muitas lamelas são microscópicas a submicroscópicas, não foi possível separá-las ou 

eliminar o componente da análise. 
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Figura 37. Principais vetores e substituições para o anfibólio nas rochas máficas do Complexo 

Metamórfico Scotia. 

O anfibólio das três amostras exibe comportamento parecido em relação aos vetores de troca, 

com pequena variação linear entre sua média. As tendências com correlação negativa para os vetores 

tschermak, pargasita e Ti-tschermak são claras, sendo que nesta última a correlação tem baixa 

inclinação, uma vez que o AlIV está envolvido em outras substituições. O vetor edenita também exibe 

correlação negativa, porém, com menor dispersão entre os valores de borda e núcleo, evidenciando 
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substituição mais eficiente que as outras. O vetor glaucofano apresenta pouca dispersão de forma não 

linear, que indica substituição mais eficiente entre os íons envolvidos. 

 

Epidoto 

O epidoto foi analisado nas três amostras de rochas máficas e a composição é distinta para 

cada uma delas. As fórmulas estruturais calculadas para 12,5 oxigênios para as três amostras estão 

listadas a seguir: 

CO-5-10-C1, núcleo: (Ca1.927, Mn0.011)2 (Al2.365, Fe3+
0.668, Ti0.004, Mg0.020)3 (Al0.035, Si2.965)3 (O, OH, F)13 

CO-5-10-C1, borda: (Ca1.957, Mn0.003)2 (Al2.513, Fe3+
0.510, Ti0.008, Mg0.003)3 (Al0.026, Si2.974)3 (O, OH, F)13 

CO-5-10-C2, núcleo: (Ca1.972, Mn0.010)2 (Al2.342, Fe3+
0.663, Ti0.005, Mg0.001)3 Si3.00 (O, OH, F)13 

CO-5-10-C2, borda: (Ca1.988, Mn0.007)2 (Al2.452, Fe3+
0.547, Ti0.004)3 (Al0.008, Si2.992)3 (O, OH, F)13 

CO-07-01B-C1, núcleo: Ca2.241 (Al2.261, Fe3+
0.042, Ti0.006, Mg0.020)3 Si3.386 (O, OH, F)13 

CO-07-01B-C1, borda: (Ca2.189, Mn0.002)2 (Al2.203, Fe3+
0.072, Ti0.043, Mg0.032)3 Si3.387 (O, OH, F)13 

CO-07-35C-C1, núcleo: (Ca1.924, Mn0.014)2 (Al2.214, Fe3+
0.832, Ti0.002, Mg0.004)3 (Al0.032, Si2.968)3 (O, OH, 

F)13 

CO-07-35C-C1, borda: (Ca1.982, Mn0.025)2 (Al1.912, Fe3+
1.041, Ti0.056)3 (Al0.098, Si2.902)3 (O, OH, F)13 

CO-07-35C-C2, núcleo: (Ca1.939, Mn0.039)2 (Al2.163, Fe3+
0.854, Mg0.003)3 (Al0.014, Si2.986)3 (O, OH, F)13 

CO-07-35C-C2, borda: (Ca1.970, Mn0.017)2 (Al2.170, Fe3+
0.838, Ti0.005, Mg0.003)3 (Al0.027, Si2.973)3 (O, OH, 

F)13 

Em todas as amostras, os grãos de epidoto são geralmente zonados e ocorrem como 

pequenos grãos na matriz ou em granulação maior dispersos ou em aglomerados. Na amostra CO-5-10 

a composição varia entre epidoto e clinozoizita e o exame das fórmulas estruturais evidencia variação 

pequena de 0,31 para os íons de Ca p.f.u. e 0,453 para os íons de Fe3+ p.f.u., com correlação positiva 

entre Fe3+ e Al (total).  

Na amostra CO-07-1B os grão não apresentam zonação optica e através do exame das 

fórmulas estruturais, verifica-se pequena variação de 0,11 para os íons de Ca p.f.u. e 0,1 para os íons 

de Fe3+p.f.u. Na amostra CO-07-35C a variação composicional é pequena, de 0,4 para os íons de Ca 

p.f.u. e 0,268 para os íons de Fe3+p.f.u. 

A análise das fórmulas estruturais e das relações entre os íons Fe3+, Ca e Al permite 

classificar as fases presentes em cada rocha para os membros finais epidoto-clinozoizita como vetor 

XEP (Franz & Liebscher, 2004): 
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As amostras classificadas através do vetor XEp apresentam correlação negativa com Al total 

em íons p.f.u. para as amostras CO-5-10 e CO-07-35C, nas quais a composição é epidoto + 

clinozoizita e epidoto, respectivamente, para os grãos analisados (Fig. 38). Na amostra CO-07-1B os 

grãos têm composição de clinozoizita e a variação do Al total é pequena entre os grãos analisados. 

 

Figura 38. Relação em porcentagem de XFe versus Al em íons p.f.u. para as amostras de rochas 

máficas do Complexo Metamórfico Scotia. 

Plagioclásio 

Variações texturais nas rochas máficas do Complexo Metamórfico Scotia e no plagioclásio 

apresentam peculiaridades texturais e composicionais. Em CO-5-10 o plagioclásio é límpido de forma 

irregular, por vezes sigmoidal, e com pequenas inclusões de epidoto. Através da análise das fórmulas 

estruturais, normalizadas para 8 oxigênios, verifica-se composição exclusiva de albita, An0-1, com 

variação de 0,98 a 1,00 para os íons de Na p.f.u. e pouca contribuição de Ca de 0,005 a 0,014 íons 

p.f.u. Os perfis composicionais indicam pequena variação entre borda-núcleo de An5 a An0 , com 

apenas duas análises nas bordas do grão com composição mais cálcica An15 (Fig. 39). As fórmulas 

estruturais são representadas por: 

CO-5-10-C1, núcleo: An0 – Na0.998 Ca0.005 Al1.003 Si2.994 O8 
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CO-5-10-C1, borda: An1 – Na0.998 Ca0.014 Al1.005 Si2.987 O8 

CO-5-10-C2, núcleo: An1 – Na1.009 Ca0.011 Al1.007 Si2.986 O8 

CO-5-10-C2, borda: An1 – Na0.981 Ca0.006 Al1.018 Si2.983 O8 

 

Figura 39. Relação em porcentagem da anortita nas análises em perfil de grãos de plagioclásio na 

amostra CO-5-10. Grãos individuais separados por linhas pontilhadas. 

Na amostra CO-07-01B, o plagioclásio tem forma irregular, às vezes sigmoidal, porém os 

cristais não são límpidos, por causa da saussuritização expressa por poucas e pequenas inclusões de 

epidoto e minerais opacos. Com polarizadores cruzados os grãos tem textura de intercrescimento, 

formado por lamelas de formas irregulares e com pelo menos dois tipos de relevo. A análise das 

fórmulas estruturais revela composição mista de oligoclásio + andesina, An29 a An46, que pode ser 

observada no perfil borda-núcleo-borda dos grãos (Fig. 40). A variação entre os íons de Na fica entre 

0,51 e 0,71 p.f.u. enquanto a relação de íons de Ca varia entre 0,29 a 0,43 p.f.u. As fórmulas 

estruturais são: 

CO-07-01B-C1, núcleo: An36 – Na0.647 Ca0.367 Al1.351 Si2.64 O8 

CO-07-01B-C1, borda: An46 – Na0.51 Ca0.437 Al1.337 Si2.646 O8 

CO-07-01B-C2, núcleo: An37 – Na0.631 Ca0.377 Al1.368 Si2.621 O8 

CO-07-01B-C2, borda: An29 – Na0.71 Ca0.291 Al1.291 Si2.707 O8 
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Figura 40. Relação em porcentagem de albita nas análises em perfil dos grãos de plagioclásio na 

amostra CO-07-1B. Grãos individuais separados por linhas pontilhadas. 

O plagioclásio da amostra CO-07-35C é límpido com forma irregular, contatos poligonais a 

irregulares com inclusões de epidoto. As análises em perfis dos grãos de plagioclásio (Fig. 41) indica 

composição uniforme de albita, variando de An1 a An0, como representado pelas fórmulas estruturais 

abaixo. Os íons de Na variam de 0,96 a 1,02 p.f.u. e para o Ca variam de 0,003 a 0,013 p.f.u. 

CO-07-35C-C1, núcleo: An1 – Na0.969 Ca0.013 Al1.011 Si2.989 O8 

CO-07-35C-C1, borda: An0 – Na1.020 Ca0.003 Al1.001 Si2.981 O8 

CO-07-35C-C2, núcleo: An1 – Na1.011 Ca0.012 Al1.017 Si2.976 O8 

CO-07-35C-C2, borda: An1 – Na1.005 Ca0.008 Al1.001 Si2.988 O8 

 

Figura 41. Relação em porcentagem de anortita nas análises em perfis de grãos de plagioclásio na 

amostra CO-07-35C. Grãos individuais separados por linhas pontilhadas. 
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Biotita 

A biotita foi analisada apenas na amostra CO-07-1B, na qual coexiste com o anfibólio, 

granada, clinozoizita e plagioclásio. A biotita ocorre na forma de pequenas lamelas castanho-

alaranjadas e concordantes com a foliação principal, definida pelo anfibólio. As fórmulas estruturais 

da biotita, normalizadas para 11 oxigênios, estão listadas a seguir: 

CO-07-01B-C1, núcleo: (K0.902 Na0.006) (Mg1.182 Mn0.007 Fe2+
1,282 Fe3+

0,047 Ti0.105 AlVI 0.227)3 (AlIV
1.244 

Si2.756)4 O10 (OH, F)2 

CO-07-01B-C1, borda: (K0.928 Na0.006) (Mg1.161 Mn0.008 Fe2+
1,308 Fe3+

0,07 Ti0.126 AlVI 0.227)3 (AlIV
1.283 

Si2.717)4 O10 (OH, F)2 

CO-07-01B-C2, núcleo: (K0.917 Na0.004) (Mg1.117 Mn0.012 Fe2+
1,328 Fe3+

0,076 Ti0.099 AlVI 0.268)3 (AlIV
1.265 

Si2.735)4 O10 (OH, F)2  

CO-07-01B-C2, borda: (K0.840 Na0.011) (Mg1.158 Mn0.011 Fe2+
1,208 Fe3+

0,191 Ti0.1 AlVI 0.232)3 (AlIV
1.274 

Si2.726)4 O10 (OH, F)2 

As fórmulas estruturais indicam variação de TiVI por volta de 0,1 íons p.f.u., AlIV entre 0,23 e 

0,86 íons p.f.u. a mais do que o 1 presente e AlVI entre 0,13 e 0,42 íons p.f.u. A soma no sítio A tem 

valores entre 0,85 e 0,93, com predominância de K e quase nenhuma contribuição de Na. As razões 

Mg/(Mg+Fe) e K/(K+Na) com valores entre 0,45 e 0,53 e entre 0,94 e 1,00, respectivamente, variam 

muito pouco. Observando os vetores tschermak e Ti-tschermak (Fig. 42) pode-se observar que no 

primeiro há sobreposição relativa dos valores com pouca dispersão evidenciando troca eficiente entre 

os íons na proporção 1:3, enquanto a substituição envolvendo Ti apresenta maior dispersão em 

tendência de correlação positiva. 

 

Figura 42. Gráficos dos vetores de troca tschermak e Ti-tschermak para as biotitas analisadas na 

amostra CO-07-01B. 
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7.2.1 Rochas Metassedimentares 

As rochas metassedimentares da região de Stene Point são representadas por pelitos 

feldspáticos e semipelitos. As amostras selecionadas para análise da química mineral foram escolhidas 

com base nas diferentes texturas e composição modal, mas contendo conforme a paragênese granada + 

muscovita + biotita + clorita + plagioclásio + quartzo. Para avaliar as possíveis diferenças 

composicionais entre núcleo e borda alguns minerais foram analisados em perfis e análises individuais 

de ambas as porções do grão. 

Granada 

Foram analisados oito cristais de granada nas rochas pelíticas (Anexo 1.11). Para o cálculo 

das fórmulas estruturais, os dados foram normalizados a 8 cátions e 12 átomos de oxigênio. A granada 

da amostra CO-5-14 tem forma irregular e apresenta inclusões de grafita, quartzo, epidoto e titanita. A 

análise das fórmulas estruturais e dos perfis composicionais de dois cristais de granada (Fig. 43) indica 

que a variação composicional entre borda e núcleo é controlada pelo trio almandina–espessartita-

grossulária e o par almandina-grossulária, respectivamente, com variação expressiva em um dos 

cristais de granada analisados. O cristal do campo 1 exibe núcleo enriquecido em Mn e Ca e bordas 

enriquecidas em Fe e Mg, enquanto a granada do campo 2 tem núcleo enriquecido em Fe2+ e Mn, sem 

variação expressiva entre os outros cátions. 

As fórmulas estruturais representativas do núcleo e borda para as granadas da amostra CO-

05-14 estão dispostas a seguir: 

CO-5-14-C1, núcleo: (Fe1.755 Mn0.346 Mg0.081 Ca0.825) Ti0.013 (Al1.984 Si2.996) O12 

Alm58.36 Sps11.51 Pir2.69 Grs27.44 

CO-5-14-C1, borda: (Fe2.125 Mn0.027 Mg0.12 Ca0.689) Ti0.003 (Al2.029 Si2.996) O12 

Alm71.77 Sps0.91 Pir4.05 Grs23.27 

CO-5-14-C2, núcleo: (Fe2.03 Mn0.045 Mg0.116 Ca0.772) Ti0.005 Fe3+
0.037 (Al2.036 Si2.959) O12 

Alm68.51 Sps1.52 Pir3.91 Grs24.27 Andr1.78 

CO-5-14-C2, borda: (Fe1.936 Mn0.014 Mg0.138 Ca0.602) Ti0.005 (Al1.796 Si3.303) O12 

Alm71.97 Sps0.52 Pir5.13 Grs22.38 
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Figura 43. Perfis composicionais dos membros finais (em porcentagem) dos porfiroblastos de 

granada da amostra CO-5-14. 

Em CO-07-7E, os cristais de granada dos campos 2 e 4 são fragmentados e portanto 

realizou-se dois perfis perpendiculares entre si. No campo 5 a granada tem inclusão de mineral opaco 

no seu centro, e portanto realizou-se um perfil longitudinal e dois perfis paralelos a região central do 

grão (Fig. 44). Em todos os campos é possível observar que a composição é controlada pelo trio 

almandina-grossulária-espessartita. A composição do núcleo é enriquecida em Mn e Fe3+ em 0,3 e 0,1 

íons p.f.u., respectivamente, enquanto a das bordas são enriquecidas em Fe2+ e Mg em 0,2 e 0,1 íons 

p.f.u., respectivamente. As fórmulas estruturais estão listadas a seguir: 

CO-07-7E-C2, núcleo: (Fe2+
1.557 Mn0.338 Mg0.079 Ca0.97) Ti0.008 Fe3+

0.07 (Al2.042 Si2.936) O12 

Alm52.89 Sps11.48 Pir2.68 Grs29.63Andr3.31 

CO-07-7E-C2, borda: (Fe2+
1.793 Mn0.115 Mg0.11 Ca0.954) Ti0.009 (Al2.048 Si2.97) O12 

Alm60.33 Sps3.87 Pir3.70 Grs32.10 

CO-07-7E-C4, núcleo: (Fe2+
1.602 Mn0.321 Mg0.088 Ca0.975) Ti0.008 (Al2.02 Si2.985) O12 

Alm53.65 Sps10.75 Pir2.95 Grs32.65 

CO-07-7E-C4, borda: (Fe2+
1.768 Mn0.083 Mg0.112 Ca0.971) Ti0.003 Fe3+

0.104 (Al2.026 Si2.932) O12 

 Alm60.26 Sps2.83 Pir3.82 Grs28.21 Andr4.88 

CO-07-7E-C5, núcleo: (Fe2+
1.37 Mn0.466 Mg0.073 Ca1.009) Ti0.013 Fe3+

0.13 (Al2.034 Si2.905) O12 

Alm46.95 Sps15.97 Pir2.50 Grs28.57 Andr6.01 

CO-07-7E-C5, borda: (Fe2+
1.752 Mn0.148 Mg0.108 Ca0.965) Ti0.007 Fe3+

0.01 (Al2.045 Si2.966) O12 

Alm58.93 Sps4.98 Pir3.63 Grs31.97 Andr0.49 
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Figura 44. Perfis composicionais dos membros finais (em porcentagem) dos porfiroblastos de 

granada da amostra CO-07-7E. 

Na amostra CO-07-24A a granada é idioblástica com inclusões de epidoto e titanita, e a 

granulação é fina a média que é, comparativamente, menor que em outras amostras analisadas. Em 

alguns cristais é possível distinguir inclusões que definem uma foliação dobrada em seu interior, bem 

como inclusões que definem antigas bordas preservadas no centro do grão, que evidencia seu 

sobrecrescimento. A granada do campo 1 apresenta este padrão de crescimento e foram realizados três 

perfis composicionais, um longitudinal e os outros paralelos a região central acompanhando a foliação. 

No campo 2 dois cristais foram selecionados; na primeiro foi realizado somente um perfil longitudinal 

e no segundo foram realizados dois perfis, centro e borda. Observando os perfis composicionais (Fig. 

45) e as fórmulas estruturais, apresentadas abaixo, pode-se verificar que a composição da granada é 

controlada pelo trio almandina-grossulária-espessartita. A variação dos teores de Mn, Fe3+ e Ca são de 

0,6, 0,08 e 0,2, respectivamente, do núcleo para a borda. O núcleo é mais rico em espessartita e as 

bordas em almandina e no cristal do campo 1, a diferença núcleo-borda é bastante significativa entre 

esses dois membros finais, cujas composições apresentam comportamento quase que complementares 

(Fig. 45). 

CO-07-24A-C1, núcleo: (Fe2+
0.99 Mn1.279 Mg0.021 Ca0.713) Ti0.014 Fe3+

0.008 (Al1.986 Si2.989) O12 

Alm32.97 Sps42.59 Pir0.70 Grs23.34 Andr0.40 
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CO-07-24A-C1, borda: (Fe2+
1.827 Mn0.059 Mg0.094 Ca0.966) Fe3+

0.080 (Al2.027 Si2.946) O12 

Alm62.02 Sps2.00 Pir3.19 Grs28.99 Andr3.80 

CO-07-24A-C2, núcleo: (Fe2+
1.773 Mn0.262 Mg0.067 Ca0.868) Ti0.011 Fe3+

0.007 (Al2.034 Si2.96) O12 

Alm59.70 Sps8.82 Pir2.26 Grs28.06 Andr1.17 

CO-07-24A-C2, borda: (Fe2+
1.825 Mn0.057 Mg0.115 Ca0.979) Ti0.007 Fe3+

0.011 (Al2.036 Si2.969) O12 

Alm61.32 Sps1.92 Pir3.86 Grs32.36 Andr0.54 

 
Figura 45. Perfis composicionais dos membros finais (em porcentagem) dos porfiroblastos de 

granada da amostra CO-07-24A. 

Plagioclásio 

Assim como o plagioclásio que ocorre nas rochas máficas do Complexo Metamórfico Scotia, 

o presente nas rochas metassedimentares apresenta peculiaridades, exibindo diferentes texturas. Na 

amostra CO-5-14 o plagioclásio ocorre límpido ou com inclusões de grafita, onde sobrecresce a 

foliação da matriz, e por vezes exibe geminação. Em alguns grãos é possível distinguir com 

polarizadores cruzados, extinção concêntrica que revela a zonação química do grão. Através da análise 

das fórmulas estruturais, normalizadas para 8 oxigênios, verifica-se composição predominante de 

albita, An0-10, com variação de 0,91 a 1,00 para os íons de Na p.f.u. e com borda, ou pequenos grãos, 

com composição de oligoclásio, An31-22. Nos perfis composicionais a variação entre borda-núcleo fica 

entre An0 e An26 (Fig. 46). 
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CO-5-14-C1, núcleo: An0 – Na0.959 Ca0.002 Al1.019 Si2.994 O8 

CO-5-14-C1, borda: An1 – Na0.981 Ca0.014 Al1.002 Si2.991 O8 

CO-5-14-C2, núcleo: An26 – Na0.722 Ca0.26 Al1.265 Si2.74 O8 

CO-5-14-C2, borda: An9 – Na0.913 Ca0.091 Al1.106 Si2.892 O8 

 

Figura 46. Relação em porcentagem de anortita nas análises em perfis de grãos de plagioclásio na 

amostra CO-5-14. Grãos individuais separados por linhas pontilhadas. 

Em CO-07-7E, o plagioclásio tem aspecto alterado com pequenas inclusões de epidoto e 

biotita, forma irregular e contatos poligonais a lobados. Com polarizadores cruzados é possível 

distinguir textura zonada irregular de intercrescimento, muitas vezes associada às bordas ou inclusões 

(Fig. 25). Com a análise química dos cristais de plagioclásio foi possível distinguir composição 

predominante de oligoclásio-andesina An37-22. Foi possível detectar zonas do grão com composição 

rica em albita An0, como pode ser observado nas fórmulas estruturais a seguir e nos perfis obtidos 

(Fig. 47): 

CO-07-7E –C4, núcleo: An0 – Na0.996 Ca0.002 Al1.014 Si2.985 O8 

CO-07-7E –C4, borda: An32 – Na0.611 Ca0.288 Al1.216 Si2.785 O8 

CO-07-7E –C5, núcleo: An19 – Na0.706 Ca0.288 Al1.279 Si2.716 O8 

CO-07-7E-C5, borda: An21 – Na0.774 Ca0.208 Al1.231 Si2.775 O8 

 
Figura 47. Relação em porcentagem de anortita nas análises em perfis de grãos de plagioclásio na 

amostra CO-07-7E. Grãos individuais separados por linhas pontilhadas. 
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Na amostra CO-07-24A o plagioclásio ocorre com aspecto alterado em algumas partes do 

grão, inclusões de epidoto e fragmentos de biotita, tem forma irregular e contatos poligonais a lobados. 

Com polarizadores cruzados é possível distinguir texturas de intercrescimento e, em grãos maiores 

onde ocorre recristalização estática entre grãos, zonamentos em diversas partes do grão. Na análise 

química das fórmulas estruturais e dos perfis composicionais (Fig. 48) foi verificada a natureza 

multicomposicional dos grãos. Alguns grãos apresentam variação entre os teores de Ca e Na dentro da 

mesma faixa composicional, An36-25; outros grãos apresentam intercrescimentos entre quartzo e três 

variedades composicionais, andesina-labradorita-oligoclásio An43-63-26. Fórmulas estruturais 

representativas da análise de grãos da amostra CO-07-24A, encontram-se a seguir: 

CO-07-24A -C1, núcleo: An62 – Na0.386 Ca0.641 Al1.62 Si2.362 O8 

CO-07-24A -C1, borda: An48 – Na0.509 Ca0.466 Al1.442 Si2.547 O8 

CO-07-24A-C2, núcleo: An33 – Na0.655 Ca0.316 Al1.338 Si2.672 O8 

CO-07-24A -C2, borda: An11 – Na0.885 Ca0.115 Al1.126 Si2.874 O8 

 
Figura 48. Relação em porcentagem de anortita nas análises em perfis de grãos de plagioclásio na 

amostra CO-07-24A. Grãos individuais separados por linhas pontilhadas. 

Epidoto 

O epidoto foi analisado em duas amostras de rochas metassedimentares e apresenta padrão 

composicional parecido em ambas. As fórmulas estruturais calculadas para 12,5 oxigênios para as 

duas amostras estão listadas a seguir: 

CO-07-7E-C4, núcleo: (Ca1.939, Mn0.001)2 (Al2.531, Fe3+
0.457, Ti0.009, Mg0.008)3 Si3.025 (O, OH)13 

CO-07-7E -C4, borda: (Ca1.806)2 (Al2.560, Fe3+
0.455, Ti0.009, Mg0.014)3 Si3.068 (O, OH)13 

CO-07-7E -C5, núcleo: (Ca1.965, Mn0.002)2 (Al2.539, Fe3+
0.473, Ti0.007, Mg0.003)3 (Al0.006, Si2.994)3 (O, OH)13 

CO-07-7E -C5, borda: (Ca1.953, Mn0.001)2 (Al2.55, Fe3+
0.444, Ti0.008, Mg0.004)3 Si3.018 (O, OH)13 

CO-07-24A -C1, núcleo: (Ca1.938, Mn0.004)2 (Al2.423, Fe3+
0.608, Ti0.006, Mg0.003)3 (Al0.014, Si2.986)3 (O, OH)13 
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CO-07-24A -C1, borda: (Ca1.955, Mn0.006)2 (Al2.157, Fe3+
0.855, Ti0.011)3 (Al0.01, Si2.99)3 (O, OH)13 

CO-07-24A -C2, núcleo: (Ca1.981)2 (Al2.505, Fe3+
0.464, Ti0.009, Mg0.005)3 Si3.021 (O, OH)13 

CO-07-24A -C2, borda: (Ca1.959, Mn0.019)2 (Al2.283, Fe3+
0.710, Ti0.016, Mg0.002)3 (Al0.008, Si2.992)3 (O, OH)13 

Em CO-07-7E e CO-07-24A, o epidoto ocorre como pequenos grãos dispersos na matriz e 

inclusos no plagioclásio. Para CO-07-7E a composição da maioria dos grãos é de clinozoizita com 

valores entre XEP37-49, porém parte destes localiza-se na zona de transição entre epidoto-clinozoizita, e 

alguns núcleos têm composição de epidoto, XEP63. Na amostra CO-07-24A a composição varia entre 

epidoto XEP51-83 e clinozoizita XEP39-47, porém com pouca variação na relação núcleo-borda de cada 

cristal. Em ambas as rochas é observado ausência de AlIV relacionado a grãos com teores de Si acima 

de 3,0 íons p.f.u. 

Para as amostras CO-07-7E e CO-07-24A os cristais apresentam correlação negativa entre o 

vetor XEp e Al total, expresso em íons p.f.u. a composição varia entre epidoto e clinozoizita (Fig. 49).  

 

Figura 49. Relação em porcentagem de XFe versus Al em íons p.f.u. para o epidoto das rochas 

metassedimentares do Complexo Metamórfico Scotia. 

Muscovita 

A muscovita apresenta grande variação modal entre as amostras. Em CO-5-14 é o mineral 

mais abundante e compõe a foliação principal, porém nas amostras CO-07-7E e CO-07-24A, a 

muscovita compõe somente 20% da composição da rocha. As fórmulas estruturais foram normalizadas 

a 11 oxigênios e seguem: 

CO-5-14-C1, núcleo: (K0.845 Na0.063) (Mg0.215 Fe2+
0.114 Fe3+

0,023 Ti0.021 AlVI
1.676)3 (AlIV

0.752 Si3.248)4 O10 (OH, 

F)2 

CO-5-14-C1, borda: (K0.804 Na0.143) (Mg0.097 Fe2+
0.083 Ti0.019 AlVI 1.838)3 (AlIV

0.897 Si3.103)4 O10 (OH, F)2 

CO-5-14-C2, núcleo: (K0.820 Na0.173) (Mg0.087 Fe2+
0.074 Ti0.012 AlVI 1.839)3 (AlIV

0.881 Si3.119)4 O10 (OH, F)2 
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CO-5-14-C2, borda: (K0.845 Na0.09) (Mg0.108 Fe2+
0.11 Ti0.018 AlVI 1.780)3 (AlIV

0.841 Si3.159)4 O10 (OH, F)2 

CO-07-7E-C3, núcleo: (K0.938 Na0.028) (Mg0.24 Fe2+
0.149 Ti0.022 AlVI 1.628)3 (AlIV

0.721 Si3.279)4 O10 (OH, F)2 

CO-07-7E-C3, núcleo: (K0.88 Na0.044) (Mg0.293 Fe2+
0.135 Fe3+

0.029 Ti0.018 AlVI
1.573)3 (AlIV

0.667 Si3.333)4 O10 (OH, 

F)2 

CO-07-24A-C1, núcleo: (K0.877 Na0.058) (Mg0.278 Fe2+
0.13 Ti0.015 AlVI 1.613)3 (AlIV

0.656 Si3.344)4 O10 (OH, F)2 

CO-07-24A-C1, borda: (K0.824 Na0.053) (Mg0.332 Fe2+
0.056 Fe3+

0,112 Ti0.014 AlVI 1.536)3 (AlIV
0.656 Si3.344)4 O10 

(OH, F)2 

A partir das fórmulas estruturais podemos verificar que a composição da muscovita 

analisada se aproxima do membro final celadonita, devida a presença de Fe e Mg, sem variação 

composicional expressiva entre bordas e núcleo dos grãos. As análises apresentam correlação negativa 

no vetor de troca tschermak onde a variação dos teores de Mg é elevada entre as amostras; ocorre 

marcada correlação positiva entre Mg e Fe2+ (Fig. 50). A amostra CO-5-14 exibe maior variação nos 

teores de Mg, de 0,08 a 0,30, e Fe2+, de 0,07 a 0,16, que as outras amostras. 

 

Figura 50. Vetor de troca tschermak e relação Fe2+ versus Mg p.f.u. para a muscovita das rochas 

metassedimentares do Complexo Metamórfico Scotia. 

Biotita 

A biotita ocorre em proporções diferentes nas amostras, na amostra CO-5-14 é pouco 

abundante e ocorre em lamelas castanho-alaranjado concordante com a foliação principal, nas 

amostras CO-07-7E e CO-07-24A, a biotita é mais abundante que a muscovita. Normalizadas para 11 

oxigênios, as fórmulas estruturais da biotita são: 
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CO-5-14-C1, núcleo: (K0.816 Na0.01) (Mg1.076 Mn0.007 Fe2+
1.203 Fe3+

0.185 Ti0.069 AlVI 0.359)3 (AlIV
1.309 Si2.691)4 

O10 (OH, F)2 

CO-5-14-C1, borda: (K0.862 Na0.021) (Mg0.695 Mn0.001 Fe2+
1.19 Ti0.105 AlVI 0.703)3 (AlIV

1.186 Si2.814)4 O10 (OH, 

F)2 

CO-5-14-C2, núcleo: (K0.857 Na0.012) (Mg0.984 Mn0.004 Fe2+
1.320 Ti0.092 AlVI 0.470)3 (AlIV

1.266 Si2.734)4 O10 

(OH, F)2 

CO-5-14-C2, borda: (K0.831 Na0.018) (Mg0.921 Mn0.005 Fe2+
1.3 Ti0.099 AlVI 0.512)3 (AlIV

1.241 Si2.759)4 O10 (OH, 

F)2 

CO-07-7E-C4, núcleo: (K0.967 Na0.009) (Mg1.034 Mn0.025 Fe2+
1.388 Ti0.142 AlVI 0.278)3 (AlIV

1.273 Si2.727)4 O10 

(OH, F)2 

CO-07-7E-C4, borda: (K0.978 Na0.005) (Mg1.016 Mn0.022 Fe2+
1.229 Ti0.142 AlVI 0.386)3 (AlIV

1.247 Si2.753)4 O10 

(OH, F)2 

CO-07-7E-C5, núcleo: (K0.935 Na0.006) (Mg1.105 Mn0.018 Fe2+
1,24 Ti0.14 AlVI 0.332)3 (AlIV

1.228 Si2.772)4 O10 

(OH, F)2 

CO-07-7E-C5, borda: (K0.942 Na0.011) (Mg1.092 Mn0.021 Fe2+
1.258 Ti0.092 AlVI 0.389)3 (AlIV

1.231 Si2.769)4 O10 

(OH, F)2 

CO-07-24A-C1, núcleo: (K0.902 Na0.018) (Mg1.092 Mn0.006 Fe2+
1.251 Ti0.102 AlVI 0.427)3 (AlIV

1.317 Si2.683)4 O10 

(OH, F)2 

CO-07-24A-C1, borda: (K0.848 Na0.012) (Mg1.122 Mn0.004 Fe2+
1.183 Fe3+

0.141 Ti0.085 AlVI 0.364)3 (AlIV
1.346 

Si2.654)4 O10 (OH, F)2 

CO-07-24A-C2, núcleo: (K0.898 Na0.008) (Mg1.266 Mn0.006 Fe2+
1.17 Fe3+

0.006 Ti0.064 AlVI 0.388)3 (AlIV
1.23 

Si2.77)4 O10 (OH, F)2 

CO-07-24A-C2, borda: (K0.87 Na0.018) (Mg1.288 Mn0.008 Fe2+
1.108 Fe3+

0.196 Ti0.07 AlVI 0.235)3 (AlIV
1.277 

Si2.723)4 O10 (OH, F)2 

As fórmulas estruturais indicam variação dos íons de TiVI por volta de 0,12 íons p.f.u, AlVI 

entre 0,23 e 0,42 íons p.f.u. e AlIV entre 0,27 e 0,34 íons p.f.u. a mais do que o comumente presente na 

fórmula ideal da biotita, K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-5Al2-3O20(OH,F)4. A soma no sítio A tem 

valores entre 0,88 e 0,9, com predominância de K e quase nenhuma contribuição de Na. Apenas nas 

amostras CO-5-14 e CO-07-24A há presença de Fe3+ entre 0,006 e 1,19 íons p.f.u. 

As razões Mg/(Mg+Fe) têm valores entre 0,36 e 0,45, para a amostra CO-5-14, entre 0,42 e 

0,48 para a amostra CO-07-7E e entre 0,45 a 0,53 para a amostra CO-07-24A. A razão K/(K+Na) está 

entre 0,98 e 0,99, para todas as amostras. Observando os vetores tschermak e Ti-tschermak pode-se 
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observar que as amostras apresentam grupos distintos em ambos os vetores com pouca sobreposição 

entre si (Fig. 51). No vetor tschermak há sobreposição relativa dos valores com pouca dispersão em 

CO-5-14 e em CO-07-7E, enquanto CO-07-24A a dispersão é maior, com tendência de correlação 

negativa, o que evidencia uma troca mais eficiente entre os íons na proporção 1:3 para CO-5-14 e CO-

07-7E. O vetor Ti-tschermak tem maior dispersão em tendência de correlação negativa para todas as 

amostras (Fig. 51). 

 

Figura 51. Gráficos dos vetores de troca tschermak e Ti-tschermak para as biotitas das rochas 

metassedimentares do Complexo Metamórfico Scotia. 

Clorita 

A clorita ocorre como mineral tardio na maioria das rochas metassedimentares devido ao 

retrometamorfismo para fácies xisto-verde, concordante ou não com a foliação. A clorita tem 

composição conforme as fórmulas estruturais, normalizadas para 14 oxigênios, listadas a seguir: 

CO-5-14-C1, núcleo: (Mg2.189 Mn0.011 Fe2+
2.417 Ti0.002 AlVI 1.371)6 (AlIV

1.366 Si2.634)4 O10 (OH)8 

CO-5-14-C1, borda: (Mg2.149 Mn0.017 Fe2+
2.403 Ti0.01 AlVI 1.390)6 (AlIV

1.353 Si2.647)4 O10 (OH)8 

CO-5-14-C2, núcleo: (Mg2.223 Mn0.011 Fe2+
2.273 Ti0.006 AlVI 1.440)6 (AlIV

1.367 Si2.633)4 O10 (OH)8 

CO-5-14-C2, borda: (Mg2.251 Mn0.010 Fe2+
2.269 Ti0.006 AlVI 1.424)6 (AlIV

1.362 Si2.638)4 O10 (OH)8 

CO-07-7E-C3, núcleo: (Mg1.668 Mn0.073 Fe2+
2.774 Ti0.002 AlVI 1.415)6 (AlIV

1.305 Si2.695)4 O10 (OH)8 

CO-07-7E-C3, borda: (Mg1.673 Mn0.075 Fe2+
2.838 Ti0.004 AlVI 1.367)6 (AlIV

1.297 Si2.703)4 O10 (OH)8 

CO-07-24A-C3, núcleo: (Mg2.572 Mn0.024 Fe2+
2.067 Fe3+

0.012 Ti0.006 AlVI 1.311)3 (AlIV
1.333 Si2.667)4 O10 (OH)8 

CO-07-24A-C3, borda: (Mg2.422 Mn0.025 Fe2+
2.158 Ti0.004 AlVI 1.380)6 (AlIV

1.371 Si2.629)4 O10 (OH)8 
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De acordo com os procedimentos de classificação para clorita elaborado por Zane & Weiss 

(1998), a clorita presente nas rochas metassedimentares da região foram classificadas como tri-

trioctaédricas do tipo I. As amostras se subdividem nos três grupos distintos (Fig. 52): Fe- clorita, Fe-

Mg-clorita e Mg-clorita. Estes exibem tendência com baixa inclinação no vetor da troca tschermak, 

evidenciando o aumento de Mg e pouca variação do Si e AlIV no sítio tetraédrico.  

 

Figura 52. Dados de análise da clorita: topo: vetor de troca tschermak; esquerda: extensão das 

substituições; e direita: relação Mg - Fe2+ para as cloritas das rochas metassedimentares do Complexo 

Metamórfico Scotia. 
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8. Metamorfismo 

 

8.1 Introdução 

Na Ilha Coronation, as rochas do Complexo Metamórfico de Scotia são predominantemente 

rochas máficas, de composição tipo MORB, e metassedimentares, semi-pelitos, deformadas e afetadas 

por metamorfismo associado a ambiente de subducção, provavelmente envolvendo rochas 

metamorfisadas sob condições de relativamente alta pressão e temperatura baixa (Trouw et al. 1997a). 

 Como exposto na petrografia (capítulo 5), as rochas metassedimentares não apresentam 

composição tipicamente pelítica e, portanto não exibem em sua paragênese aluminossilicatos, o que 

dificulta a definição precisa das condições do metamorfismo. Uma vez que essas estão associadas à 

rochas máficas, que são constituídas por albita + hornblenda + granada + epidoto ± quartzo ± biotita, 

mineralogia típica da fácies epidoto anfibolito (Spear, 1993), é possível inferir, a priori, que as 

condições P-T do metamorfismo são dessa fácies. Para detalhamento maior, a composição dos 

minerais é usada para a determinação das condições de pressão e temperatura do metamorfismo a que 

ambos  grupos de foram submetidos.  

8.2 Geotermobarometria 

Para calcular as condições de temperatura e pressão alcançadas durante o metamorfismo 

podem ser usados termobarômetros, que consistem em reações entre fases cujas composições 

restringem faixas de temperatura ou de pressão de acordo com a sua estabilidade. O uso de 

termobarômetros como, por exemplo, granada-biotita (GARB), granada-aluminossilicato-quartzo-

plagioclásio (GASP) ou granada-rutilo-aluminossilicato-ilmenita (GRAIL), permite o cálculo de 

condições P e T, com maior precisão para os intervalos em que foram calibrados. Sua aplicação é dada 

a rochas que apresentem composições similares as usadas na calibração para que as correções sejam 

minimizadas (Philpotts & Ague, 2009).  

Nas últimas décadas o desenvolvimento de programas como THERMOCALC (Holland & 

Powell, 1998) ou TWQ (Berman, 1991), que utilizam um banco de dados termodinâmicos 

internamente consistente, realizam cálculos de multiequilíbrio para as rochas metamórficas. 

Os cálculos de multi-equilíbrio feitos pelo THERMOCALC consistem no uso de um 

conjunto de reações linearmente independentes, montadas com o banco de dados termodinâmico a 

partir da paragênese da rocha em questão. As reações geradas permitem calcular a região do seu 

intercepto P-T com base na relação entre a composição dos minerais presentes na rocha e os modelos 

de atividade (Powell & Holland, 1994). Essa região define as condições de equilíbrio do pico 

metamórfico. Uma vantagem do uso do THERMOCALC em relação aos programas é a presença do 

módulo estatístico associado, que fornece parâmetros que permitem a avaliação do equilíbrio entre as 

fases envolvidas e dos resultados P-T obtidos. 
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O equilíbrio químico, ou a falta dele, pode ser investigado considerando todas as reações 

entre membros finais. O número total de reações que podem ser escritas para um sistema com c 

componentes e com n membros finais é: n!/[(c+1)! (n-(c+1))!]; uma expressão que segue as regras de 

combinações (Berman, 1991). O número de reações linearmente independentes, no entanto é dado por: 

n – c (Powell et al., 1998). 

O desequilíbrio pode também ser utilizado na caracterização do metamorfismo da rocha 

porque ele pode marcar momentos diferentes da história do metamorfismo. Diferentes paragêneses 

minerais podem se equilibrar sob diferentes condições de temperatura e pressão em tempos diferentes 

durante o metamorfismo. Por esse motivo, as pressões e temperaturas estimadas devem ser 

combinadas com informação textural e geocronológica que restrinja o tempo de crescimento do 

mineral. 

A química das fases minerais texturalmente em equilíbrio foi utilizada no cálculo 

termobarométrico para determinação das condições do pico do metamorfismo, com o programa 

THERMOCALC v. 3.33 (Holland & Powell, 1998). Os resultados são interpretados com base em 

grades petrogenéticas e características texturais. 

8.3 Metamorfismo na região de Stene Point 

A parte norte da Península Antártica e arquipélagos adjacentes é conhecida pela presença de 

rochas típicas de ambiente de subducção como os xistos azuis da Ilha Elefante e as rochas do 

Complexo Metamórfico Scotia, que afloram no Arquipélago das Orcadas do Sul. O metamorfismo 

deste tipo de ambiente é caracterizado por paragêneses de pressões elevadas, com graus variados de 

hidratação e relação P-T dependente do tipo de subducção, frio ou morno, como discutido por Hacker 

et al. (2003). Nesse ambiente, rochas típicas de crosta oceânica, como basaltos do tipo MORB, e as 

rochas sedimentares de ambientes marinhos profundos, como turbiditos, além de porções do manto 

litosférico são levadas a grandes profundidades e submetidas a metamorfismo progressivo nas fácies 

xisto azul e eclogito, com possível sobreposição de condições de temperaturas mais elevadas, 

dependendo da história de exumação e da hidratação associada, as quais podem obliterar, em graus 

variados, as paragêneses de maior pressão (Maruyama et al. 2010). 

8.3.1 Metamorfismo das Rochas Máficas 

Os anfibolitos selecionados para o estudo termobarométrico afloram nas proximidades de 

Stene Point, na porção noroeste de Cragsman Peaks e Amphibolite Point (Fig. 8); são rochas foliadas, 

de matriz com textura nematoblástica e domínios granoblásticos, nos quais ocorrem hornblenda, 

epidoto e quartzo; porfiroblastos de granada e plagioclásio são comuns. 

Os cálculos P-T foram realizados em campos com porfiroblastos de granada que têm contato 

direto ou situam-se nas proximidades dos outros grãos que completam a paragênese da rocha. As 

atividades dos membros finais de cada fase mineral foram calculadas com o programa Ax. 
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Temperatura e pressão foram calculadas individualmente e em conjunto, para cada rocha com o 

programa THERMOCALC v 3.33. Para cada lâmina analisada, as condições P-T foram calculadas em 

dois campos diferentes com a mesma paragênese e os resultados abaixo são sempre referidos, 

respectivamente, aos campos 1 e 2 selecionados de cada lâmina.  

A paragênese definida para a amostra CO-5-10 é:  

quartzo + hornblenda + granada + epidoto + albita 

Considerando as relações texturais de cada campo analisado para a paragênese determinada 

acima, calculou-se a temperatura e pressão para a amostra CO-5-10 usando as análises de bordas e 

núcleos dos grãos (tabela 1). 

Tabela 1. Temperatura e pressão calculadas para a amostra CO-5-10 de rocha máfica do Complexo 

Metamórfico Scotia. 

CO-5-10 

b1 b2 n1 n2 

pressão (kbar) 10,25 ± 2,72 12,15 ± 2,64 15,62 ± 2,78 15,95 ± 2,85 

temperatura (°C) 557 ± 97 499 ± 52 554 ± 113 412 ± 96 

média P & T  
10,10 ± 2,60 12,30 ± 2,20 12,90 ± 4,50 14,30 ± 5,00 

558 ± 54 545 ± 44 484 ± 119 520 ± 126 

 

Os resultados revelam pressões de 10,25 ± 2,72 e 12 ±2,64 kbar e temperaturas de 499 ± 52 e 

557 ± 97 °C para os pontos situados nas bordas dos minerais e para os pontos situados nos núcleos dos 

minerais analisados, pressão de 15 ± 2,8 kbar e temperaturas de 412 ± 96 e 554 ± 113 °C, nos cálculos 

independentes para cada uma das variáveis. Os valores individuais calculados para P e T estão no 

diagrama P-T (Fig. 51) com o campo das fácies metamórficas proposto por Spear (1993). 

 No cálculo da média P&T, em que as variáveis são calculadas simultaneamente, os valores 

de pressão obtidos as análises situadas nas bordas foram de 10,10 ± 2,60 e 12,30 ± 2,60 kbar, similares 

aos calculados anteriormente para as bordas. Para os cálculos feitos com as composições de núcleo os 

valores de pressão diminuíram em até 2 kbar, com valores de 12,90 ± 4,50 e 14,30 ± 5,00 kbar. A 

temperatura calculada é de 545 ± 44 e 558 ± 54 °C, para bordas e 484 ± 119 e 554 ± 126 °C, para os 

núcleos (tabela 1). 

A amostra CO-07-01B difere dos outros anfibolitos pela presença de biotita e titanita (não 

utilizada no cálculo de P-T) na paragênese e plagioclásio que ocorrem na forma de intercrescimentos 

de composições, An29 e An46 (oligoclásio - andesina), o que demonstra desequilíbrio com o resto da 

associação mineral. Considerando a diferença entre as composições foram escolhidas pontos na borda 

de nos núcleos primariamente de forma aleatória e secundariamente substituídas às análises com erros 

acima da margem aceitável. 
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 Os valores de pressão e temperatura calculados para a amostra CO-07-01B (tabela 2) foram 

realizados de acordo com a paragênese:  

quartzo + hornblenda + granada + epidoto + plagioclásio + biotita 

Tabela 2. Temperatura e pressão calculadas para a amostra CO-07-01B de rocha máfica do Complexo 

Metamórfico Scotia. 

CO-07-01B 

b1 b2 n1 n2 

pressão (kbar) 5,25 ± 0,26 7,59 ± 0,32 6,95 ± 0,79 6,22 ± 0,27 

temperatura (°C) 621 ± 58 500 ± 101 528 ± 69 617 ± 65 

média P & T  
7,80 ± 1,70 8,30 ± 1,10 6,40 ± 2,00 7,10 ± 1,00 

611 ± 52 526 ± 39 595 ± 94 534 ± 39 

 

Os valores obtidos para o cálculo da pressão para a amostra CO-07-01B são de 5,25 ± 0,26 e 

7,59 ± 0,32 kbar, para as análises nas bordas, e 6,22 ± 0,27 e 6,95 ± 0,27 kbar, nos núcleos. A 

temperatura tem variação similar entre bordas e núcleos com valores de 621 ± 58 e 500 ± 101 °C, para 

bordas, e 528 ± 69 e 617 ± 65 °C, para núcleos. 

No cálculo da média P&T os valores de pressão obtidos para análises nas bordas são de 7,80 

± 1,70 e 8,30 ± 1,10 kbar, e com as análises no núcleo, de 6,40 ± 2,00 e 7,10 ± 1,00 kbar. As 

temperaturas calculadas são de 526 ± 39 e 611 ± 52 °C, para as análises de borda, e de 534 ± 39 e 595 

± 94 °C, para as de núcleo. 

A paragênese da amostra CO-07-35C utilizada para os cálculos de P e T (tabela 3), foi 

definida como: 

quartzo + hornblenda + granada + epidoto + albita 

Tabela 3. Temperatura e pressão calculadas para a amostra CO-07-35C de rocha máfica do Complexo 

Metamórfico Scotia. 

CO-07-35C 

b1 b2 n1 n2 

pressão (kbar) 14,34 ± 5,94 12,03 ± 5,04 15,26 ± 1,88 14,36 ± 1,65 

temperatura (°C) 445 ± 58 520 ± 92 493 ± 89 610 ± 65 

média P & T  
14,30 ± 4,30 12,70 ± 6,80 14,00 ± 2,60 12,50 ± 2,50 

474 ± 84 577 ± 154 547 ± 72 529 ± 74 

 

Os resultados revelam pressões de 12,03 ± 5,04 e 14,34 ± 5,94 kbar, para análises nas 

bordas, e 14,36 ± 1,65 e 15,26 ± 1,88 kbar, para análises nos núcleos. As temperaturas calculadas são 

445 ± 58 e 520 ± 92 °C, para bordas, e de 493 ± 89 e 610 ± 65°C, para núcleos. Para a média P&T, os 

valores de pressão obtidos foram de 12,70 ± 6,80 e 14,30 ± 4,30 kbar, para análises nas bordas, e de 
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12,50 ± 2,50 e 14,00 ± 1,88 kbar, para as de núcleo. A temperatura calculada na média P&T foi de 474 

± 84 e 577 ± 154°C para as análises da borda e de 529 ± 74 547 ± 72°C, para as de núcleo. 

Os valores calculados plotados em diagrama P-T com as facies metamórficas principais 

colocam as amostras CO-5-10 e CO-07-35C na fácies eclogito e a amostra CO-07-1B nos campos das 

fácies epidoto anfibolito e anfibolito (Fig. 53). Os valores de pressão calculados para as amostras CO-

5-10 e CO-07-35C são mais elevados do que o esperado, considerando que suas paragênese não 

apresentam minerais diagnósticos das fácies xisto azul ou eclogito.  

 

Figura 53. Diagrama P-T mostrando as oito principais fácies metamórficas com os resultados P-T 

para as rochas máficas do Complexo Metamórfico de Scotia. O ponto tríplice dos aluminossilicatos é o mesmo 

de Holdaway (1971). Os limites entre as fácies metamórficas são os mesmos propostos por Spear (1993). 

Adaptado de Bucher & Frey, 2002. 
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As condições P-T calculadas para a amostra CO-07-1B, embora plotem no campo da fácies 

epidoto anfibolito e anfibolito como esperado, os cálculos são baseados em rocha que apresenta 

textura de desequilíbrio, já que o plagioclásio é formado por intercrescimento de mais de uma 

composição, às vezes três. 

Diener et al. (2007) apresentam novo modelo termodinâmico para anfibólios no sistema 

NCFMASHTO, e fazem o modelamento com pseudosseções para rochas de composição de MORB. 

Os campos de estabilidade para um conjunto de fases minerais pode ser maior ou menor de acordo 

com a porcentagem de H2O, CO2 e variações na composição de rocha total. Nas pseudosseções é 

possível ver as paragêneses com hornblenda, epidoto, granada e plagioclásio, em variados campos de 

estabilidade com pressões entre 3 e 13 kbar e temperaturas entre 400 e 700°C. Outros autores, como 

Hacker et al. (2003), Clarke et al. (2006), Wei & Clarke (2011) também discutem a variação dos 

campos de estabilidade em rochas saturadas em H2O em zonas de subducção, abordando inclusive 

pressões mais elevadas e as subdivisões das fácies xisto azul e eclogito. 

Os valores P-T calculados para as amostras de rochas máficas da Ilha Coronation estão 

representados em diagrama de fases elaborado para rochas do tipo MORB, considerando a 

porcentagem de água na rocha para estabilizar as paragêneses, gerando assim subdivisão das fácies 

metamórficas (Hacker et al. 2003, Fig. 54). As amostras CO-5-10 e CO-07-35C ocupam as zonas 

correspondentes à epidoto xisto azul e zoisita-anfibólio eclogito, que representam pressões mais 

elevadas do que as da amostra CO-07-1B que ocupam as zonas do epidoto-anfibolito e anfibolito. 
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Figura 54. Diagrama de fases para MORB com as projeções de temperatura e pressão calculada para 

as amostras de rochas máficas do Complexo Metamórfico Scotia. Abreviaturas de Holland & Powell (1998): PP, 

prehnita-pumpellyita; PA, prehnita-actinolita; egA, epidoto-granada anfibolito; jeB, jadeíta-epidoto xisto azul. 

Relações de fase na “zona proibida'', condições P-T não representados por rochas expostas na superfície da Terra 

(Liou et al., 2000), são pouco conhecidas. Solidi e as relações de alta pressão de fase modificada por resultados 

de Vielzeuf & Schmidt (2001). Fonte: Hacker et al. 2003. 

Com intuito de verificar a influência da porcentagem de CO2, as condições P-T foram 

recalculadas com diferentes proporções H2O/CO2 no fluido: 25, 50 e 75% de H2O para 75, 50 e 25% 

de CO2, respectivamente. Os resultados obtidos não mostraram mudanças significativas no valor de 

temperatura e pressão, demonstrando que para o cálculo P-T em si, a composição do fluido para as 

rochas máficas em questão não influencia os resultados. 
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A amostra CO-07-1B mostrou-se compatível com o intervalo P-T descrito na literatura 

(Storey & Menneilly, 1986), entretanto, as características texturais e químicas do plagioclásio e 

hornblenda sugerem desequilíbrio, no qual duas composições diferentes estão intercrescidas. Uma vez 

que não é possível estabelecer qual das fases minerais está em equilíbrio ou se o mesmo foi atingido 

em uma composição intermediária entre ambas as fases, os valores obtidos não são conclusivos. 

Para melhor esclarecer as relações de equilíbrio entre as fases minerais e as condições de 

temperatura e pressão destas rochas faz-se necessário um estudo mais aprofundado com dados de 

química de rocha total para projeção de pseudosseções. 

8.3.2 Rochas Metassedimentares 

As rochas metassedimentares selecionadas para o estudo termobarométrico afloram em 

Amphibolite Point, na porção sudeste de Cragsman Peaks e na parte central da região estudada (Fig. 

8). São rochas foliadas, de matriz com textura lepidoblástica com porções granoblásticas, nas quais 

ocorrem muscovita, biotita, clorita, plagioclásio e quartzo, com porfiroblastos de granada e 

plagioclásio.  

Baseado na relação textural e no equilíbrio das fases minerais, foi possível definir a seguinte 

paragênese metamórfica para a amostra CO-5-14: 

quartzo + muscovita + biotita + clorita + granada + albita + titanita 

Os resultados dos cálculos de temperatura e pressão para a amostra CO-5-14 feitos com o 

programa THERMOCALC são apresentados na tabela 4. 

Tabela 4. Temperatura e pressão calculada para a amostra CO-5-14 de rocha metassedimentar do 

Complexo Metamórfico Scotia. 

CO-5-14 

b1 b2 n1 n2 

pressão (kbar) 4,09 ± 1,26 6,02 ± 1,04 4,65 ± 0,92 6,69 ± 0,72 

temperatura (°C) 559 ± 18 507 ± 24 495 ± 18 547 ± 31 

média P & T  
6,10 ± 1,70 7,80 ± 0,80 6,30 ± 1,50 9,00 ± 0,90 

560 ± 22 556 ± 13 551 ± 21 564 ± 18 

 

Para a amostra CO-5-14, no cálculo independente das variáveis com análises das bordas dos 

grãos, os valores de pressão obtidos são de 4,09 ± 1,26 e 6,02 ± 1,04 kbar e a temperatura nos 

respectivos campos são 507 ± 24 e 559 ± 18 °C. Os cálculos com as análises dos núcleos resultaram 

em 4,65 ± 0,92 e 6,69 ± 0,72 kbar, e a temperatura em 495 ± 18 e 547 ± 31 °C. 

No cálculo da média P&T os valores de pressão obtidos para as bordas composições são de 

6,10 ± 1,70 e 7,80 ± 0,80 kbar, e para os núcleos a pressão obteve valores de 6,30 ± 1,50 e 9,00 ± 0,90 
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kbar. A temperatura calculada foi 556 ± 13 e 560 ± 22 °C para bordas e para núcleos de 551 ± 21 e 

564 ± 18 °C. 

Em CO-07-7E foi definida a seguinte paragênese para a amostra, utilizada para os cálculos 

de P-T (tabela 5): 

quartzo + muscovita + biotita + clorita + granada + epidoto + plagioclásio + titanita 

Uma vez que o plagioclásio apresenta intercrescimento entre as composições An22 e An37 

(oligoclásio – andesina), foi usado o mesmo critério das amostras máficas (amostra CO-07-01B) para 

determinar qual análise seria utilizada no cálculo. 

Tabela 5. Temperatura e pressão calculada para a amostra CO-07-7E de rocha metassedimentar do 

Complexo Metamórfico Scotia. 

CO-07-7E 

b1 b2 n1 n2 

pressão (kbar) 14,16 ± 1,07 6,40 ± 0,69 5,25 ± 0,43 4,23 ± 0,38 

temperatura (°C) 479 ± 12 476 ± 12 465 ± 15 448 ± 22 

média P & T  
14,60 ± 1,20 7,50 ± 0,50 6,30 ± 0,90 4,70 ± 0,70 

488 ±14 537 ± 11 527 ± 23 517 ± 18 

 

Os cálculos resultaram em pressões de 6,40 ± 0,69 e 14,16 ± 1,07 kbar e temperaturas de 476 

e 479 ± 12 °C, para análises situadas nas bordas dos minerais. Para as análises nos núcleos as pressões 

calculadas foram de 4,23 ± 0,38 e 5,25 ± 0,23 kbar e as temperaturas de 448 ± 22 a 465 ± 15 °C. 

No cálculo da média P&T, os valores de pressão obtidos com as análises das bordas são de 

7,50 ± 0,50 e 14,60 ± 1,20 kbar, e para as análises situadas no núcleo as pressões são de 4,70 ± 0,70 e 

6,30 ± 0,90 kbar, para os campos 1 e 2 , respectivamente. As temperaturas calculadas são 488 ± 14 e 

537 ± 11 °C, para bordas, e 517 ± 18 e 527 ± 23 °C, para os núcleos. 

A amostra CO-07-24A foi coletada na cordilheira de Cragsman Peaks (Fig. 8). Nesta rocha o 

plagioclásio tem composição variada em aglomerados de cristais intercrescidos com andesina-

labradorita-oligoclásio An43-63-26, e os filossilicatos mostram em geral, uma composição mais rica em 

Mg em relação as rochas discutidas anteriormente. Para esta amostra foi possível definir a seguinte 

paragênese metamórfica: 

quartzo + muscovita + biotita + clorita + granada + epidoto + plagioclásio 

O cálculo das variáveis P-T para a amostra CO-07-24A são apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6. Temperatura e pressão calculada para a amostra CO-07-24A de rocha metassedimentar do 

Complexo Metamórfico Scotia. 

CO-07-24A 

b1 b2 n1 n2 

pressão (kbar) 5,77 ± 0,52 14,97 ± 1,39 6,17 ± 0,64 4,70 ± 0,46 

temperatura (°C) 514 ± 17 515 ± 17 512 ± 32 528 ± 16 

média P & T  
8,00 ± 1,00 16,40 ± 1,50 6,80 ± 1,30 7,30 ± 1,10 

546 ± 24 515 ± 19 517 ± 35 584 ± 31 

 

Os resultados apresentam valores obtidos com as análises das bordas de 5,77 ± 0,52 e 14,97 

± 1,39 kbar para pressão e de 514 ± 17 e 515 ± 17 °C para temperatura, calculadas individualmente. 

Os resultados para os cálculos com o núcleo dos grãos são de 4,70 ± 0,46 e 6,17 ± 0,64 kbar e para 

temperatura de 512 ± 32 e 528 ± 16 °C.  

O cálculo da média P&T com as análises de borda são de 8,00 ± 1,00 e 16,40 ± 1,50 kbar, e 

temperaturas respectivas de 515 ± 19 546 ± 24 °C, enquanto que os cálculos feitos com as análises de 

núcleo fornecem os resultados de 6,80 ± 1,30 e 7,30 ± 1,10 kbar e 517 ± 35 e 584 ± 31 °C. 

Pode ser observado padrão similar entre as amostras em que as pressões mais elevadas são 

calculadas com as análises localizadas nas bordas dos grãos e as temperaturas mais elevadas são 

calculadas com as análises dos núcleos (Fig. 55). 

Zane et al. (1998) verificam aumento nos teores de Mg no sítio octaédrico da clorita em 

relação aos teores de Fe2+ de acordo com o aumento de P e T nas condições de metamorfismo nas 

rochas que contém este mineral. Isto é observado na amostra CO-07-24A, que possui teor mais 

elevado de Mg na clorita, em relação aos valores de pressão calculados para a amostra CO-5-14.  

 

As pressões tão elevadas são uma consequência do predomínio do componente albita na 

composição do plagioclásio, já que os dados estatísticos fornecidos pelo programa THERMOCALC 

indicam que esse membro final é o que mais influencia nos cálculos de pressão. Esta relação também é 

explicita nas rochas com intercrescimento entre diferentes composições do plagioclásio em que a 

albita não predomina, nestas rochas a pressão calculada é menor porém, dentro da faixa de 

temperatura e pressão previamente estabelecida por Meneilly & Storey (1986). 

Os dados P-T calculados formam duas concentrações de resultados, entre os intervalos 400-

600 °C e 4-6,5 kbar, e outra entre 450 e 550 °C e 14 kbar. O conjunto destas rochas é enquadrado na 

zona metamórfica granada + biotita, como o estabelecido na Ilha Powell por Trouw et al., (1997a) na 

região da ilha considerada sem retrometamorfismo intenso (pristine region, Fig. 7) conforme as 

divisões propostas por Flowerdew et al. (2008). 
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Figura 55. Diagrama P-T mostrando as oito principais fácies metamórficas com os resultados P-T 

para as rochas metassedimentares do Complexo Metamórfico de Scotia. Adaptado de Spear (1993). 

Considerando a relação intrínseca entre as rochas máficas e metassedimentares aflorantes na 

região, é observado em ambos os tipos de rocha distribuição semelhante dos valores calculados para os 

parâmetros P-T. O conjunto de resultados pode ser divido em dois grupos sendo um com pressões 

elevadas, entre 12 e 16 kbar, e outro com pressões menos elevadas, entre 4 e 8 kbar. O grupo com 

pressões elevadas registra o pico bárico com 15,95 ± 2,85 kbar (amostra CO-5-10) para rochas máficas 

e de 16,40 ± 1,50 kbar (CO-07-24A) para as rochas metassedimentares. O pico metamórfico é 

registrado pela temperatura mais elevada, que coincide com o grupo de pressões menos elevadas, 
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calculado em 621 ± 18°C (amostra CO-07-7E) para as rochas máficas e 564 ± 18 °C (amostra CO-5-

14) para as rochas metassedimentares. 

Os resultados dos cálculos P-T, as texturas de intercrescimento e zonação em grande parte 

dos minerais que constituem ambos os tipos de rocha estudados, indicam desequilíbrio que pode ser 

interpretado, neste caso, como a descompressão do sistema durante o metamorfismo na trajetória para 

o pico metamórfico. A descompressão interpretada como a descontinuação do processo de subducção 

após o pico bárico ter sido alcançado leva ao início do processo de exumação no qual as rochas são 

aquecidas até o pico metamórfico. Por fim, a continuidade do processo de exumação leva ao 

retrometamorfismo parcial das rochas em condições mais baixas de temperatura e pressão registradas 

em diversas porções do Complexo Metamórfico Scotia, e demarcadas na Ilha Coronation de, SE a 

NW, como a região de menor influência do retrometamorfismo até a região de maior 

retrometamorfismo (Flowerdew et al. 2008; Fig. 6). 

Os dois grupos de condições P-T indicam que a subducção pode ter chegado a elevadas 

profundidades, na fácies metamórfica epidoto-eclogito com o pico metamórfico registrado em 621 ± 

58 °C e 5,25 ± 0,26 kbar, nas fácies metamórficas epidoto-anfibolito e anfibolito, diferindo dos picos 

metamórficos previamente descrito por Meneilly & Storey (1986) em 545 °C e 8 kbar na Ilha Signy, e 

de Trouw et. al. (1997a) em 360 °C e 5-6 kbar na Ilha Powell, nos primeiros estudos 

termobarométricos realizados para a região. 

Trouw et. al. (1997a) apresentam cálculos das condições P-T baseadas no estudo da 

cristalinidade da illita, os quais marcam a transição gradual do metamorfismo entre a Formação 

Grauvaca-Folhelho e as rochas do Complexo Metamórfico. Os resultados revelam a inversão das 

isógradas da biotita e granada entre 5 e 6 kbar, incomum para o sistema Barroviano clássico, mas que 

pode indicar sistema com pressões mais elevadas. Portanto, o grupo de condições P-T de pressões 

elevadas apresenta coerência e necessita de investigação mais aprofundada. Este estudo deve ser 

realizado em associação com a análise dos mármores, que afloram no Complexo Metamórfico, o que 

pode permitir a caracterização mais precisa e detalhada das condições e da evolução do metamorfismo, 

principalmente o estágio caracterizado pela fácies eclogito. 
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9. Geocronologia 

 

9.1 Introdução 

Geocronologia tem a capacidade de determinar o tempo de cristalização, eventos tectono-

termais múltiplos e regiões polideformadas, e quando usada na datação de minerais detríticos, tais 

como zircão, monazita e apatita, apresenta grande relevância para proveniência sedimentar já que as 

idades podem identificar, em alguns casos, com elevada precisão as rochas da área fonte. Avanços 

recentes em multi-datação, aplicação de sistemas geocronológicos e termo-cronológicos diferentes aos 

mesmos grãos detríticos, permitem níveis de detalhe sem precedentes em proveniência e estudos 

tectônicos de sedimentos detríticos. As pré-condições para a aplicação destes métodos incluem 

primeiramente que as áreas fontes têm que ser caracterizadas por rochas de diferentes histórias 

tectônicas com idades de cristalizações e resfriamento distintas e em segundo, que as rochas fontes 

tenham os minerais selecionados (Carrapa, 2010). Como zircão é o mineral datável que mais ocorre na 

maioria das rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas, em relação à apatita, monazita e mica 

branca, é o mais utilizado neste tipo de estudo com o método U-Pb. A principal característica do zircão 

reside no fato de que é capaz de sobreviver a múltiplas fases de intemperismo físico e químico, erosão 

e deposição. 

9.2 Geocronologia do Complexo Metamórfico Scotia 

Variadas técnicas geocronológicas já foram utilizadas na tentativa de estabelecer a idade de 

deposição e metamorfismo do Complexo Metamórfico Scotia, como por exemplo, K-Ar (Tanner et. al, 

1982; Rex 1976; Grikurov et. al, 1967; Miller 1960) e Ar-Ar para minerais (Grunow et al., 1992). 

Flowerdew et al. (2007) introduz novas idades robustas Rb-Sr em diferentes rochas, associa a 

confiabilidade das idades antes obtidas, pelos métodos K-Ar e Ar-Ar, às fases minerais em equilíbrio 

com a  baixa razão Rb/Sr (Fig. 56), e limita o metamorfismo do Complexo Metamórfico Scotia à 

idades do Jurássico Inferior, não coevas com os eventos de plumas mantélicas nas províncias Chon 

Aike e Karoo - Ferrar. Entretanto verifica-se a dificuldade de atribuir confiabilidade as idades 

previamente obtidas, pois as rochas a que estão relacionadas são derivadas de combinação de interação 

fluido-mineral, recristalização e crescimento mineral durante o evento D2 associado com a acresção na 

subducção. 

Moraes et al. (2012) abordam em um estudo isotópico de Sm-Nd, a questão da correlação 

entre o Grupo Península Trinity e unidades consideradas equivalentes, entre as quais o Complexo 

Metamórfico Scotia, que pode ser baseada na similaridade dos litotipos, tipos de clastos, fácies, 

condições de deformação e estudos isotópicos. As idades TDM mostram valores no intervalo entre 1.6 

e 1.2 Ga, e caracterizam uma área fonte aparentemente do Mesoproterozóico, com duas determinações 

Paleoproterozóicas. 
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Os valores de εNd(t) foram calculados para 220 Ma, e sugerem retrabalhamento de crosta 

continental como fontes das rochas do Grupo Península Trinity e Formação Miers Bluff. 

 

Figura 56. Quadro resumo dos limites para a acresção e comparação com eventos relacionados a 

plumas mantélicas. Painéis horizontais: rosa = eventos de pluma, azul/diagonal = tempo de acresção, amarelo = 

elevação da crosta. Diamantes: aberto = confiável, cinza = possivelmente confiável, preto = não confiável. 

Retirado de Flowerdew et al. (2007). 

Uma vez que as rochas averiguadas são oriundas do Microcontinente das Orcadas do Sul, 

que apresenta continuidade crustal e compartimentação tectônica vinculada à Península Antártica, a 

presente investigação tem por objetivo explorar as possíveis relações de proveniência e correlações 

entre unidades da Península Antártica com o Complexo Metamórfico Scotia que aflora nas Ilhas das 

Orcadas do Sul. Foram selecionadas três amostras de rocha metassedimentar coletadas em Stene Point 

e Olivine Point para obter os concentrados de zircão e relacionar as idades U-Pb obtidas às outras 

idades atribuídas a região. 
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9.3 Idades U-Pb - Resultados 

A amostra CO-6A-8 foi coletada em Olivine Point (Fig. 8) e apresenta grãos de zircão 

arredondados a prismáticos, de cor castanho, rosada e incolor, e tamanho pequeno, 100-250 µm (Fig. 

58). Em um total de 60 grãos, apenas 51 análises foram consideradas boas. O descarte foi realizado no 

processamento e analise dos dados, os quais indicam mistura de zonas de idade diferentes e alta 

quantidade de Pb comum. O diagrama da Concórdia (Fig. 57 a e b) as análises apresentam 

concordâncias diversas e de idades variadas. No histograma das melhores idades U-Pb estimadas é 

perceptível a ampla distribuição, com muitos picos, e concentração de idades em dois picos principais, 

entre 255 e 295 Ma e entre 354 e 391 Ma. O pico mais jovem é representado pela população do grupo 

1, com idade média estimada em 265 Ma, e o grupo 2 com idade média estimada em 418 Ma, a 

diferença entre ambos foi estabelecida segundo a semelhança estatística e comportamental dos 

cálculos para a idade (Fig. 58). 

 

Figura 57. Diagrama da Concórdia U-Pb para a amostra CO-6A-8, rocha metassedimentar do 

Complexo Metamórfico Scotia: a) Concórdia para idades calculadas no intervalo de 200 a 1400 Ma; b) Detalhe 

para os resultados obtidos entre 200 e 600 Ma. 
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Figura 58. Estimativas de idade U-Pb para a amostra CO-6A-8: a) Histograma das melhores idades 

U-Pb estimadas; b) Grupo 1 de idades estimadas com média de 265 Ma; c) Grupo 2 de idades estimadas com 

média de 418 Ma; d) Imagem de catodo-luminescência de zircões do Grupo 1 de idades estimadas; e) Imagem 

de catodo-luminescência de zircões do Grupo 2 de idades estimadas. Área circular em vermelho representa local 

da análise com o feixe de 40µm. Erro estimado = 2σ. 

A amostra CO-07-7E foi coletada nas proximidades de Stene Point e contêm grãos de zircão 

pequenos, 100-200 µm, arredondados a prismáticos, de cor amarelo pálido a incolor. Em um total de 

70 grãos, apenas 47 análises foram consideradas boas. A distribuição de idades concordantes apresenta 

ampla distribuição no diagrama de Concórdia e 28% idades são discordantes (Fig. 59 a e b).  
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Figura 59. Diagrama da Concórdia U-Pb para a amostra CO-07-7E, rocha metassedimentar do 

Complexo Metamórfico Scotia: a) Concórdia para idades calculadas no intervalo de 100 a 1200 Ma; b) Detalhe 

para os resultados obtidos entre 100 e 700 Ma. 

No histograma de idades U-Pb observam-se sete picos principais de concentração de idades, 

sendo dois picos os maiores, entre 192 e 280 Ma e entre 290 e 510 Ma. O pico mais jovem é 

representado pela população do grupo 1 com idade média estimada em 221 Ma, e o grupo 2 com idade 

média estimada em 416 Ma. Os grupos 3, com idade média estimada em 660 Ma, e 4, com idade 

média estimada em 956 Ma, tem menor contribuição (Fig. 60). Na figura 61, imagens de catodo-

luminescência dos grãos de zircão analisados dos grupos 1, 2, 3 e 4 são apresentadas. Os grãos de 

zircão são límpidos ou zonados, com sobrecrescimento de bordas e, em sua maioria, com núcleos 

distintos. 

 



85 
 

 

Figura 60. Estimativas de idade U-Pb para a amostra CO-07-7E: a) Histograma das melhores idades 

U-Pb estimadas; b) Grupo 1 de idades com média de 221 Ma; c) Grupo 2 de idades com média de 416 Ma; d) 

Grupo 3 de idades com média de 660 Ma; e) Grupo 4 de idades com média de 416 Ma. Erro estimado = 2σ. 
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Figura 61. Imagem de catodo-luminescência de zircões da amostra CO-07-7E: a) Grupo 1; b) Grupo 

2; c) Grupo 3; d) Grupo 4. Área circular em laranja representa local da análise com o feixe de 40µm.  

A amostra CO-07-10D foi coletada na região central da área estudada e contêm grãos de 

zircão pequenos, 100-150 µm, arredondados a prismáticos, de cor rosa a incolor. Em um total de 70 

grãos, apenas 48 análises foram consideradas boas. A distribuição das idades no diagrama da 

Concórdia ocorre entre 200 e 1200 Ma, com maior concentração no intervalo 400-600 Ma, de idades 

concordantes e 23% idades discordantes (Fig. 62 a e b). 

 

Figura 62. Diagrama da Concórdia U-Pb para a amostra CO-07-10D, rocha metassedimentar do 

Complexo Metamórfico Scotia: a) Detalhe para os resultados obtidos entre 200 e 600 Ma; b) Concórdia para 

idades calculadas no intervalo de 200 a 2000 Ma. 
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Figura 63. Estimativas de idade U-Pb para a amostra CO-07-10D: a) Histograma das melhores idades 

U-Pb estimadas; b) Grupo 1 de idades com média de 230 Ma; c) Grupo 2 de idades com média de 461 Ma; d) 

Imagem de catodo-luminescência de zircões do Grupo 1 de idades; e) Imagem de catodo-luminescência de 

zircões do Grupo 2 de idades. Área circular em azul representa local da análise com o feixe de 40µm. Erro 

estimado = 2σ. 
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No histograma de idades U-Pb estimadas observa-se distribuição de idades em dois picos 

principais, entre 182 e 305 Ma e entre 300 e 600 Ma. O pico mais jovem é representado pela 

população do grupo 1 com idade média estimada em 230 Ma, e o grupo 2 com idade média estimada 

em 461 Ma (Fig. 63 a e b). As imagens de catodo-luminescência representam os grãos de zircão com 

idade estimada dentro do intervalo de seu respectivo grupo (Fig. 63 d e e). Os zircões apresentam 

núcleos límpidos e alguns possuem sobrecrescimento de bordas. 

Os resultados obtidos para as três amostras analisadas revela sobreposição nos picos dos 

denominados grupos 1 e 2. O grupo 1 de cada amostra é o mais jovem e tem maior concentração de 

idades do Triássico Superior ao Permiano Inferior, e o grupo 2 tem maior concentração de idades do 

Carbonífero ao Neoproterozóico (Fig. 64). Os picos dos grupos 3 e 4 da amostra CO-07-7E, também 

são refletidos nas outras amostras em menor escala, mostrando uma contribuição significativa de 

zircões detríticos no Neoproterozóico e Mesoproterozóico. 

Os limites máximos para deposição foram estimados para o Jurássico Inferior, baseado na 

idade mais jovem entre os grãos detríticos de cada amostra, com as idades de 234, 202 e 191 Ma para 

as rochas do Complexo Metamórfico Scotia. 

9.4 Áreas fontes e implicações tectônicas 

Considerando a margem Pacífica do Gondwana, entre a Patagônia e a Península Antártica, 

como a região com maior potencial de fontes para a formação do Grupo Península Trinity, o intervalo 

mais jovem e com maior população de grãos de zircão de cada amostra, pode ser relacionado com os 

gnaisses de Adie Inlet, 276 ± 3 Ma, e com o magmatismo Triássico, 236 Ma, na Península Joerg ao sul 

de Cabinet Inlet (Riley et. al, 2011). O segundo intervalo com maior população de idades, grupo 2 de 

cada amostra, pode ser relacionado aos gnaisses dioríticos do norte de Cabinet Inlet, com idades do 

protólito no Ordoviciano Inferior, 487 ± 3 Ma e 484 ± 3 Ma, e podem ter influência do magmatismo 

Devoniano e Carbonífero em Target Hill, 399 ± 9 Ma e 440 ± 9 Ma (Millar et. al, 2002, Fig. 65).  

A figura 65 (retirada de Millar et. al, 2002) ilustra as áreas do embasamento na Península 

Antártica com suas respectivas idades de magmatismo e/ou metamorfismo, as quais correspondem aos 

intervalos com maior população nas rochas do Complexo Metamórfico Scotia e provavelmente aos 

possíveis protolitos do Grupo Península Trinity e portanto do Complexo Metamórfico Scotia. 

Outro aspecto a ser examinado é a relação entre os intervalos com maior população de idades 

das três amostras analisadas comparativamente com os dados bibliográficos de proveniência de grãos 

de zircão para o Grupo Península Trinity e a Formação Miers Bluff, discutidos por Moraes et. al, 

(2012). Os principais intervalos, Triássico Superior-Permiano Inferior e Carbonífero-Neoproterozóico, 

das amostras analisadas coincidem com as maiores contribuições de zircões detríticos durante o 

Permiano, Ordoviciano e Neoproterozóico destas unidades. Baseado similaridades das características 

de seus protolitos, é estabelecida a carrelação entre as unidades do Complexo Metamórfico Scotia, 

Grupo Península Trinity e da Formação Miers Bluff. Além disso, os grãos de zircão mais jovens 
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apresentam idades em torno de 190 Ma, outra similaridade com o Grupo Península Trinity, tornando 

maior a correlação com este grupo. 

 

Figura 64. Escala de tempo Geológico com intervalo de contribuição de zircões para os picos do 

grupo 1 e grupo 2 para as rochas metassedimetares do Complexo Metamórfico Scotia. 
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Figura 65. Mapa esquemático da Península Antártica, localizando as regiões do embasamento (pontos 

pretos) e indicando as áreas e idades referidas no texto. Linhas horizontais representam a margem da capa de 

gelo e regiões em destaque (azul) correspondem as principais regiões de proveniência, ponto vermelho-  Cabinet 

Inlet. (retirado de Millar et. al, 2002). 
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10. Conclusões 

 

Na região de Stene Point na Ilha Coronation, Arquipélago das Orcadas do Sul afloram as 

rochas do Complexo Metamórfico Scotia, derivadas do metamorfismo das rochas da Formação 

Grauvaca Folhelho, como observado na Ilha Powell (Trouw et. al, 1997a), ambos correlatos ao Grupo 

Península Trinity, as quais são objeto de estudo deste trabalho. 

Foi realizado o estudo petrográfico, estrutural, químico e termobarométrico afim de 

estabelecer as condições do metamorfismo e sua evolução. As rochas do complexo dividem-se em 

mármores, rochas máficas de composição tipo MORB, rochas metassedimentares e metachert. As 

rochas máficas subdividem-se em granada-epidoto-actinolita xisto, granada-plagioclásio-epidoto 

anfibolito e granada-plagioclásio-biotita-epidoto anfibolito; consistem em rochas foliadas, de textura 

nematoblástica, porfiroblastos de granada e plagioclásio, com a paragênese: quartzo + hornblenda + 

granada + epidoto + albita ±biotita ±titanita. As rochas metassedimentares se subdividem em 

plagioclásio-muscovita xisto com grafita, granada-plagioclásio-biotita-clorita-muscovita xisto e 

granada-biotita-plagioclásio xisto. Compreendem rochas foliadas, de textura lepidoblástica com 

domínios granoblásticos e porfiroblastos de granada e plagioclásio, com a paragênese: quartzo + 

muscovita + biotita + clorita + granada + plagioclásio ± titanita. 

Na região de Stene Point foram identificadas cinco fases deformacionais: a fase D1 foi 

reconhecida como foliação S1 paralela à S0 ambas com mergulho raso a moderado para NW-SE; a fase 

D2 está relacionada a dobras F2 fechadas com vergência para NNE e foliação S2 penetrativa, com 

mergulho moderado para SW, paralela ao plano axial de F2. A foliação S2 configura a foliação 

principal na região estudada. Além da foliação e dobras associadas a esta fase, ocorre boudinage de 

camadas menos plásticas, como o anfibolito. A fase D3 foi identificada, na extensão dos flancos das 

dobras F2, como dobras abertas F3 de plano axial oblíquo à ortogonal ao plano da foliação S2, e na 

foliação incipiente, S3, paralela ao plano axial de F3. Em várias localidades da região de Stene Point 

foram identificadas falhas, zonas de cisalhamento, transcorrências e dobramentos tipo kink. Estas 

estruturas foram atribuídas às fases D4 e D5, assim como descritas na literatura (Trouw et al., 1997a; 

Trouw et al., 2000). 

A química mineral foi baseada na análise pontual dos minerais da paragênese afim de 

observar a composição química de cada fase mineral e as possíveis diferenças entre núcleos e bordas 

dos minerais zonados, das rochas máficas e metassedimentares. Observou-se principalmente a forte 

variação composicional entre os componentes almandina-grossulária-espessartita entre núcleo e borda 

na granada e grãos de plagioclásio com composições oligoclásio-andesina e albita-oligoclásio-

andesina intercrescidas. 
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Os cálculos P-T foram realizados no programa THERMOCALC. O conjunto de resultados 

pode ser divido em dois grupos sendo um com pressões elevadas, entre 12 e 16 kbar, e outro com 

pressões menos elevadas, entre 4 e 8 kbar. O grupo com pressões elevadas registra o pico bárico com 

15,95 ± 2,85 kbar, para rochas máficas, e de 16,40 ± 1,50 kbar, para as rochas metassedimentares. O 

pico metamórfico é registrado pela temperatura mais elevada, que coincide com o grupo de pressões 

menos elevadas, calculado em 621 ± 18°C, para as rochas máficas e 564 ± 18 °C, para as rochas 

metassedimentares. 

Os resultados dos cálculos de P-T, as texturas de intercrescimento e zonação em grande parte 

dos minerais que constituem ambos os tipos de rocha estudados, indicam desequilíbrio, neste caso, 

interpretado como a descompressão do sistema durante o metamorfismo na trajetória para o pico 

metamórfico. Portanto, a descompressão é interpretada como a descontinuação do processo de 

subducção no pico bárico e leva ao início do processo de exumação no qual as rochas são ainda 

continuamente aquecidas até o pico metamórfico. Os dois grupos de condições P-T indicam que a 

subducção pode ter chegado à elevadas profundidades, na fácies metamórfica epidoto-eclogito com o 

pico metamórfico registrado em 621 ± 58 °C e 5,25 ± 0,26 kbar, nas fácies metamórficas epidoto-

anfibolito e anfibolito, diferindo do pico metamórfico previamente descrito por Meneilly & Storey 

(1986) em 545 °C e 8 kbar nos primeiros cálculos termobarométricos realizados para a região. O 

conjunto destas rochas é enquadrado na zona metamórfica granada + biotita, como o estabelecido na 

Ilha Powell por Trouw et al., (1997a) na região da ilha considerada sem retrometamorfismo intenso 

(pristine region) conforme as divisões propostas por Flowerdew et al. (2008). 

Os resultados obtidos para as condições P-T de metamorfismo não permitiram estabelecer a 

relação de equilíbrio e portanto, os valores obtidos não são conclusivos. Faz-se necessário estudo mais 

aprofundado com dados de química de rocha total para projeção de pseudosseções para as rochas 

máficas e metassedimentares, agregado ao estudo dos mármores. Meta a ser atingida nos próximos 

trabalhos na região. 

O estudo geocronológico com idades U-Pb para grãos de zircão mostrou que para todas as 

amostras de rochas metassedimentares há ampla distribuição de idades entre o Jurássico e o pré-

Cambriano, com dois intervalos de maior contribuição do Jurássico Inferior ao Permiano Inferior, 200-

290 Ma, e do Carbonífero Inferior ao Neoproterozóico, 350-550 Ma. No estudo e interpretação de 

possíveis áreas fontes, foram consideradas: a composição das rochas metassedimentares, que devido 

seu caráter único não constituem um pelito stricto sensu e são formadas por contribuição maciça de 

sedimentos ricos em plagioclásio e feldspato potássico; localização da região no momento da colisão; 

idade da colisão/metamorfismo e resultados das idades U-Pb. Estas características permitiram 

estabelecer as regiões de Adie Inlet, Cabinet Inlet Cape Casey e Target Hill, que fazem parte do 

embasamento da Península Antártica, como as principais áreas fontes, pois as idades dos dois 

intervalos de maior contribuição correspondem as idades das rochas dessas regiões, magmatismo ou 
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metamorfismo. Portanto os dados obtidos permitem estabelecer as rochas das regiões citadas como 

fontes dos protolitos sedimentares do Complexo Metamórfico Scotia. 

Os intervalos com maior população de idades das três amostras analisadas mostram 

correspondência com os dados bibliográficos de proveniência de zircões detríticos do Grupo Península 

Trinity e da Formação Miers Bluff, discutidos em Moraes et. al, (2012). O que estabelece uma 

correlação entre o Complexo Metamórfico Scotia e o Grupo Península Trinity. 
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