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REFERÊNCIAS  

Esta pesquisa focaliza escarnitos hospedados em mármores 

da sequência meta-vulcanossedimentar do complexo 

metamórfico Cambaizinho (Neoproterozoico), no Bloco São 

Gabriel. Consistem de rochas  calcico-silicáticas de granulação 

grossa formadas por metassomatismo causado pela interação 

de fluidos magmaticos  com os corpos carbonáticos 

encaixantes. Os  corpos de escarnito localizam-se próximos a 

cidade de Vila Nova do Sul, RS, e possuem expressão local, 

adjacentes a corpos granitóides intrusivos.  
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OBJETIVOS 
Caracterização petrográfica dos escarnitos com a identificação 

das diferentes paragêneses através de observações em lupa 

estereomicroscopica e microscópio petrográfico trinocular com 

câmeras digitais acopladas. Uso de microscópio eletrônico de 

varredura, para determinação da composição semi-

quantitativa dos minerais e zonações composicionais no modo 

EDS. 

CONCLUSÕES 
Petrografia ótica e microscopia eletrônica de varredura 

identificadam a presença de granada grossulária, diopsídio, 

wolastonita, calcita, clinozoizita, plagioclásio, quartzo, 

magnetita, com ocorrências de sulfetos de ferro e cobre.  A 

paragênese em foco é consequência da reação metamórfica 

calcita + quartzo = wollastonita + CO2. Os cristais de quartzo, 

calcita e wolastonita de hábito prismatico comprido ou acicular 

com tamanho médio de 50 μm estão frequentemente inclusos 

em cristais de granada com aproximadamente 2 mm. 
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MEV 

Granada grossulária Wolastonita 

Imagens de lupa 
esteromicroscópica 

ilustrando a presença 
de agulhas de 

wolastonita inclusas na 
granada. 

Imagem obtida com o MEV 
mostrando agulhas de wolastonita 

nos pontos 1971 e 1973.  


