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RESUMO: Metamorfismo de contato ocorre na proximidade de corpos ígneos intrusivos que 
produzem auréola termal onde a intensidade do metamorfismo diminui no sentido oposto ao 
contato com a intrusão. Ao atingirem altas temperaturas, mesmo com um resfriamento rápido, 
as auréolas termais registram texturas e assembleias metamórficas particulares que, em 
conjunto com dados de temperatura e pressão, colaboram para o melhor entendimento dos 
processos petrológicos relacionados ao alojamento de corpos ígneos. Em condições de 
temperaturas ultra-altas (UHT) adjacentes a grandes intrusões observa-se, em alguns casos, o 
desenvolvimento localizado de auréolas termais em rochas anidras e/ou previamente 
metamorfizadas. No noroeste do Espírito Santo, o Norito São Gabriel da Baunilha (SGB); (ca. 
524 Ma) intrude paragnaisses migmatíticos com intercalações de rochas calcissilicáticas do 
Complexo Nova Venécia. Um extenso corte com cerca de 300 metros na rodovia BR-259, entre 
Colatina e João Neiva expõe de forma contínua o contato imediato e a auréola de 
metamorfismo térmico a partir de borda da intrusão SGB, oferecendo uma oportunidade ímpar 
para se estudar amostras frescas de um sistema metamórfico desta natureza. No entorno da 
intrusão são observadas rochas que passaram por transformações térmicas intensas, 
mostrando feições típicas de hornfels e paragnaisses recristalizados. A mineralogia do hornfels 
consiste essencialmente de granada, plagioclásio, quartzo, ortopiroxênio, sillimanita, hercinita, 
cordierita e K-feldspato; tendo biotita, zircão e opacos como minerais acessórios. Uma faixa de 
granadas anédricas e livres de inclusão delimita duas porções mineralogicamente distintas no 
hornfels, definidas por: (i) Opx+Qtz+Pl+Grt+Bt, (ii) Grt+Qtz+Pl+Crd+Sill+Hc+Kfs. Na 
associação mineralógica (i) observam-se granadas límpidas, subédricas, associadas a 
sillimanita, hercinita e cordierita. Agregados de hercinita e sillimanita ocorrem como trilhas 
inclusas em cordierita, e os grãos de plagioclásio apresentam texturas complexas de 
intercrescimento com K-feldspato. A associação (ii) exibe granadas anédricas com muitas 
inclusões de quartzo, que ocorrem geralmente em contato com grãos de ortopiroxênio. O 
ortopiroxênio ocorre como grãos anédricos dispersos na matriz da rocha, ou como grãos 
subédricos associados a granada. A biotita é praticamente ausente na rocha, ocorrendo inclusa 
em Opx, ou em lamelas simplectíticas intercrescidas com quartzo. As variações texturais 
observadas em feldspatos, granada e cordierita, e a drástica diminuição da porcentagem de 
biotita indicam que a intrusão SGB provocou forte desequilíbrio na rocha encaixante, refletindo 
uma importante anomalia térmica local, relacionada a uma intrusão alojada durante o colapso 
gravitacional do Orógeno Araçuaí. 
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