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RESUMO: A área estudada está situada na localidade de Duas Barras, munícipio de Cachoeiro 
de Itapemirim, sul do Espírito Santo. Geologicamente, está inserida no extremo sudeste do 
Orógeno Araçuaí, em uma região constituída essencialmente por gnaisses aluminosos e 
mármores do Complexo Paraíba do Sul intrudidos por granitoides pré- a sincolisionais de idade 
brasiliana. O presente trabalho trata do estudo petrográfico e de modelagem metamórfica por 
pseudoseção de uma ocorrência de gnaisse aluminoso do Complexo Paraíba do Sul 
encontrada na rodovia ES-482, entre a cidade Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro, 
mais especificamente na região do trevo de Duas Barras. Para o presente estudo foram 
coletadas amostras do litotipo para a confecção de lâminas delgadas e realização de análise 
química de rocha total via fluorescência de raios-X. Como dados geotermobarométricos são 
bastante raros na região sul do Espirito Santo e os existentes são relacionados a mármores de 
fácies granulito e granulitos aluminosos, verifica-se a necessidade do estudo das condições 
metamórficas dos gnaisses aluminosos situados nessa região. No caso do presente trabalho, 
tem-se a utilização do método das pseudoseções por meio do programa Theriak-Domino. O 
gnaisse estudado está associado a granitoides e rochas calciossilicáticas. É composto 
essencialmente por quartzo (40%), biotita (15%), granada (15%) e sillimanita (25%). O quartzo 
ocorre anédrico com tamanhos que variam de 0,5 a 0,1 mm. Pode formar a matriz 
granoblástica ou está incluso em granada. A biotita ocorre castanho-avermelhada a incolor e 
juntamente com a sillimanita caracteriza a foliação contínua da rocha. A granada ocorre como 
porfiroblastos poiquiloblásticos com inclusões de quartzo, sillimanita, cianita e biotita. Verifica-
se que os grãos de sillimanita inclusos estão orientados e que a granada incomoda a foliação 
da matriz.  Os porfiroblastos de granada podem ser classificados como sintectônicos, pois 
possuem um registro de foliação que é concordante com aquela observada na matriz. Como 
minerais acessórios têm-se zircão, apatita e opacos. A textura da rocha varia de 
granonematoblástica a granolepidoblástica, caracterizada pela intercalação de camadas ricas 
em quartzo e outras ricas em biotita e sillimanita orientadas. O sistema escolhido para a 
construção da pseudoseção foi o K2O-FeO-MgO-Al2O3-SiO2-H2O (KFMASH), com o H2O 
considerado como fase fluida em excesso. Esse sistema simples foi escolhido de maneira 
preliminar para um entendimento geral das condições metamórficas do gnaisse aluminoso. Os 
componentes Na2O e CaO foram desconsiderados porque estão presentes em quantidades 
pequenas (0,10% e 0,06%) nesse litotipo. Os resultados no sistema KFMASH indicam que as 
condições de formação da associação mineral principal (biotita + sillimanita + granada + 
quartzo), que marca o pico do processo metamórfico, estão entre 600ºC e 750ºC de 
temperatura e 4 kbar e 7,7 kbar de pressão. De maneira geral, pode-se afirmar que essas 
rochas estão em condições de temperatura mais baixas que as demais rochas do contexto 
regional. Isso pode indicar um metamorfismo em porções crustais relativamente mais rasas 
que os granulitos aluminosos do Complexo Paraíba do Sul.  
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