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RESUMO: A área de estudo está situada na zona rural das proximidades da região Pirapetinga 
de Bom Jesus, no município de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro, próximo ao limite do 
estado do Espírito Santo. A região alvo está inserida no contexto geotectônico do Domínio 
Cambuci, Terreno Oriental da Faixa Ribeira. Vale ressaltar que a área de estudo se situa 
próxima ao Terreno Ocidental. O presente estudo objetiva a geração de um mapa de detalhe e 
a caracterização petrográfica das rochas paraderivadas e diatexitos associados, do Grupo Bom 
Jesus do Itabapoana, e rochas ortoderivadas do Complexo Serra da Bolívia, uma vez que 
região carece de dados petrológicos detalhados. O paragnaisse é caracterizado por sua 
estrutura bandada conspícua, onde alternam-se níveis de minerais félsicos (quartzo-
feldspáticos) e níveis máficos que variam de milímetros a até dois centímetros. A granulação 
varia de média a grossa. É muito comum a ocorrência de porfiroblatos de granada de forma 
arredondada. Comumente associam-se porções diatexíticas, caracterizadas porções 
leucocráticas de granulação predominantemente grossa com acumulações de grãos de 
granada centimétrico. Sob o microscópio petrográfico o paragnaisse mostra evidências de 
milonitização, a partir de profiroclastos com estrutura núcleo-manto de plagioclásio e k-
feldspato. Além dos feldspatos, a rocha é composta por quartzo, biotita orientada, minerais 
opacos e granada. Raros piroxênios ocorrem quase que totalmente substituídos por um 
material de coloração vermelho amarronzado. O diatexito mostra feições características de 
microestrutura de fusão, como filmes de plagioclásio e quartzo incluso em granada e trilhas de 
cristais de sillimanita de hábito acicular em meio aos minerais essenciais félsicos que 
predominam na rocha. Tais minerais são o quartzo, que ocorre invariavelmente xenomórfico e 
em majoritariamente em forma de fitas; plagioclásio euédrico a subédrico de hábito tabular-
quadrático; e k-feldspato euédrico de hábito tabular e com macla tartan pouco desenvolvida, se 
tratando de um ortoclásio triclinizado. Além disso, palhetas de biotita seguem a orientação 
preferencial. A o ortognaisse é caracterizado pela cor verde clara e estrutura foliada, onde é 
possível observar a orientação dos minerais máficos. A granulação é essencialmente grossa. A 
mineralogia essencial é dada por plagioclásio subédrico com macla polissintética evanescente 
e, por vezes, acunhada; ortoclásio de subédrico de hábito tabular e caracteristicamente com 
lamelas de exsolução; hornblenda pleocroica com matizes de verde e birrefringência anômala; 
cristais orientados de biotita com pleocroismo variando do amarelo ao marrom, passando por 
todos os matizes do castanho; titanita anédrica com formatos arredondados associadas 
preferencialmente a minerais opacos e hornblenda. A rocha apresenta um grau moderado de 
alteração, representado por processos de saussurtização e sericitização em grãos de 
plagioclásio. O trabalho mostra que os mapeamentos de detalhes e estudo das estruturas de 
fusão em terrenos neoproterozoicos, podem auxiliar no entendimento da relação de rochas 
diatexíticas com a rocha paraderivada fonte, além de delimitar melhor as unidades de 
interesse. 
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