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RESUMO: A região costeira, entre os municípios de Vitória e Vila Velha, é constituída por 
costões rochosos, inseridos geologicamente na porção setentrional da Província Mantiqueira, a 
qual faz parte do Orógeno Araçuaí, pertencente a Suíte Intrusiva Espirito Santo, onde, na área 
de estudo denomina-se Maciço Vitória. O presente trabalho visa o mapeamento geológico e 
caracterização petrográfica em lâmina delgada dos afloramentos rochosos do Maciço Vitória, 
situados entre os municípios de Vila Velha e Vitória, no Espirito Santo, especificamente na 
praia do Farol, ilha do Boi e ilha do Frade. O mapeamento foi realizado de sul para norte, 
iniciando pela praia do Farol e finalizando na ilha do Frade. Os afloramentos ocorrem como 
grandes lajeados ao longo da costa, constituídos por rochas ígneas leucocráticas a 
mesocráticas, contendo enclaves de textura fanerítica fina. Verificam-se também diques de 
diferentes tamanhos e composições, sendo o maior, com 90 metros de comprimento, e 2,50 
metros de largura com direção NW, composto por biotitas granodioritos e os menores 
compostos basicamente de pegmatitos dispostos de maneira enxameada. De modo geral, as 
rochas encaixantes possuem textura porfirítica, com matriz fanerítica média, com fluxo 
magmático confirmado pela orientação das biotitas idiomórficas e dos fenocristais de quartzo e 
plagioclásio, com orientação principal NW, e secundariamente NE. A mineralogia principal 
constitui-se por 32,50% de quartzo, 21,30% de plagioclásios, 17,10% de biotita, 9,89% de k-
feldspatos (ortoclásio e microclínio) e, secundariamente por 5,20% de granada, 3,40% de 
opacos, 3,19% de apatita, 2,66% de muscovita, 2,38% de epídotos, 1,26% de hornblenda e 
zircão com 1,13%.  Os quartzos são hipidiomórficos a xenomórficos, de hábito prismático e 
apresentam microfraturas, onde chegam a 5,10 milímetros de comprimento. Os plagioclásios 
são constituídos por oligoclásios, albitas e andesinas, idiomórficos a hipidiomórficos, de hábito 
prismático e com intensa sericitização, microfraturamento e exsolução do tipo antipertita. Os 
cristais de k-feldspato, ortoclásios em sua maioria e microclínios subordinados, possuem 
exsoluções do tipo pertita, microfraturamento e, se distribuem com hábitos tabulares 
hipidiomórficos. Os minerais opacos são constituídos principalmente por hematitas e 
magnetitas idiomórficas, com grau elevado de oxidação. Foi verificado processos de alteração 
incipientes como cloritização, biotização e saussuritização, onde hornblenda, epídoto, clorita e 
muscovita são produtos de reações de hidratação. Especificamente, a ilha do Boi apresenta 
estruturas como Schlieren, além de brechamentos magmáticos com caráter máfico, bem como 
cristalização dada por crescimento de granada radial em torno de cristais de magnetita. Já na 
Ilha do Frade são encontrados inúmeros enclaves de rochas mesocráticas faneríticas finas, 
com fluxo magmático marcado pelos fenocristais de ortoclásio hipidiomórficos. Nesta ilha 
também ocorrem veios de megacristais de plagioclásios idiomórficos, de até 7,1 centímetros de 
comprimento. Dado posto, as rochas são constituídas principalmente por granodioritos 
porfiríticos, contendo diques de biotita granodioritos finos, mesocráticos e diques de 
pegmatitos. A diferença observada dentre os três afloramentos é a maior intensidade de 
enclaves e as ocorrências de alteração mineral, tal como a imiscibilidade de magmas que se 
fez presente em todos os afloramentos, tendo a presença de microfraturas indicando 
arrefecimento magmático relativamente acelerado. 
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