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INTRODUÇÃO  
O Maciço Estreito, intrusão tardia mais jovem do 
Batólito Guanambi-Urandi, objeto de estudo desse 
trabalho, localiza-se na porção sudoeste do Estado da 
Bahia, precisamente a oeste da cidade de Urandi, 
próximo da divisa com o Estado de Minas Gerais 
(Figura 1). 

 
Figura 1 - Mapa representando de forma geográfica a 
posição da área de pesquisa e as vias de acesso. 
 
Sob o ponto de vista tectonomagmático, trata-se de 
uma intrusão Paleoproterozoica alcalino-potássica 
proveniente de magma parental básico (ROSA, 1999). 
Esse corpo encontra-se inteiramente encaixado no 
Complexo Santa Isabel (CSI), e possui idade sincrônica 
ao pico de metamorfismo do CSI (~2,1Ga), que 
segundo Rosa et al. (1996) chegou a atingir a fácies 
anfibolito. Para Conceição et al. (2007) evento 
metamórfico estaria relacionado ao Evento Tectônico 
Paleoproterozoico Riaciano/Orosiriano. 
A pertinência teórica deste estudo exurge da 
necessidade de caracterizar a Porção Sul do Maciço 
Estreito de forma geológica e petrográfica. Já a 
relevância prática parte da análise de campo e 
laboratorial que direciona o estudo para a 
discriminação das litofácies e determinação das 
associações mineralógicas presentes que possam 

indicar a intensidade do metamorfismo e o grau ou 
fácies metamórfica. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
A área de estudo encontra-se inserida na porção 
central do Cráton do São Francisco, mais precisamente 
no Bloco Gavião, na Porção Sul da faixa móvel 
paleoproterozoica conhecida como Cinturão Móvel 
Urandí-Paratinga (CMUP), a qual compreende os 
terrenos arqueanos do Complexo Santa Isabel (CSI), da 
Sequência Metavulcanossedimentar de Urandi (SMU) e 
a intrusão paleoproterozoica do Batólito Monzo-
Sienítico Guanambi-Urandi (BMSGU). Nas bordas das 
porções sul e oeste do CMUP ocorrem os quartzitos e 
filitos do Supergrupo Espinhaço, os filitos e diamictitos 
do Supergrupo São Francisco e em algumas porções 
ocorrem Coberturas Cenozoicas recobrindo as 
unidades litológicas supracitadas (Figura 2). 

 
Figura 2 - Mapa Geológico Regional simplificado do entorno 
da cidade de Urandi-Ba, nas adjacências da área de estudo. 
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ASPECTOS GEOLÓGICOS DO MACIÇO ESTREITO 
 
O mapeamento em conjunto com as análises macro e 
microscópica das amostras da porção Sul do Maciço 
Estreito permitiu cartografar quatro grupos litológicos, 
que foram discriminados nas fácies: quartzo-sienítica, 
quartzo-monzonítica, monzogranítica e sienítica (Figura 
3). 

 
Figura 3 - Mapa geológico simplificado da Porção Sul do 
Maciço Estreito, onde é possível observar a distribuição 
espacial das fácies existentes (Modificado de Lopes, 2013).  

 
Fácies Quartzo-sienítica  
A fácies quartzo-sienítica abrange a maior parte do 
Maciço Estreito na área de estudo, sendo que seus 
domínios se estendem desde o setor norte (fácies 
fanerítica) até o setor sul (fácies porfirítica), com ampla 
ocorrência na região central da área. No que se refere 
aos aspectos dos grãos, a fácies quartzo-sienito 
apresenta granulação que varia de média a grossa, com 
estrutura maciça, podendo conter fenocristais de 
feldspato alcalino euédrico a subédricos, que 
apresentam tamanho aproximado de 2,5cm de 
comprimento, revelando caráter equigranular, 
fanerítico, que pode se expressar de modo 
inequigranular porfirítico na porção sul (Figura 4). 

 

Figura 4 - A fotografia A permite visualizar fenocristais de 
feldspato alcalino representando os termos porfiríticos; Já a 
fotografia B revela a textura fanerítica. 

Fácies Quartzo-mozonítica  
A fácies quartzo-monzonítica ocorre de forma menos 
abundante em comparação com a exposição da fácies 
anterior, e pode ser encontrado de forma majoritaria 
no domínio setentrional da área de estudo, sendo que 
na porção sul predominam termos porfiríticos e na 
porção norte termos faneríticos. Com relação a 
granulação os quartzo-monzonitos podem ser 
classificados em porfiríticos com termos faneríticos, 
por possuirem cristais com tamanhos variando de 
médios a grossos, destacando caráter inequigranular e 
uma textura maciça. Resalta-se que em ambos os 
domínios é possível encontrar fenocristais de 
feldpstato alcalino euédrico à subédrico com até 3cm 
de comprimento (Figura 5). 

 
Figura 5 - A fotografia A permite a visualização dos 
fenocristais tabulares de feldspato alcalino, os quais exibem 
comprimento 1,5cm; A fotografia B mostra o quartzo-
monzonito com textura fanerítica, formada por cristais 
equidimensionais de granulação fina. 

 
Fácies Sienítica  
A fácies sienítica possui uma área de abrangência 
inferior a área da fácies quarzo-sienítica. Ocorre 
preferencialmente nas regiões próximas a barragem e 
ao açude do Estreito, representadas pelas fácies 
fanerítica e porfirítica respectivamente (Figura 6). 

 
Figura 6 - A fotografia A revela granulação média a grossa da 
fácies sienítica, com textura porfirítica. Na fotografia B 
observa-se um sienito contendo textura fanerítica e estrutura 
maciça. 
 
Os sienitos podem ser identificados pela expressiva 
tonalidade rosa acinzentada, e por vezes pela cor rosa 
alaranjada, devido a alteração intempérica dos cristais 
de feldspato alcalino. As rochas da fácies sienítica 
apresentam cristais que variam de granulação média a 
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grossa, apontando textura que varia de porfirítica a 
fanerítica, sendo inequigranular, com grãos em 
formato subédrico. 
 
Fácies Monzogranítica  
A fácies monzogranítica abrange o menor espaço de 
exposição do Maciço Estreito, sendo que seus domínios 
ficam restritos, essencialmente, ao setor extremo norte 
da área de estudo (fácies fanerítica), ocorrendo 
também em menor proporção no setor oeste (fácies 
porfirítica). As rochas dessa fácies geralmente são 
leucocráticas, possuem granulação média a grossa e 
são rochas equigranulares, faneríticas, exibindo 
estrutura maciça. Contudo são observados alguns 
exemplares de rochas porfiríticas, cujos fenocristais de 
plagioclásio chegam a atingir 2cm de comprimento 
(Figura 7). 

 
Figura 7 - A fotografia A exibe monzogranito com textura 
porfirítica, que contém fenocristais de feldspato alcalino de 
coloração rosada. Na fotografia B observam-se os 
monzogranitos acinzentados de textura fanerítica. 
 
ANÁLISE PETROGRÁFICA  
Para a análise petrográfica do Maciço Estreito foram 
utilizados os parâmetros referentes as associações e 
quantificação (análise modal) mineralógica e textural 
de caráter intragranular e intergranular (Tabela 1). 
Quadro 1 – Quadro síntese da composição modal referente as 
amostras que compõem as três fácies do Maciço Estreito que 
foram descritas em lâmina. 

 

 
 
É imperioso destacar que para a classificação das 
rochas desse estudo utilizou-se como base o diagrama 
proposto por Streickeisen (1974) para rochas ígneas 
plutônicas com índice de máficos inferior a 90% (Figura 
8). 

 
Figura 8 - Diagrama modal QAP com simbologias diferentes 
que significam as seguintes fácies: quartzo monzonito [     ], 
sienito [      ] e monzogranito [      ]. E o diagrama Q-(A+P)-M 
indicando a classificação das lâminas por índice de máficos. 
 
Baseado nas informações classificatórias expostas 
acima, as litologias do Maciço Estreito foram 
identificadas e separadas em três fácies petrográficas: 
quartzo-monzonito, sienito e monzogranito, por meio 
de estimativa visual, feita através da análise de 10 
campos aleatórios em cada lâmina. 
 
Fácies Quartzo-monzonito  
A fácies quartzo-sienito apresenta cárater leucocrático, 
exibindo uma variedade de cristais com tamanhos de 
0,1mm até fenocristais de 1,5cm, que indica textura 
inequigranular, porfirítica, com grãos no formato 
hipidiomórfico a alotriomórfico, podendo conter 
processos de intercrescimento pertítico e 
mimerquítico. 

 
Figura 9 - Fenocristais de microclínio em contato com cristais 
menores de quartzo, biotita e minerais opacos, onde fica 
evidente a disparidade entre o tamanho dos grãos, 
caracterizando a textura da rocha como inequigranular. 
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Fácies Sienito  
A fácies sienito apresenta-se leucocrática, contendo 
uma variedade de cristais que ocorrem com tamanho 
de 0,1mm até fenocristais de 1cm. Essa fácies é 
classificada como inequigranular, porfirítica, 
holocristalina, hipidiomórfica (sendo que a maioria dos 
cristais são anédricos, no entanto ocorrem cristais 
euédricos e subédricos), adcumulus, podendo conter 
mimerquitas (Figura 10). 

 
Figura 10 - Fenocristais de microclínio em contato com 
cristais menores de moscovita, minerais opacos, titanita e 
epídoto, evidenciando a disparidade entre o tamanho dos 
grãos, o que caracteriza a textura da rocha como 
inequigranular. 
 
Fácies Monzogranito  
A fácies monzogranito apresenta-se leucocrática, 
mostrando uma variedade de cristais com tamanhos de 
0,1 até 15mm. A fácies monzogranito é classificada 
como inequigranular, porfirítica, holocristalina, 
hipidiomórfica (com grande predominância de cristais 
subédricos), textura adcúmulos, podendo conter 
pertitas (Figura 11). 

 
Figura 11 - Fenocristais de ortoclásio, oligoclásio e microclínio 
em contato com cristais menores de quartzo, biotita e 
minerais opacos. Nesse contexto fica clara a diferença entre o 
tamanho dos grãos, evidenciando a textura inequigranular da 
rocha. 
 
Processos pós-magmáticos 
Dentre os processos magmáticos destacam-se os 
processo de saussuritização, epidotização, cloritização, 
sericitização e moscovitização. 
De acordo com Winter (2001) o processo de 
saussuritização trata-se da alteração de um plagioclásio 
para um epídoto. Segundo Cooper (1972) em 
condições de temperatura e pressão inferiores a da 
fácies xisto verde (aproximadamente 350°C e 0.2GPa), 

o epídoto pode ser gerado a partir da reação: 
hornblenda + anortita + água = clorita + epidoto + 
quartzo. O processo de saussuritização ocorre 
principalmente no centro dos cristais de oligoclásio das 
fácies quartzo-monzonito, sienito e monzogranito, 
gerando uma obliteração de características como 
clivagem e geminação, tornando impossível a 
visualização delas em alguns cristais. A saussuritização 
também causa alteração na extinção, que passa a se 
apresentar de forma mosqueada (Figura 12). Já o 
processo de epidotização ocorre nos interstícios das 
rochas, gerando novos cristais de epídoto, que se 
distribuem por todas as fácies do Maciço Estreito. 

 
Figura 12 - Em A observa-se um cristal de epídoto advindo da 
evolução de um processo de saussuritização. Em B observa-se 
um cristal de oligoclásio levemente alterado pelo processo de 
saussuritização, contendo finos cristais de epídoto em seu 
interior, que formam uma “trilha de inclusões”. 
 
Segundo Winter (2001) a cloritização é a alteração de 
algum mineral máfico para a clorita, notadamente via 
hidratação desse mineral, a qual se inicia pelas 
margens mais expostas do mesmo. Nas rochas do 
Maciço Estreito o processo de cloritização ocorre 
principalmente nos cristais de biotita, mas também é 
recorrente nos cristais de titanita (Figura 13). 

 
Figura 13 - Cristais de clorita advindos do processo de 
cloritização de cristais biotitas, por meio do empobrecimento 
de K2O e quartzo, que foi gerado e encontra-se em contato 
com o cristal de biotita. 
 
Segundo Reis (2016) durante o processo de cloritização 
é comum que os cristais de plagioclásio sejam 
alterados por meio das trocas catiônicas de Al+3, Ca+2 e 
K+, ocorridas entre os cristais de feldspatos e biotita 
cloritizada, pelo enriquecimento de FeO e MgO, e 
empobrecimento em SiO2, K2O e Na2O, ocorridos em 
temperaturas da ordem de 300°C, e pressão de 0,2GPa. 
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Segundo Thompson & Thompson (1998) denominação 
sericita é um termo geral utilizado para designar um 
conjunto de cristais finos do grupo mica, usualmente 
moscovita. A sericita de grão fino ocorre a 
temperaturas > 200-250°C, e a sericita de granulação 
grossa a temperatura > 250-300°C. De acordo com 
Almeida (1994) as associações de quartzo + moscovita, 
as quais foram observadas nas rochas descritas (Figura 
14), confirmam a equação utilizada para descrever o 
processo de moscovitização de um plagioclásio sódico 
ou cálcico: 

3Albita + K = Moscovita + 6Quartzo + Na 
3Anortita + 2K = 2Moscovita + 3Ca 

 
Figura 14 - Cristais de clorita advindos do processo de 
cloritização de cristais biotitas, por meio do empobrecimento 
de K2O e quartzo, que foi gerado e encontra-se em contato 
com o cristal de biotita. 
 
As moscovitas advindas da biotita apresentam um leve 
pleocroísmo que varia entre incolor a verde pálido, e 
normalmente apresentam formas mais euédricas 
(Figura 15). 

 
Figura 15 - Cristais de moscovita provenientes da alteração 
de biotitas apresentando uma paragênese com minerais 
opacos oriundos da perda de ferro e magnésio dos cristais de 
biotita. 
 

CONCLUSÃO 
Com base no exposto conclui-se que porção sul do 
Maciço Estreito pode ser subdividida nos domínios Sul 
e Norte, respectivamente caracterizados pela presença 
de textura porfirítica e fanerítica. Em ambos os 
domínios ocorrem quatro fácies distintas, a saber: 
quartzo-sienítica, sienítica, quartzo-monzonítica e 
sienogranítica. 

A análise dos aspectos petrográficos, observados nas 
08 lâminas delgadas, permitiu verificar apenas três 
fácies: quartzo-sienitos, sienitos e monzogranitos. 
Foram observados processos pós-magmáticos de 
saussuritização, epidotização, cloritização, sericitização 
e moscovitização, os quais indicaram condições de 
pressão e temperatura compatíveis com um 
metamorfismo de grau fraco, supostamente 
enquadrado na fácies xisto-verde. 
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