
Metamorfismo IMetamorfismo I
Do grego meta - mudança  e  morfos - forma

É um processo de transformação da composição  mineral e/ou da sua textura da rocha com a 
simultânea manutenção da composição química original do protólito. Paralelamente pode ocorrer 
a perda de componentes voláteis. 

É um processo que ocorre fundamentalmente isoquímico em estado sólido. No entanto os fluidos 
jogam  papel de primeira importância  como meio de difusão iónica.

Os principais factores  que determinam o resultado final final da transformação, isto é, a 
composição mineral e a textura do rocha metamórfica são:
•Temperatura
•Pressão
•Tempo
Adicionalmente considera-se também: a desagregação e/ou deformação mecânica



Tipos de metamorfismo Tipos de metamorfismo -- termos termos 

Metamorfismo local - afecta pequenos volumes de rochas (x 100 km3 )
Metamorfismo regional - afecta grandes volumes de rochas (x 1000 km3 )

Metamorfismo progress’vo - decorre em regfime de crescente p e T
Metamorfismo regress’vo(diaftorese) - decorre em regfime de decrescente p e T

de contacto
factor predominante:temperatura

num regime de baixas e medias pressões

dinâmico
factor predominante:tensão

localmente :  zonas de falha,imapctes,s. de carreamen
regionalmente:  zonas de subducção

dinamotérmico
factores predominantes:pressão e temperatura

Metamorfismo

Tradicionalmente distingue-se  dois tipos de metamorfismo:
•Regional : em que a transformação ocorre devido a mudança de p e T
•De contacto: em que a transformação da mineralogia ocorre devido a mudança de T

Há outros termos classificativos do processo:



Factores de metamorfismoFactores de metamorfismo

(adaptado de Mason 1996)



Metamorfismo Metamorfismo -- llíímitesmites ffíísicos do processosicos do processo
1kB = 0.1 Gpa ≈ 3.3 km em condições de gradiente médio

Grau de   metamorfismo



ClassificaClassificaçção macroscão macroscóópica das rochas metampica das rochas metamóórficasrficas

Granulometria

<0.1 mm 0.1 - 1mm > 1mm > 1mm

textura homogenea ; foliada ou não textura bandada

argilitos/siltitos filosilicatos, 
quartzo

filadio filito xisto gnaisse

arenitos quartzo quartzito quartzito quartzito quartzito band.

calcário calcite, 
dolomite

mármore mármore mármore mármore band.

marga filosilicatos, 
calcite

filádio cálcário filito cálcário xisto cálcário gnaisse calcário

riolito, granito K-fedsp., Q, 
filosilicatos

gnaisse gran. gnaisse gran. gnaisse gran. 

basalto, gabro plagioclase, 
anfibolas

greenstone/xisto
verde

anfibolite gnaisse a 
hornebl.

peridotito, 
piroxenito

serpentina, 
talco

serpentinito/talcoxisto/p
edra sabão

gnaisse
ultrabásico

Protólito Minerais 
principais



Minerais de rochas  metamMinerais de rochas  metamóórficasrficas

Talco Mg33[Si44O1010](OH)22

Actinolite Ca22(Mg,Fe)55[Si88O2222](OH)

Antigorite (Mg,Fe)33[Si22O55](OH)4



Minerais de rochas  metamMinerais de rochas  metamóórficasrficas

Andalusite, silimanite, distena Al22SiO55

Omfacite (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)[Si22O66]

Granadas X33Y22[SiO4]33
Almandine - FeAl
Andradite - CaFe
Grosulário - CaAl
Pirope - MgAl



Minerais de rochas  metamMinerais de rochas  metamóórficasrficas

Staurolite Staurolite AlFeAlFe22OO33(OH)*4Al(OH)*4Al22SiOSiO55

Cordierite (Fe,Mg)22[Al44Si55O1818]

Wolastonite Ca33Si33O9



Principais grupos quPrincipais grupos quíímicos das rochas metammicos das rochas metamóórficas, rficas, 
distinguidas a base da distinguidas a base da compcompóósisiçção ão do do protprotóólitolito

Ultrabasitos Básicas Carbonatadas Aluminosas Silico-alcali-cálc. Silícicas

Olivinas Augite Calcite Quartzo Quartzo Quartzo
Augite Omfacite Dolomite Micas Micas Micas
Diopside Jadeite Olivina Clorites Clorites Clorites
Ortopiroxenas Ortopiroxenas Diopside Feldspatos Feldspatos Feldspatos
Tremolite Actinolite Tremolite Sil-Dist-Andal Sil-Dist-Andal Sil-Dist-Andal
Serpentinas Epídotes Talco Staurolite Staurolite Stipnomelano
Talco Lausonite Flogopite Cordierite Cordierite Cordierite
 Cromite Biotite Periclase Turmalinas Jadeite Egirine
Magnetite Zeolite Grafite Magnetite Glaucofane Hematite
Pirite Granadas Granadas Granadas Lausonite Granadas



Zonas de metamorfismoZonas de metamorfismo

A identificação de áreas de ocorrência de minerais metamórficos formados em temperaturas e
pressões diferentes serviu para definição das zonas de metamorfismo.
Entende se pela zona, uma área delimitada pelas linhas iságradas definidas pelo aparecimento dum 

mineral representativo de grau mais baixo de m. e aparecimento do mineral representativo de grau 
mais elevado.

Ex. Clorite  >>>> biotite >>>> almandina >>>> staurolite >>>> cianite >>>> silimanite

Zonas de metamorfismo orginalmente distinguidas por Barrow em 1890 na Escócia



Rocha de Rocha de transitransiçção ão -- migmatitomigmatito



O processo de O processo de recristalizarecristalizaççãoão metammetamóórfica rfica dendenóóminamosminamos blasteseblastese
e o resultado deste processo de e o resultado deste processo de blastosblastos. Para distinguir da . Para distinguir da 
semelhante textura magmsemelhante textura magmáática, o termo referente a textura tica, o termo referente a textura 
metammetamóórfica leva sufixo rfica leva sufixo ““blbláásticastica””

Texturas das rochas  metamTexturas das rochas  metamóórficasrficas

A textura apresentada  denomina-se porfiroblástica.
Consiste de porfiroblastos de granada numa matriz fina 
de blastos micáceos. A formação dos porfiroblastos 
requere uma baixa  quantidade de nucleos de cristalização 
e uma eficiente difusão dos constituintes do mineral em 
causa. 1mm

Gr.



Textura granoblástica - marmore. Observe junções 
triplas de 120º entre os blastos equigranulares da calcite. 
Por causa da semelhança da geometria de grãos, nesse 
caso usa- se também o termo de textura de mosáico ou 
textura poligonal, vivo exemplo do principio da 
minimização da energia do sistema.  

Texturas das rochas  metamTexturas das rochas  metamóórficasrficas

Textura lepidoblástica (foliada) -xisto quartzo-
moscovítico. A foleação é provocada pelo 
crescimento de moscovite na direcção perpendicular a 
maior tensão.

σ



Textura nematoblástica - proópria a situação
de crescimento unidireccional dos cristais
aciculares, neste caso anfibolas.

Textura poiciloblástica - este termo refere-se a 
grande porfiroblásto de anadalusite repletode
de pequenas inclusões de quartzo.

Texturas das rochas  metamTexturas das rochas  metamóórficasrficas
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