
Rochas metamórficas
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• Metamorfismo

• Pressão e temperatura

• Rocha original (protólito)



• Mudanças que ocorrem – composição e estrutura

• Estado sólido – reações sólido-sólido

• Fase fluida (H2O e CO2)

• Intemperismo e diagênese não são processos 
metamórficos





Transformações
Os  minerais das rochas préOs  minerais das rochas pré--existentes existentes 
(sedimentares, ígneas e outras metamórficas) (sedimentares, ígneas e outras metamórficas) 
modificammodificam--se em minerais típicos de rochas se em minerais típicos de rochas 
metamórficas.  metamórficas.  

Estrutura e textura : Rochas metamórficas Estrutura e textura : Rochas metamórficas 
passam a apresentar orientação de mineraispassam a apresentar orientação de minerais
(exceto em metamorfismo de contato e em (exceto em metamorfismo de contato e em 
algumas rochas metamórficas. Ex. mármores e algumas rochas metamórficas. Ex. mármores e 
quartzitos )quartzitos )







Fatores condicionantes

• Temperatura
• Pressão litostática e dirigida
• Tipo de protólito
• Fluidos (H2O e CO2)
• Localização e extensão na crosta



Campo de atuação do metamorfismo



Tipos de metamorfismo
• Regional (ou dinamotermal)
• Contato (ou termal)
• Cataclástico (ou dinâmico)
• Hidrotermal
• Soterramento
• Impacto
• Fundo Oceânico





Metamorfismo regional
baixas, médias e altas T e baixas, baixas, médias e altas T e baixas, 

médias e altas Pmédias e altas P

ocorre em margens continentais ocorre em margens continentais 
passivas (convergentes) durante a passivas (convergentes) durante a 
formação de cadeias de montanhasformação de cadeias de montanhas

produz um volume muito grande de produz um volume muito grande de 
rochas metamórficasrochas metamórficas

deformação está comumente associada deformação está comumente associada 
ao metamorfismoao metamorfismo



Metamorfismo termal

Ocorre no contato de intrusões ígneas com rochas 
encaixantes (alta T e baixa P) formando auréolas

Pode acontecer troca de elementos (metassomatismo)

Hornfels - cornubianitos



Metamorfismo cataclástico

• Ocorre em zonas de cisalhamento

• Regimes rúptil e dúctil



Outros metamorfismos

• Soterramento – subsidência de bacias
• Hidrotermal – envolve fluidos
• Fundo oceânico – metassomatismo
• Impacto - meteoritos







Regional



Termal







Minerais índices

CloritaClorita, Biotita, Granada,, Biotita, Granada, EstaurolitaEstaurolita,,
TremolitaTremolita,, ActinolitaActinolita,, CloritóideCloritóide, , 
Serpentina,Serpentina, EpidotoEpidoto, Talco,, Talco, CianitaCianita,,
SillimanitaSillimanita, , AndaluzitaAndaluzita e Piroxênio.e Piroxênio.



Graus de metamorfismo

Baixo grau= (XV)

Médio grau= (A)

Alto= (GR)











Estruturas

• Maciça
• Xistosa
• Gnáissica







Texturas em rochas metamórficas

• Granoblásticas
• Lepidoblásticas
• Nematoblásticas
• Porfiroblásticas



LepidoblásticaGranoblástica

Nematoblástica Porfiroblástica



Nomenclatura das rochas
• Metamorfismo de conglomerados (meta), arenitos 

(meta., quartzitos), folhelhos (meta, ardósias, filitos e 
xistos) siltitos (meta., filitos, xistos) e argilitos (meta., 
ardósias, filitos e xistos).

• Metamorfismo de calcários Dol. Cal. (meta., mármores
Dol., Cal.,) 

• Metamorfismo de rochas ígneas plutônicas e 
vulcânicas (granitos, gabros, basaltos e riolitos). Meta., 
xistos, gnaisses, migmatitos, granulitos).



Sequências metamórficas

• Argilosa – ardósia        filito       xisto       gnaisse

• Básica – xistos verdes                anfibolitos

• Qtzo-felds. – gnaisses       migmatitos

• Carbonática – calcários              mármores



Ardósia
• Rocha metassedimentar com granulação muito fina, 

constituída por muscovita, clorita e quartzo

• Protólito – folhelhos e argilitos

• Característica clivagem tabular (ardosiana) – boa 
divisibilidade e mais resistentes que folhelhos

• Estrutura xistosa



Ardósia



Filito
• Rocha com granulação fina, constituída por biotita, 

sericita, clorita e quartzo

• Protólito – folhelhos e argilitos

• Característica clivagem tabular e sedosidade ao tato –
micas inteiras

• Estrutura xistosa



Filito



Xisto
•Rocha com granulação fina a média (macrocristalino) 
constituída por micas, clorita, quartzo e acessórios

•Protólito – rochas pelíticas

•Micas subdivididas

•Estrutura xistosa



Xisto



Xisto



Gnaisse
•Rocha com granulação  média a grossa 
constituída por quartzo, feldspato, micas e outros

•Protólitos 

•Rochas sedimentares – paragnaisse

•Rochas ígneas - ortognaisse

•Bandamento característico

•Estrutura gnáissica



Gnaisse



Migmatitos

•Rocha com granulação média a grossa constituída 
por quartzo-feldspato (faixas claras) e minerais 
escuros (faixas escuras)

•Estrutura gnáissica e bandada - caótica



Migmatitos





Rochas monominerálicas

• Quartzitos

• Mármores

• Textura sacaroidal quando não tem orientação



Quartzito



Metamorfismo regional - quartzito



Mármore





Outras Rochas

• Itabirito
• Anfibolito
• Esteatito
• Serpentinitos
• etc...





Rochas cataclásticas





Tectônica global

• Zonas de subducção
• Zonas de colisão
• Fundo oceânico



Mapa tectônico atual da terra (fonte: Nasa)



Zonas de subducção



Zonas de colisão



Fundo oceânico



Para saber mais
• Decifrando a Terra – W. Teixeira, M.C.M. Toledo, T.R. Fairchild e F. 

Taioli – Oficina de Textos – São Paulo

• Geologia Geral – V.Leinz e S.E. Amaral – Ed. Nacional – São Paulo

• Introdução à petrologia metamórfica – B.W. Yardley. Ed. UnB –
Brasília

• Petrogênese das Rochas Metamórficas – H.G. Winkler. Ed Edgar 
Blucher – Porto Alegre
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