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ambientes terrestres 
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Metamorfismo 

Transformações mineralógicas, químicas e estruturais, que ocorrem no 
estado sólido, em rochas sujeitas a estados de tensão e temperatura 
diferentes da sua génese. 
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Factores de Metamorfismo 

(força exercida por área) 

Litostática 

Não 
Litostática 

(de confinamento) 

(dirigida) 

A tensão a que as rochas na litosfera estão 
sujeitas é provocada pela carga da massa 
rochosa suprajacente, ou seja, é um tipo de 
pressão que actua em todos os sentidos.  

Tensão resultante dos movimentos tectónicos. 
Essas forças, de natureza compressiva, distensiva 
ou de cisalhamento, geram uma tensão com uma 
orientação bem definida. 
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Factores de Metamorfismo 

À medida que se vão afundando, as rochas vão sofrendo a 
influência do calor interno da Terra, do calor resultante da 
pressão litostática ou do calor resultante da proximidade de 
uma intrusão magmática.  

Quando os minerais das rochas são 
suficientemente aquecidos, sem, contudo, 
entrarem em fusão, os elementos da sua 
rede cristalina passam a dispor-se 
segundo novos arranjos. 

Auréola Metamórfica 
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Factores de Metamorfismo 

As alterações metamórficas que ocorrem quando as 
temperaturas e pressões se elevam são muito facilitadas se 
estiverem presentes fluidos de circulação. Estes fluidos, 
reagindo com os minerais que formam a rocha, podem dar 
origem a minerais de composição diferente, por remoção 
ou introdução de determinados componentes químicos, o 
que provoca alterações importantes ao nível da 
composição química e mineralógica da rocha inicial. 

Fenómenos de metamorfismo são muito lentos. 
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Tipos de Metamorfismo 

Argilito 

Calcário Mármore 

Arenito Quartezito 

Argilito Clorite/Moscovite/Biotite/Silimanite 

Aumento do grau de metamorfismo 

Rocha 
Sedimentar 

Rocha 
Metamórfica 

Corneanas –rochas metamóficas situadas 

junto à intrusão magmática 

Isógradas 
Linhas que unem 
pontos com igual 
grau de 
metamorfismo 
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Tipos de Metamorfismo 
Rochas Metamórficas 

Ardósia 

Filito 
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Textura das Rochas Metamórficas 

Determinada 
pelo tamanho, 
forma e arranjo 

dos minerais 

TEXTURA Tensões orientadas Temperaturas elevadas 
P

re
ss

ão
 D

irigid
a 

Minerais de 
estrutura 
lamelar, 
como as 
micas, ficam 
orientadas 
sobre 
pressão 
dirigida. 
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Textura das Rochas Metamórficas 

Clivagem 

Xistosidade 

Bandado 
gnáissico A
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Orientação paralela de minerais 
produz a facilidade de divisão por 
lâminas (fissilidade) 

Recristalização e maior 
desenvolvimento dos minerais. 
Menor fissilidade. 

Recristalização intensa separa por 
bandas os minerais, mesmo os não 
lamelares como o quartzo e o 
feldspato 

Ardósia 
Filito 

Micaxistos 

Gnaisse 
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Textura das Rochas Metamórficas 

Textura  
Não 

Foliada 

Mármore 

Granoblástica 

Quartzito 
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Mineralogia das Rochas Metamórficas 

RECRISTALIZAÇÃO 

Tensões Temperaturas elevadas 

Alteração da estrutura ou composição 
química dos minerais 

Minerais Específicos de 
Zonas Metamórficas 

• Clorite 
• Estaurolite 
• Silimanite 
• Granada 
• Cianite 
• Andaluzite 
• Epídoto 

Presença de 
determinados 
minerais 
permite 
identificar o 
grau de 
metamorfismo 

Granada 

Estaurolite 

Silimanite 

Andaluzite 

Cianite 


