
Como denominar uma rocha metamórfica1

O uso de alguns nomes em petrologia metamórfica evoluiu de forma 

distinta em diferentes países e uma gama especializada de termos de 

rochas tem sido aplicada regionalmente. A Subcomissão de Sistema-

tização das Rochas Metamórficas (SSRM) da IUGS tem como objetivo 

prover uma sistematização das definições e da nomenclatura de 

rochas metamórficas, para ser amplamente adequada e aceita inter-

nacionalmente. Este primeiro capítulo explica a base do sistema de 

classificação da SSRM proposto para rochas metamórficas e estabele-

ce os princípios gerais que foram utilizados para sua definição, suas 

características, condições de formação e os processos envolvidos. 

Posteriormente outros capítulos discutirão mais detalhadamente 

a terminologia das rochas metamórficas pertencentes a grupos e a 

processos particulares. 

A SSRM reconhece a ampla utilização de alguns nomes de rochas 

(por exemplo, anfibolitos, mármores, hornfels) e a existência de 

muitos conjuntos de nomes relacionados a tipos específicos de meta-

morfismo (por exemplo, rochas de alta P-T, migmatitos, impactitos). 

Esses nomes e os conjuntos de nomes devem ser mantidos, mas não 

foram desenvolvidos com base em uma classificação sistemática. 

Para outro conjunto de nomes de rochas metamórficas comumente 

formadas, pode ser utilizada, de forma sistemática, a combinação de 

nomes de minerais com termos estruturais (por exemplo, quartzo-

-micaxisto, plagioclásio-piroxeniogranofels). A SSRM recomenda que 

esses nomes compostos sejam aplicados sistematicamente usando três 

radicais (xisto, gnaisse e granofels), denominações definidas unica-

mente por critérios estruturais. O uso sistemático desses radicais é 

considerado particularmente adequado quando os nomes específicos 

são desconhecidos ou incertos. O fluxograma sobre “como denominar 

uma rocha metamórfica” permite a qualquer profissional da área atri-

buir nome a uma rocha metamórfica utilizando essa nomenclatura. 

Este capítulo fornece ainda orientações sobre a utilização adequada 

dessa sistemática e a utilização das alternativas possíveis com base 

no protólito e em outros nomes específicos.
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Rochas metamórficas2

1.1 Premissas da nomenclatura 
Uma proposta de nomenclatura deve definir 

os termos e as regras que regem a sua utiliza-

ção. A organização da nomenclatura da SSRM 

foi orientada pelos seguintes princípios:

a] A proposta deve fornecer um conjun-

to coerente de nomes e cobrir o 

espectro dos tipos de rocha e as suas 

características, sem qualquer lacuna 

na terminologia.

b] A proposta deve assegurar que 

todos os usuários possam aplicar os 

mesmos critérios para denominar, 

com o mesmo nome, qualquer rocha 

em função das suas características. 

Esses nomes devem ser entendidos 

sem ambiguidades. 

Em qualquer proposta de nomenclatura, 

as características ou parâmetros devem ser 

utilizados para dividir rochas em grupos ou 

conjuntos, e os critérios para tais divisões ou 

subdivisões são fundamentais para a nomen-

clatura. A SSRM decidiu (Schmid; Sassi, 1986) 

que os princípios acima referidos só seriam 

cumpridos se os critérios para qualquer 

divisão específica fossem definidos usando 

somente um tipo de característica da rocha. 

Por exemplo, o critério para uma determinada 

divisão/subdivisão pode ser uma caracterís-

tica particular, como o conteúdo mineral ou 

a sua estrutura, mas não devem ser ambas as 

características. Em uma série de divisões em 

um esquema de classificação, a estrutura e 

o conteúdo mineral podem ser aplicados em 

diferentes estágios, mas não devem ser apli-

cados simultaneamente. 

Em uma determinada fase da divisão, a 

definição de um grupo de rochas pode ser 

reconhecida em um esquema de classificação, 

e a esses grupos serão dados nomes (ou radi-

cais, no caso de divisões mais extensas). Essa 

denominação constitui elemento fundamen-

tal da classificação. O desenvolvimento de 

um esquema de nomenclatura dessa maneira 

segue a forma utilizada para a classificação 

das rochas ígneas (Le Maitre, 1989, 2002). 

Um dos principais objetivos deste traba-

lho é propor uma simples, mas abrangente 

nomenclatura para as rochas metamórficas 

comuns, com base na divisão em três grandes 

grupos, tendo como base a estrutura (como 

pode ser visto em amostra de mão). Esses 

três grandes grupos utilizam como base os 

radicais xisto, gnaisse e granofels. Associado 

a uma terminologia sistemática desse tipo, 

a SSRM reconheceu também um número de 

nomes não sistemáticos, ou nomes espe-

cíficos, que podem ser utilizados como 

alternativas para os nomes sistemáticos, ou 

para transmitir informações adicionais. Um 

fluxograma e as orientações para a utilização 

do esquema de nomenclatura são apresenta-

dos a seguir.

1.2 Bases potenciais para a 
classificação das rochas 
metamórficas 

Ignorando características como as proprie-

dades magnéticas, elétricas ou a idade, que 

raramente são determinadas ou inferidas 

sem técnicas especiais, as principais caracte-

rísticas das rochas metamórficas que podem 

ser amplamente utilizadas para a classifica-

ção são: 

a] os minerais presentes;

b] a estrutura da rocha;

c] a natureza da rocha-mãe (antes de 

metamorfismo);

d] as condições genéticas de metamor-

fismo (normalmente em termos de 

Metamorphic Rocks.indb   2 15/08/2014   10:41:30



Tipos, graus e fácies de metamorfismo2

2.1 Tipos de metamorfismo
Metamorfismo: processo que envolve mudanças no conteúdo/

composição mineral e/ou na microestrutura de uma rocha, 

predominantemente no estado sólido. Esse processo ocorre 

principalmente devido à adaptação da rocha a condições físicas 

diferentes daquelas em que se formou e que também diferem 

das condições físicas que ocorrem normalmente na superfície 

da Terra e na zona da diagênese. O processo pode coexistir com 

fusão parcial e também envolver alterações na composição quí-

mica da rocha. 

O metamorfismo (m.) pode ser classificado com base em diversos 

critérios, tais como: 

1. extensão da área em que ocorreu o metamorfismo, ou seja, m. 

regional e m. local; 

2. suas características geológicas, por exemplo, m. orogênico, m. de 

soterramento, m. de assoalho oceânico, m. de deslocamento, m. de 

contato e m. de crosta quente; 

3. a causa específica do metamorfismo, por exemplo, m. de impac-

to, m. hidrotermal, m. de combustão, m. por relâmpago; alguns 

dos termos listados em (2) também se enquadram nesta categoria, 

como o m. de contato e o m. de crosta quente;

4. quando é produto de um único ou múltiplos eventos, ou seja, 

monometamorfismo e polimetamorfismo; 

5. se é acompanhado pelo aumento ou diminuição de temperatura, 

ou seja, m. progressivo e m. regressivo.

A principal classificação de metamorfismo do ponto de vista da 

extensão, das características geológicas e da causa é mostrada na 

Fig.  2.1. Essa proposta não inclui todos os termos conhecidos da 

literatura. Muitos termos, como m. termal, m. dinâmico, m. dina-
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Fig. 2.1 Principais tipos de metamorfismo

Metamorphic Rocks.indb   19 15/08/2014   10:41:32



Rochas metamórficas20

motermal, m. deformacional, m. inverso e 

m. cataclástico, não são listados na seção a 

seguir porque se sobrepõem aos termos utili-

zados na Fig. 2.1 ou têm uso ambíguo. 

2.1.1 prinCipais tipos de metamorfismo

Metamorfismo regional é um tipo de meta-

morfismo que ocorre em grande extensão, 

isto é, que afeta um grande volume de 

rochas e está associado a importantes 

processos tectônicos, como expansão de 

assoalho oceânico, espessamento crus-

tal relacionado à colisão de placas ou à 

subsidência de bacias profundas etc.

Metamorfismo local é um tipo de metamor-

fismo com limitada extensão (em volume) 

e que pode ser diretamente atribuído a 

uma causa localizada, como uma intrusão 

magmática, uma falha ou o impacto de 

meteorito. 

Se o metamorfismo, mesmo de grande 

extensão, pode ser relacionado a uma causa 

específica, por exemplo, o calor de uma 

intrusão, ou é restrito a uma determinada 

zona, por exemplo, falhamentos, é conside-

rado como local.

Metamorfismo orogênico é um tipo de 

meta morfismo regional relacionado ao de-

senvolvimento de cinturões orogênicos. 

Esse metamorfismo pode ser associado às 

várias fases do desenvolvimento orogênico 

e envolve tanto os regimes compressionais 

como os extensionais. Efeitos dinâmicos 

e térmicos são combinados em proporções 

variáveis na escala de tempo e pode ocorrer 

uma grande variação das condições de pres-

são (P) e temperatura (T). 

Metamorfismo de soterramento é um tipo 

de metamorfismo sobretudo regional que 

afeta as rochas profundamente soterra-

das sob uma pilha de rochas sedimentares 

e vulcânicas. Esse tipo de metamorfismo 

não é normalmente associado a deforma-

ção ou a magmatismo. 

As rochas resultantes estão parcialmente 

ou totalmente recristalizadas e geralmente 

sem xistosidade, o que envolve comumente 

metamorfismo com temperaturas muito 

baixas a médias e razão de P/T variando de 

baixa a média.

Metamorfismo de fundo oceânico é um 

tipo de metamorfismo regional ou local 

em ambientes oceânicos relacionado ao 

gradiente geotérmico elevado que ocorre 

próximo às cadeias meso-oceânicas. 

A recristalização, que geralmente é 

incompleta, abrange uma vasta gama de 

temperaturas. O metamorfismo é associado à 

circulação de fluidos quentes (relacionados 

a metassomatismo) e geralmente mostra um 

aumento da temperatura do metamorfismo 

com a profundidade. 

Metamorfismo de deslocamento é um tipo 

de metamorfismo local associado a zonas 

de falhas ou a zonas de cisalhamento. 

Normalmente ocorre a redução do tama-

nho dos grãos (cominuição) e a variedade de 

rochas formadas são milonitos ou cataclasi-

tos. 

Metamorfismo de impacto é um tipo de 

metamorfismo local causado pela passa-

gem de uma onda de choque devido ao 

impacto de um corpo celeste em uma su-

perfície planetária. 

Inclui fusão e vaporização das rochas.

Metamorfismo de contato é um tipo de 

metamorfismo local que afeta as rochas 

encaixantes de corpos magmáticos intru-

didos e que está presente em diferentes 

ambientes, de vulcânicos ao manto su-
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Termos estruturais, incluindo termos 
para rochas de falha

3

Um Grupo de Estudo (GE) sob a liderança de K. Brodie foi criado para 

avaliar a nomenclatura relacionada aos termos estruturais. Na fase 

inicial foi enviado um questionário a cerca de 60 geólogos estrutu-

ralistas de todo o mundo, com uma série de definições iniciais. As 

respostas foram importantes para orientar o trabalho do GE e para a 

SSRM finalizar as suas recomendações. 

3.1 Discussão
Muitas das definições dadas a seguir foram aprovadas pela SSRM sem 

dificuldades, outras deram lugar a consideráveis debates. Surgiram 

vários problemas, tais como: o uso de diferentes termos por toda a 

comunidade geológica (como gnaisse e xisto); termos como ardósia e 

clivagem foram considerados difíceis porque não existem similares 

em muitos países que não falam inglês; a diferença entre clivagem 

e xistosidade e a utilização de termos como textura e microestru-

tura revelaram grandes pontos de discordância. Em outros casos, 

era difícil a diferenciação entre os tipos de rocha tendo como base 

exclusivamente as características observáveis no terreno, em amos-

tra de mão ou em lâmina de rocha, como exigido pela SSRM (Cap. 1). 

Sempre que possível, a SSRM procura evitar termos com base em 

processos, mas isso não é prático para os termos relacionados às 

rochas de falha (como milonito e cataclasito). 

As seções a seguir discutem as principais áreas problemáticas e 

as bases que a SSRM utilizou para as suas definições recomendadas. 

3.2 Os termos xisto, gnaisse e granofels 
A SSRM decidiu basear a sua sistemática de nomes de rochas nos radi-

cais estruturais associados aos minerais indicadores (Cap. 1). Uma 

possibilidade seria usar radicais estruturais com base no tamanho 

dos grãos da rocha (granulação). No entanto, embora a sequência 

ardósia-filito-xisto-gnaisse possa ser utilizada dessa forma, foi aceito 

que essas condições são muito específicas para serem amplamente 

aplicáveis e que havia uma ausência de outros nomes mais adequa-

dos. A  SSRM, portanto, decidiu que os radicais estruturais mais 

adequados são aqueles que refletem o grau de fissibilidade ou desen-
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Rochas metamórficas30

volvimento de xistosidade em uma rocha. 

Os  nomes escolhidos para esse fim foram: 

xisto, gnaisse e granofels. Esses nomes estão 

bem enraizados na literatura e são geralmen-

te aceitos como termos refletindo diferentes 

graus de fissibilidade. No entanto, a adoção 

desses nomes como termos com base pura-

mente na estrutura deu origem a um grande 

debate na SSRM. As seções seguintes discu-

tem as atuais definições desses nomes e 

considera as vantagens e as desvantagens de 

sua utilização como radicais estruturais.

3.2.1 xisto

O conceito de xisto é derivado do grego schis-

tos, dividir, e de acordo com Tomkeieff (1983) 

foi utilizado pela primeira vez por Plínio. 

Na sua forma mais simples, o xisto pode ser 

considerado como uma rocha com xistosi-

dade. No idioma inglês, no entanto, muitos 

profissionais diferenciam uma ardósia, que é 

uma rocha com camada fina e xistosidade bem 

desenvolvida, de um xisto, que é uma rocha 

de granulação média com uma boa xistosida-

de (Holmes, 1920; Spry, 1969; Barker, 1990). 

A SSRM decidiu, no entanto, definir o 

termo xisto como uma rocha de xistosida-

de bem desenvolvida e utilizá-lo como um 

radical estrutural e aceitável para uso geral. 

Dessa forma, sistematizou-se o termo xisto 

como um radical abrangendo todas as rochas 

com xistosidade bem desenvolvida, incluindo 

ardósias e filitos. Esses nomes, no entanto, 

ainda são mantidos dentro do esquema de 

classificação, como recomendado pela SSRM, 

como nomes específicos (Cap. 1). 

3.2.2 gnaisse 
Acredita-se que gnaisse seja um termo origi-

nalmente usado por mineradores da Boêmia 

para a rocha hospedeira de veios metalífe-

ros. Segundo Tomkeieff (1983), o termo foi 

registrado pela primeira vez por Agricola, 

em 1556. A base moderna do uso provavel-

mente foi estabelecida por Werner (1786), 

a partir de uma lista de características que 

define gnaisse como uma rocha com felds-

pato-quartzo-mica com xistosidade grossa 

(dickschiefriges Gewebe) ou gnaissosidade1 

(gneissosity) . No uso moderno, gnaisse pode 

ser considerado como uma rocha de granula-

ção média a grossa, com xistosidade pouco 

desenvolvida, e feldspato e quartzo como 

componentes característicos (para alguns, 

essenciais). A rocha geralmente tem uma 

estrutura bandada refletindo a composição 

e/ou as variações estruturais. Presume-

-se também que o gnaisse é geralmente um 

produto de médio a alto grau de metamor-

fismo. Definições de gnaisse, no entanto, 

variam muito entre os autores, o que reflete 

a ênfase que colocam nas diversas caracte-

rísticas. Duas principais divisões devem ser 

consideradas. 

a) O conteúdo mineral e a estrutura 

O xisto tem xistosidade mais bem definida 

que o gnaisse. A xistosidade pode refletir o 

conteúdo mineral: isto é, o xisto é mais rico 

em filossilicatos e mais pobre em minerais 

granulares, tais como quartzo e feldspato, 

comparativamente ao gnaisse. A ênfase colo-

cada nesses critérios interdependentes tem 

polarizado a definição de gnaisse. 

Grande parte da literatura europeia foi 

construída sobre as definições dos  primeiros 

pesquisadores com ênfase no conteúdo 

mineral. Como tal, as definições relacionadas 

1 No Brasil esse termo não é utilizado. (N.T.)
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Rochas metamórficas de alta pressão 
e temperatura (P/T)

4

Um Grupo de Estudos sob a liderança de J. Desmons foi criado para 

organizar a nomenclatura das rochas que se formam em alta pressão 

e temperatura (P/T). Foram enviados questionários para um grande 

número de especialistas em metamorfismo de alta P/T, e 22 concorda-

ram em colaborar. Este capítulo resume os resultados das discussões 

e apresenta as definições recomendadas.

4.1 Eclogito
Termo criado por Haüy (1822). A definição da SSRM para eclogito é: 

Eclogito: rocha metamórfica sem plagioclásio composta por ≥ 75% de 

onfacita e granada, que se encontram presentes como principais 

componentes. Nenhum desses minerais pode estar em quantidade 

superior a 75%.

Nessa proposta, entende-se por onfacita o mineral assim definido 

pela Subcomissão do IMA para a nomenclatura dos piroxênios (Mori-

moto et al., 1988; Fleischer; Mandarino, 1991; Carswell, 1990b), que 

utiliza como base a composição química, a qual, em campo, pode ser 

determinada a partir da sua cor. 

Essa definição é resultado de muitas discussões dos membros do 

Grupo de Estudos e da Subcomissão. Seguem alguns comentários 

explicativos:

1. Constituinte principal significa, segundo as regras da SSRM, o 

mineral presente em uma quantidade ≥ 5%. Esse percentual pode 

ser considerado muito baixo, especialmente para onfacita. No en-

tanto, juntamente com ≥ 75% em volume de onfacita e granada, 

pode ser suficiente, e não demais, para dar flexibilidade ao termo. 

2. Rochas com onfacita ou granada presente em quantidades supe-

riores a 75% devem ser denominadas, de acordo com as regras da 

SSRM, granadaonfacitito ou onfacitagranatito (ver o uso do sufixo 

-ito no Cap. 1). 

3. Feldspato potássico pode estar presente em um eclogito (não ter 

plagioclásio não significa não ter feldspato). 

4. A composição basáltica (que, no campo, só é inferida a partir da 

composição mineral) ou a composição básica a ultrabásica não 
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Rochas metamórficas42

precisa ser mencionada, porque está im-

plícita na definição. 

5. O termo melanocrático não é utilizado na 

definição de eclogito porque: 

a] A SSRM recomenda que não sejam 

utilizados os termos referentes a 

cores para rochas metamórficas, 

devido à maior variabilidade de cores 

nessas rochas comparativamente às 

rochas ígneas (Cap. 1).

b] Quando se refere à cor, implica um 

limite inferior de 65% de minerais 

máficos e afins (Le Maitre, 1989), que 

é muito reduzido para eclogito. 

6. De forma consistente com as recomenda-

ções da IMA (Fleischer; Mandarino, 1991), 

o desacreditado piroxênio sódico clorome-

lanita foi considerado como onfacita e seu 

nome não aparece na definição de eclogito. 

7. A SSRM define as rochas, na medida do 

possível, com base nas suas propriedades 

visíveis a olho nu, isto é, como elas apa-

recem no campo. A quantidade de ≥ 75%, 

portanto, tem de ser tomada como cerca 

de três quartos ou mais da rocha como 

vista em amostra de mão. Um rápido 

exame de literatura parece mostrar que 

a maioria dos eclogitos tem composições 

modais coerentes com a definição dada. 

No entanto, existe uma tendência de en-

fatizar a presença de minerais de eclogito, 

definindo-se uma rocha como eclogito 

mesmo quando a quantidade de minerais 

presente é inferior à exigida pela defi-

nição. A SSRM recomenda que o termo 

eclogito não se aplique a tais rochas, mas 

que outro nome de rocha seguido do adje-

tivo eclogitoide seja utilizado (desde que 

onfacita e granada estejam presentes – 

ver seção 4.2). 

8. A presença de rutilo pode ser utilizada 

como informação complementar, a exem-

plo de outras possíveis fases adicionais, 

como paragonita, cianita etc. Esses mi-

nerais não são essenciais na definição de 

eclogito. De acordo com as regras da SSRM 

(Cap. 1), deve ser usado na nomenclatura: 

cianita-paragonitaeclogito (se ambos os 

minerais são componentes principais, isto 

é, presentes em quantidade ≥ 5%, sendo a 

paragonita mais abundante do que a cia-

nita) ou eclogito com rutilo (se rutilo é 

um componente menor, ou seja, apresenta 

quantidade ≤ 5%). 

9. A SSRM define rochas principalmente de 

acordo com sua aparência em amostra de 

mão. Portanto, as classificações de eclogi-

tos com base na granada ou na composição 

química da rocha total ou em relação ao 

seu ambiente de formação estão fora de 

sua proposta (Smulikowski, 1964a, 1972, 

1989; Coleman et al., 1965; Banno, 1970). 

10. Rochas constituídas por granada rica em 

piropo e clinopiroxênio cálcico rico em 

cromo, associadas às rochas ultrabásicas, 

foram chamadas no passado de eclogitos 

(Eskola, 1939). O nome correto para essas 

rochas é piropopiroxenito ou piroxenio-

granatito (ver também griquaíto). 

4.2 Nomes para rochas 
relacionadas a eclogitos 

Existem dois grupos diferentes de rochas 

relacionadas a eclogitos. Os nomes utilizados 

para elas devem ser definidos de forma clara. 

(i) Vários sufixos foram propostos, tais como 

-oide, -oidico e -ico, para rochas inalte-

radas com onfacita e granada, mas em 

quantidade menor que a exigida para a 

definição de eclogito, devido a não ocor-
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Rochas metamórficas de grau 
muito baixo a baixo

5

Um Grupo de Estudos foi criado em 1987 sob a liderança de P. Árkai 

para estudar a nomenclatura e a sistemática das rochas de graus 

muito baixo a baixo e os processos relacionados ao metamorfismo 

associado, ou seja, do campo da diagênese até o campo da fácies 

xisto verde ou epizona. Um Grupo de Estudos foi constituído por 30 

cientistas dos cinco continentes, que concordaram em colaborar. Este 

capítulo apresenta as definições que foram aprovadas por iterações, 

considerando, por um lado, as diferentes opiniões dentro do Grupo 

de Estudos (em grande parte recolhidos através de questionários), e, 

por outro, a discussão dos resultados dentro da SSRM. As definições 

apresentadas são recomendadas para uso internacional, já que são 

resultado de várias discussões. 

5.1 Metamorfismo de graus muito baixo e baixo 
A SSRM concorda que, para as suas discussões e definições, o grau 

de metamorfismo é equivalente à temperatura de metamorfismo. O 

intervalo total de variação de temperatura/grau do metamorfismo 

foi dividido em cinco partes, a saber: muito baixo, baixo, médio, alto 

e muito alto (Cap. 2). Este capítulo trata da nomenclatura de rochas 

de graus muito baixo e baixo e abrange também a transição entre a 

diagênese e o metamorfismo de grau muito baixo e baixo (fácies xisto 

verde ou epizona). 

5.2 Da diagênese ao metamorfismo 
5.2.1 diagênese 

De acordo com a SSRM (Cap. 2), o metamorfismo é: 

um processo que envolve mudanças no conteúdo/composição 

mineral e/ou na microestrutura de uma rocha, predominante-

mente no estado sólido. Esse processo é principalmente devido a 

uma adaptação da rocha às condições físicas que diferem daque-

las em que a rocha se formou e que também diferem das condições 

físicas que ocorrem normalmente na superfície da Terra e na 

zona da diagênese. O processo pode coexistir com a fusão parcial 

e também envolver alterações na composição química da rocha. 

Péter Árkai

Francesco P. Sassi

Jacqueline Desmons
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Coerente com essa definição, o termo 

diagênese abrange a parte das mudanças com 

temperatura mais baixa da crosta terrestre, 

excluindo o intemperismo. 

Diagênese (lato sensu): Todas as mudanças 

químicas, mineralógicas, físicas e bioló-

gicas sofridas por um sedimento após a 

sua deposição inicial, que ocorrem du-

rante e após a sua litificação, excluindo 

a alteração superficial (intemperismo) 

e o metamorfismo. As mudanças en-

volvidas na diagênese são resultado de 

processos como compactação, cimentação, 

retrabalhamento, autigênese, substitui-

ção, cristalização e lixiviação, hidratação, 

desidratação, ação bacteriana e formação 

de concreções. Esses processos ocorrem 

em condições de pressão e temperatura 

normais na superfície da Terra e na parte 

externa da crosta terrestre. 

Diagênese (lato sensu) pode ser subdivi-

dida em: 

 y Diagênese rasa (= diagênese stric-

to sensu): as mudanças químicas, 

mineralógicas, físicas e biológicas 

que acontecem em um sedimento em 

condições físicas que não diferem 

significativamente daquelas em que o 

sedimento se originou. É caracterizada 

pela ausência de alteração dos mine-

rais detríticos.

 y Diagênese profunda: as altera-

ções se caracterizam por reações dos 

argilominerais (tais como a trans-

formação da esmectita para illita, da 

caulinita para dickita etc. e o aumento 

da proporção das camadas de illita em 

argilominerais interestratificados). 

Além de diagênese rasa e profunda, os 

adjetivos precoce e tardia são também utili-

zados na literatura. No entanto, para evitar a 

conotação implícita de tempo desses adjeti-

vos, a SSRM prefere os termos rasa e profunda. 

Diagênese profunda é o termo recomen-

dado pela SSRM como o equivalente aos 

termos epigênese, katagênese e catagênese 

dos autores russos, e diagênese de soterra-

mento médio + tardio ou profundo de Müller 

(1967) e de Dunoyer de Segonzac (1970). 

5.2.2 metamorfismo de grau muito baixo: 
a zona de transição 

A zona de transição entre diagênese (lato 

sensu) e metamorfismo, efetivamente no 

campo do metamorfismo de grau muito 

baixo, é caracterizada por mudanças gradu-

ais de várias características. Essas mudanças 

afetam as rochas nessa zona de transição até 

a sua transformação parcial ou total, geran-

do rochas metamórficas. 

No entanto, no contexto de nomencla-

tura das rochas, o principal problema é que 

as transformações mais críticas que marcam 

essa transição não são visíveis a olho nu, 

porque geralmente só ocorrem na escala 

microscópica ou submicroscópica. Assim, 

para a denominação dessas rochas é neces-

sária uma exceção importante ao princípio 

da SSRM (Cap. 1), que afirma que, sempre 

que possível, a nomenclatura de uma rocha 

é fundamentada nas características que 

podem ser observadas a olho nu. 

De fato, em uma escala mesoscópica, essas 

rochas geralmente apresentam caracterís-

ticas idênticas ou muito semelhantes às de 

seus equivalentes não metamórficos. Portan-

to, as rochas de grau muito baixo podem, em 

alguns casos, só ser reconhecidas por meio 

de estudos microscópicos, e, na maioria dos 

casos, usando outras técnicas instrumen-
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tais. Essas técnicas incluem determinações 

do índice de Kübler para illita (anteriormen-

te chamado de “cristalinidade”) e a ordem 

e desordem da matéria orgânica carboniza-

da, por meio de difração de raios X em pó, 

medições da refletância da vitrinita por meio 

de microscopia óptica, termobarometria por 

inclusão de fluidos etc.

Diferentes critérios têm sido utilizados 

para a caracterização e subdivisão, em dife-

rentes tipos de rocha, do campo de transição 

entre a diagênese e o metamorfismo de baixo 

grau. Como consequência, diversos siste-

mas e nomenclaturas foram propostos (como 

associações minerais específicas, zonas do 

índice de Kübler para illita, zonas microes-

truturais, escalas de rank do carvão etc.). Ver 

a Fig. 5.1 para uma comparação esquemática 

desses sistemas. Detalhes e interpretações 

mais abrangentes podem ser encontrados 

nos livros editados por Frey (1987a) e Frey 

e Robinson (1999), incluindo os estudos de 

Frey (1987b), Liou et al. (1987), Teichmül-

ler (1987), Mullis (1987), Merriman e Peacor 

(1999), Merriman e Frey (1999), Robinson e 

Bevins (1999) e Alt (1999). 

Os limites de temperatura (e pressão) rela-

cionados à sequência de estágios ou zonas 

de diferentes esquemas de nomenclatura 

não estão claramente definidos e, na maio-

ria dos casos, não coincidem com os limites 

de outras nomenclaturas. A correlação entre 

as nomenclaturas e a temperatura absoluta 

é cheia de incertezas, principalmente por 

causa da natureza altamente diferenciada 

dos processos de desequilíbrio considerados, 

dos sistemas transicionais abertos para semi-

fechados e, como consequência, das grandes 

variações nos efeitos químicos dos fluidos 

presentes. 

Em razão de a transição entre diagênese 

e metamorfismo ser gradual, qualquer limite 

entre os dois campos só pode ser definido 

arbitrariamente. Na prática, não é possível 

estabelecer um limite isotérmico que possa 

ser aplicado para todos ou para a maioria dos 

tipos de rocha. Além disso, rochas com dife-

rentes composições, diferentes granulações, 

diferentes intensidades de tensão, diferente 

porosidade e permeabilidade etc. podem reagir 

a relativamente maior ou menor temperatura 

em uma determinada profundidade. Assim, 

Fig. 5.1 Comparação de fácies minerais, zonas de “cristalinidade” conforme o índice de Kübler (IK) para illita, e tipo de 
carvão nos ambientes diagenéticos e de metamorfismo de grau muito baixo e baixo. Linhas em zigue-zague representam 
incertezas de correlação. Esquema simplificado segundo Frey (1987b), Kisch (1987) e Merriman e Frey (1999)
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Migmatitos e rochas associadas6

Um Grupo de Estudos sob a liderança de W. Wimmenauer foi criado 

para analisar a nomenclatura dos migmatitos e rochas afins. Além 

desse grupo, especialistas em todo o mundo foram consultados e 

opinaram sobre os termos mais importantes a serem considerados. As 

respostas foram avaliadas e forneceram valiosas contribuições para 

as deliberações. Este capítulo apresenta as definições, junto com 

algumas notas explicando as discussões. 

Nas discussões verificou-se que a definição de migmatitos e seus 

subgrupos não é uma tarefa fácil. Rosenbusch afirmava: “A essência 

das rochas é a transição”, o que é particularmente válido no caso 

dos migmatitos. Eles formam, no seu espectro total, uma transição 

contínua desde rochas metamórficas até rochas plutônicas. O esta-

belecimento de limites dentro de um continuum é muito difícil e 

a aplicação de critérios quantitativos é praticamente impossível. 

Assim, muitas das definições apresentadas a seguir são caracteri-

zações com base em certos tipos de rocha proeminentes em vez de 

definições stricto sensu. A aplicação das definições para uma rocha 

natural muitas vezes demanda alguma experiência científica. 

É importante salientar que a escala das estruturas dos migmatitos 

(estruturas migmatíticas) é tal, e tão variável, que a definição remete 

a rochas com massas maiores que amostras de mão.

O trabalho foi facilitado pela existência de dois glossários de 

termos sobre migmatitos, de Dietrich e Mehnert (1960) e Mehnert 

(1968). 

Nas páginas seguintes, as definições propostas pela SSRM são 

apresentadas em itálico, e, se for o caso, alguns comentários são 

adicionados sobre os motivos do uso.

6.1 Definição dos termos
Migmatito: Rocha metamórfica de composição silicática, com hetero-

geneidade pervasiva, em uma escala mesoscópica a megascópica. 

Geralmente consiste em partes mais escuras e mais claras. As 

partes mais escuras geralmente apresentam características de 

rochas metamórficas, enquanto as partes mais claras são de apa-

rência ígnea (ver também leucossoma, melanossoma, mesossoma, 

Wolfhard Wimmenauer

Inge Bryhni
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neossoma, paleossoma). Quando outros 

minerais além dos silicatos e do quartzo 

estão substancialmente envolvidos, 

devem ser mencionados explicitamente. 

Os elementos essenciais dessa definição 

receberam ampla aprovação do Grupo de 

Estudos. A última frase faz referência aos 

comentários de alguns participantes que 

apontaram que as estruturas migmatíticas, 

como descrito na definição, também podem 

ocorrer em rochas não silicáticas. Por razões 

de clareza e simplicidade, outras variações 

da definição, que também abrange as varie-

dades muito raras e incomuns de migmatitos, 

foram eventualmente abandonadas.

Anatexia: Fusão de uma rocha. 

O termo é usado independentemente da 

proporção do fundido gerado, que pode ser 

indicada por adjetivos como inicial, avançada, 

parcial, diferencial, seletiva, completa etc.

Migmatização: Processo de formação de um 

migmatito. 

Leucossoma: As partes claras de um migma-

tito. 

Mesossoma: Parte de um migmatito de 

cor intermediária, entre leucossoma e 

melanossoma. Se estiver presente, o me-

sossoma é um resquício mais ou menos 

inalterado do protólito (rocha-mãe) do 

migmatito. 

Apesar da semelhança da maioria dos 

mesossomas com o paleossoma, mostra-se 

desejável um termo puramente descritivo 

para as partes intermediárias de um migma-

tito. 

Melanossoma: São as partes mais escuras de 

um migmatito, geralmente com predomi-

nância de minerais escuros. Encontra-se 

entre dois leucossomas ou, se ainda es-

tiverem presentes restos mais ou menos 

inalterados do protólito (mesossoma), ele 

ocorre como “anéis” ao redor das porções 

remanescentes. 

Paleossoma: Parte de um migmatito repre-

sentando a rocha-mãe (cf. mesossoma). 

Neossoma: As porções recém-formadas de 

um migmatito (metatectitos e restitos). 

Restito: Remanescente de uma rocha me-

tamórfica em que uma quantidade 

substancial de componentes mais móveis 

foi extraída e não substituída. 

Resistato1: Rocha que oferece maior resis-

tência à granitização do que outra em 

virtude da sua composição ou de sua 

trama impenetrável2. 

Considerando que restitos são porções 

de rocha que sofreram alterações essenciais 

em relação à sua composição anterior, resis-

tatos são rochas que resistiram à formação 

de um migmatito circundante (ou granito) 

sem alterações significativas na sua compo-

sição mineralógica e química. Embora o 

termo resistato não seja muito utilizado, 

pela definição de Mehnert é proposto aqui 

como um nome restrito. Seu significado não 

é facilmente coberto por outro termo mais 

frequentemente utilizado. 

Alguns membros do Grupo de Estudos 

gostariam de limitar a definição a proces-

sos inerentes à crosta terrestre, mas a SSRM 

recomenda que ela também deve ser aplicá-

vel aos processos que ocorrem no manto. 

Anatexito: Duas versões da definição foram 

discutidas na Subcomissão; a primeira foi 

1 O termo original em inglês é resister. O termo 
proposto – resistato – fornece um significado similar 
na língua portuguesa. (N.T.)

2 Em Sedimentologia, resistato designa o mineral 
detrítico com alta estabilidade química e física. (N.R.)

Metamorphic Rocks.indb   58 15/08/2014   10:41:38



Rochas metacarbonáticas e afins7

O Grupo de Estudos de Carbonatos, sob a liderança de O. Rosen, foi criado 

para organizar a nomenclatura das rochas metacarbonáticas e afins. 

Foram enviados questionários para um grande número de especialistas 

em metassedimentos, dos quais onze concordaram em cooperar com o 

Grupo de Estudos. Este capítulo apresenta os resultados do trabalho. 

7.1 Base do esquema de classificação 
7.1.1 objetivo da ClassifiCação 

A discussão a seguir baseia-se na classificação de rochas metacarboná-

ticas (incluindo rochas que contêm metacarbonato): a nomenclatura 

derivada é aplicável a todas as rochas metamórficas e metassomá-

ticas carbonáticas e contendo carbonato, incluindo todas as rochas 

calciossilicáticas (que podem não conter carbonato). 

7.1.2 difiCuldades para montar um sistema de ClassifiCação 
Ao considerar um sistema de nomenclatura para as rochas meta-

carbonáticas, a SSRM notou a ausência de qualquer sistemática de 

dados para fundamentar suas definições. Essa situação existe apesar 

da grande quantidade de rochas metacarbonáticas nos cinturões 

de dobramentos comparativamente às muitas outras rochas bem 

documentadas (como as rochas básicas). Um breve resumo das termi-

nologias existentes foi feito por Rosen et al. (2005), que destacam a 

grande diversidade de termos utilizados pelos autores e o uso variá-

vel dos mesmos termos entre os autores. 

Além disso, a grande variedade de assembleias minerais, mesmo 

em uma simples sequência de metamorfismo progressivo de uma 

rocha carbonática impura, é uma característica típica de sequências 

de rochas metacarbonáticas, o que cria grandes dificuldades para 

definir uma classificação sistemática com base no conteúdo modal. 

7.1.3 Construção e análise de um banCo de dados 
A fim de resolver essas dificuldades, um banco de dados de compo-

sições químicas e minerais de tamanho razoável foi organizado e 

utilizado para definir as sistemáticas variações na composição das 

rochas metacarbonáticas. 

Oleg Rosen

Jacqueline Desmons

Douglas J. Fettes
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A base de dados é representativa de 

quase todas as variedades composicionais 

conhecidas, de rochas sem silicatos até tipos 

sem carbonatos. Os dados foram obtidos de 

estudos dos cinturões metamórficos regio-

nais e compreendem rochas provenientes de 

grande variedade geográfica, representando 

terrenos de fácies de xisto verde, anfibolito 

e granulito. 

Embora os dados tenham sido seleciona-

dos para serem amplamente representativos 

das rochas metacarbonáticas, note-se que o 

estudo é apenas uma tentativa preliminar de 

uma abordagem sistemática. A análise dessa 

base de dados é utilizada para sustentar a 

nomenclatura e suas divisões apresentadas 

a seguir. 

A classificação proposta baseia-se na 

análise do conteúdo mineral modal de carbo-

nato a partir das composições químicas. 

O banco de dados, sua análise e discussão 

estão publicados separadamente (Rosen 

et al., 2005).

7.1.4 variedade de roChas  
metaCarbonátiCas 

Rochas metacarbonáticas formam um 

grande e complexo grupo de rochas que 

variam de carbonato puro a variedades 

calciossilicáticas sem presença de carbona-

tos. As rochas metacarbonáticas discutidas 

no banco de dados referido foram obtidas de 

sequências de bacias sedimentares afetadas 

por metamorfismo regional quase isoquí-

mico. Calcário e dolomito são precursores 

de mármores. Os argilitos, arenitos, tufos 

e evaporitos com carbonato e as margas 

são rochas precursoras de rochas carbo-

nato-silicáticas e calciossilicáticas. Estes 

últimos tipos de rocha se encontram mais 

comumente do que os mármores, refletindo 

a sua abundância relativa nas sequências 

sedimentares. O metamorfismo das rochas 

carbonáticas impuras é caracterizado por 

reações de descarbonatação, cujo resulta-

do pode ser o consumo total dos minerais 

de carbonato original. Dessa forma, uma 

rocha carbonática originalmente impura 

pode ser convertida em uma rocha carbo-

nato-silicática, enquanto um argilito com 

carbonato pode ser convertido em uma 

rocha calciossilicática. Em contrapartida, 

são raras as reações de descarbonatação em 

rochas carbonáticas puras (calcários e dolo-

mitos), devido à alta estabilidade térmica 

dos minerais de carbonato na maioria das 

condições metamórficas. Portanto, mármo-

res são encontrados em praticamente todos 

os ambientes metamórficos.

7.1.5 metamorfismo isoquímiCo, metamor-
fismo de Contato e metassomatismo 
de Contato 

É possível estabelecer uma distinção entre 

as rochas carbonáticas metamórficas produ-

zidas a partir do metamorfismo isoquímico 

daquelas provenientes do metassomatismo 

de contato. O banco de dados e os resultados 

analíticos associados mencionados ante-

riormente referem-se somente às rochas 

provenientes de metamorfismo regional 

(isoquímico). O sistema de classificação é, 

portanto, apoiado por um estudo sistemáti-

co das rochas carbonáticas metamorfizadas 

regionalmente. No entanto, os nomes reco-

mendados a seguir se aplicam a todas as 

rochas carbonáticas metamórficas, inde-

pendentemente de sua gênese. 

Além disso, certos termos específicos 

presentes em artigos da SSRM, como metas-
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Anfibolitos e granulitos8

Este capítulo resume os resultados das discussões da SSRM a partir 

das respostas às circulares distribuídas por ela sobre o uso dos termos 

granulito e anfibolito. Apresentam-se as definições que atualmente 

parecem ser as mais adequadas. Algumas notas são incluídas, a fim de 

explicar o raciocínio por trás das definições sugeridas. Ao considerar 

as definições, é importante lembrar que algumas são um consenso 

entre opiniões e tradições muito diferentes ou mesmo conflitantes.

Os nomes anfibolito e granulito têm sido utilizados na literatura 

geológica há cerca de 200 anos: anfibolito desde Brongniart (1813) e 

granulito desde Weiss (1803). Apesar de Brongniart descrever anfibo-

lito como uma rocha composta por anfibólio e plagioclásio, naqueles 

primeiros tempos o significado do termo era diferente. Só mais tarde 

(Rosenbusch, 1898) definiu-se o termo granulito como rocha meta-

mórfica constituída por hornblenda e plagioclásio, de médio a alto 

grau de metamorfismo. Em contraste, o uso do nome granulito foi 

muito modificado, uma situação que se tornou mais complicada com 

a introdução do princípio da fácies metamórfica (Eskola, 1920, 1952), 

quando o nome granulito foi proposto para todas as rochas da fácies 

granulito. 

O objetivo da SSRM foi definir os termos anfibolito e granulito de 

acordo com os seus princípios gerais (Cap. 1), e, como mencionado 

anteriormente, principalmente em função da sua composição mineral 

e das características mesoscópicas, na medida do possível sem qual-

quer conotação genética. 

8.1 Anfibolito
8.1.1 evolução do signifiCado do termo

É geralmente aceito que anfibolito é uma rocha metamórfica cons-

tituída principalmente por plagioclásio e hornblenda. No entanto, 

diferentes opiniões têm sido apresentadas sobre as proporções 

modais de hornblenda e plagioclásio e a presença ou ausência de 

outros minerais na rocha. Várias classificações têm sido propostas, 

geralmente com base em diagramas triangulares de classificação, 

com plagioclásio e anfibólio (hornblenda) em dois vértices. O quart-

zo é frequentemente escolhido para o terceiro vértice. Esses três 

José Coutinho

Hans Kräutner
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componentes (expressos em % de volume) 

são recalculados para 100%, e os outros 

minerais ou não são considerados no cálculo 

ou estão com quartzo, plagioclásio e horn-

blenda. Quando foi descrita a transição 

entre anfibolito e rocha quartzo-feldspática 

(para- ou orto-), para o terceiro vértice foi 

considerado o quartzo, por vezes com bioti-

ta e feldspato potássico. Na classificação de 

Matthes e Krämer (1955), o quartzo é um 

mineral importante. Esses autores definem 

como anfibolito a rocha composta essen-

cialmente por anfibólios e plagioclásio com 

apenas traços de quartzo; rochas com menos 

de 5% de quartzo são chamadas de anfibo-

litos com quartzo, rochas com 5% a 20% de 

quartzo são denominadas quartzoanfibolitos 

e rochas com mais de 20% de quartzo são 

hornblendagnaisses. Segundo Oen (1962), o 

anfibolito deve conter pelo menos 70% de 

hornblenda e rochas com muita hornblenda 

são classificadas como rochas hornblêndicas 

ou hornblenditos; a quantidade mínima de 

hornblenda não é indicada. Segundo Cannon 

(1963), a quantidade de hornblenda como 

mineral máfico dominante normalmente 

ultrapassa 50% do conteúdo mineral total; 

quartzo e plagioclásio devem estar presen-

tes em iguais proporções ou predominar 

o plagioclásio. No caso da quantidade de 

quartzo ser maior do que a de plagioclásio, a 

rocha é classificada como quartzoanfibolito. 

Um triângulo duplo foi utilizado por 

Fritsch et al. (1967) para classificar as 

rochas do grupo do anfibolito (metabasi-

tos); no vértice foram utilizados piroxênio, 

plagioclásio, anfibólio e zoisita (grupo do 

epídoto). De acordo com a definição desses 

autores, o anfibolito deve conter mais de 

40% de anfibólio; rochas com menos anfi-

bólio (entre 40% e 20%) foram denominadas 

leucoanfibolitos.

Outras variedades de classificação com 

base em triângulos foram propostas e utili-

zaram diferentes grupos de minerais nos 

vértices, por exemplo:

 y Fsp - Am - Qtz (Lorenz, 1980); 

 y Pl (Kfs) - Hbl - Qtz (Pešková, 1973); 

 y Pl (Kfs) - Hbl - Grt + Cpx (+ Ep) (Tonika, 

1969); 

 y Pl (Kfs) - Hbl (+ Cpx, Grt etc.) - Qtz 

(Fišera, 1968). 

Não existem grandes diferenças nos prin-

cípios utilizados por essas classificações, 

mas em todas elas as rochas comumente 

chamadas de anfibolito ficam nos campos 

dos anfibolitos. 

Totalmente diferente é a proposta de 

Berthelsen (1960), que inclui na classificação 

a transição de anfibolito e granulito básico 

(trappgranulito, piriclasito). A presença de 

ortopiroxênio na rocha é fundamental e a 

classificação é fundamentada na relação 

da hornblenda com ortopiroxênio + clino-

piroxênio (o triângulo correspondente foi 

construído por Lorenz, 1981). 

Para determinar o intervalo na compo-

sição modal de anfibolitos, Fišera (1973) 

coletou cerca de 260 análises modais da lite-

ratura (Fig. 8.1A). Mais de 80% das análises 

contêm menos de 10% de quartzo e mais de 

50% não têm quartzo, ou contêm apenas 

quartzo como mineral acessório. Pode-se 

concluir que a maioria dos anfibolitos descri-

tos na literatura corresponde à definição 

comum de rochas com anfibólio + plagioclá-

sio. A mesma conclusão pode ser deduzida 

das descrições e composições modais de cerca 

de 130 anfibolitos da Região de Moldanubi-

cum, no Maciço da Boêmia, como ilustrado 
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8  Anfibolitos e granulitos 73

nas Figs. 8.1A e 8.1B. Com base nesses dados 

coletados, que podem servir apenas como 

um exemplo da extensa literatura, conclui-

-se que nos diagramas triangulares a maioria 

dos anfibolitos está no campo com intervalo 

entre 50% e 90% de anfibólio. O campo entre 

30% e 50% de anfibólio apresenta também 

muitos resultados e não contém mais de 10% 

de quartzo. Feldspato potássico é geralmen-

te ausente ou presente apenas em pequenas 

quantidades, e não tem qualquer influência 

sobre a nomenclatura do anfibolito.

Qtz (Ttn)

75%

95%

30%

0,8–3%
3–8%
8–10%
10%

Cpx (Grt,Bt,Chl)

AmPl (Ep)

75%

95%

30%

0,8–3%
3–8%
8–16%
>16%

Qtz

Pl (Kfs)

75%

95%

30%

0,8–2%
2–4%
4–8%
8–30%
>30%

A

B

Am (Cpx,Grt)

Pl (Ep) Am

Fig. 8.1 (A) Diagrama Qtz - Pl (Kfs) - Am (Cpx, Grt), com 260 rochas descritas como anfibolitos de várias 
localidades. As linhas representam teores de 30%, 75% e 95% e indicam os limites do campo para anfibolito 
recomendados pela SSRM. (B) Diagrama Qtz (Ttn) - Pl (Ep) - Am e diagrama Cpx (Grt, Bt, Chl) - Pl (Ep) - Am, 
ambos com 127 rochas descritas como anfibolitos do Maciço Moldanubicum, da Boêmia. As linhas de teores de 
30%, 75% e 95% indicam os limites do campo para anfibolito recomendados pela SSRM
Fonte: Dados modais de (A) Fišera (1968) e (B) Fišera (1973), Pešková (1973), Klápová (1977) e Šichtárová (1977).
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Metassomatismo e rochas metassomáticas9

Este capítulo relata as conclusões do Grupo de Estudos criado sob a 

liderança de N. Pertsev para estudar a nomenclatura dos processos 

metassomáticos e do metassomatismo. Ele tem como base o relatório 

do Grupo de Estudos sobre rochas metassomáticas. É apresentado um 

esquema sistemático e são definidos os termos relacionados. Ressal-

ta-se, no entanto, que vários dos nomes não têm sido de grande uso 

internacional e, portanto, segundo as regras SSRM, são classificados 

como restritos. Assim, os resultados deste capítulo são apresentados 

como recomendações provisórias. É com tristeza que registramos a 

morte de Vilen Zharikov em 29 de julho de 2006, antes da publicação 

deste livro.

9.1 Definição de metassomatismo
O termo metassomatismo foi introduzido por Naumann (1826). Metas-

somatismo, processo metassomático e metassomatose são sinônimos, 

embora alguns autores utilizem metassomatose como um nome para 

específicas variedades de metassomatismo (por exemplo, Na-metas-

somatose, Mg-metassomatose etc.). Metassomatismo é definido como: 

Metassomatismo: É um processo metamórfico pelo qual a compo-

sição química de uma rocha ou de uma porção de rocha sofre 

transformações generalizadas, que envolvem a introdução e/ou 

a remoção de componentes químicos como resultado da interação 

da rocha com fluidos aquosos (soluções). Durante o metassoma-

tismo a rocha se mantém em estado sólido. 

Rochas metassomáticas em geral têm uma estrutura granofélsi-

ca ou granoblástica. Elas podem ser de granulação grossa ou fina e 

por vezes apresentam bandamentos que podem ser rítmicos. Podem 

também apresentar estruturas anteriores com superimposição.

Metassomatismo é diferenciado de outros processos endógenos 

pelas seguintes características (Zharikov et al., 1998): 

1. A partir da substituição íon a íon nos minerais (por exemplo, zeó- 

litas), por mecanismos em que a dissolução de minerais acontece 

sincronicamente à formação de novos minerais, e assim ocorre a 

manutenção do volume constante em conformidade com a regra 

do volume constante durante metassomatismo de Lindgren (1925). 

Vilen Zharikov

Nicolaï Pertsev

Vladimir Rusinov

Ezio Callegari

Douglas J. Fettes
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Rochas metamórficas82

Um bom exemplo de metassomatismo é 

a substituição pseudomórfica, quando 

ocorre a substituição de um mineral por 

outro mineral (ou por uma mistura de 

outros minerais) com a preservação da 

antiga forma e volume. 

2. A partir do grupo de processos que incluem 

o preenchimento de cavidades ou fendas, 

a cristalização de magma e as intera-

ções rocha-magma, pela preservação das 

rochas no estado sólido durante a substi-

tuição (o volume da solução que preenche 

os poros é insignificante em comparação 

ao volume de rocha total). A cristalização 

do fundido (melt) segue a lei eutética. No 

entanto, a principal tendência de substi-

tuição metassomática, que é a diminuição 

do número de fases minerais a partir da 

zona externa, é incompatível com a lei 

eutética. As composições químicas e 

mineralógicas das rochas magmáticas são 

uniformes na maior parte de um corpo 

magmático, em contraste com o padrão 

de zonação das rochas metassomáticas. 

Rochas magmáticas, particularmente as 

de fundidos residuais, são geralmente po-

liminerálicas, em contraste com as rochas 

metassomáticas. Assim, termos como gra-

nitos metassomáticos estão incorretos de 

acordo com a teoria metassomática. 

3. O metamorfismo isoquímico ocorre em 

função de mudanças substanciais na 

composição química, por adição ou sub-

tração de elementos importantes que não 

H2O e CO2. Mudanças nas concentrações 

de água e/ou de dióxido de carbono são 

permitidas no metamorfismo isoquímico. 

Assim, hidratação/desidratação ou rea-

ções de carbonatação/descarbonatação 

não são específicas para metassoma-

tismo, e termos como metassomatismo 

carbonático e hidrometassomatismo 

são indesejáveis. Apenas H2O e CO2 

são perfeitamente móveis (no sentido 

termodinâmico) durante os processos me-

tamórficos, enquanto durante as reações 

metassomáticas componentes móveis 

podem perfeitamente gerar a formação de 

rochas ou minérios. O número de minerais 

que coexistem nas zonas metassomáti-

cas é geralmente menor do que na rocha 

substituída, a menos que a rocha seja mo-

nominerálica.

4. A partir do magmatismo e metamorfismo, 

pela formação de um conjunto regular de 

zonas. Essas zonas formam um padrão 

característico (coluna metassomática) 

através do corpo metassomático. O padrão 

da zona representa o equilíbrio químico 

entre duas rochas ou entre uma rocha e 

a solução que infiltra (líquido). No caso 

de metassomatismo difusional, as mu-

danças mineralógicas são transicionais, 

e, no caso de metassomatismo de infil-

tração, as mudanças ocorrem em degraus. 

O número de zonas metassomáticas na 

coluna depende das condições físico-

-químicas e dos meios de interação. Nos 

casos mais simples, pode ser represen-

tado por uma única zona. Todas as zonas 

em uma coluna metassomática são gera-

das e desenvolvem-se simultaneamente, 

aumentando sua espessura ao longo da 

direção de transporte de massa. 

Uma coluna metassomática (ou zona 

metassomática padrão) é a sequência comple-

ta de zonas metassomáticas que caracteriza 

uma fácies metassomática individual. 
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Metamorfismo de contato e rochas 
associadas

10

Este capítulo apresenta o resultado do Grupo de Estudos formado sob 

a liderança de E. Callegari para analisar as definições relativas ao 

metamorfismo de contato e as rochas por ele formadas. Ao Grupo de 

Estudos foi também solicitado considerar o metamorfismo associa-

do a outras fontes localizadas de calor, tais como metamorfismos de 

combustão e os associados a relâmpagos. 

10.1 Breves notas históricas sobre o metamorfismo 
de contato

Les roches de ces derniers terrains (Vosges) ont souvent subi, à “proximi-

té” du granite, des modifications si variées que leur nomenclature précise 

devient un sujet d’embarras pour le géologue. (Daubrée, 1857).

A primeira menção sobre os fenômenos de metamorfismo de contato 

remonta ao final do século XVIII, quando James Hutton observou que as 

rochas em torno de um corpo granítico em Glen Tilt (Perthshire, Escócia) 

sofreram alterações importantes na cor ou na estrutura especialmen-

te nas zonas cortadas por veios de granito (Playfair, 1822). Naquele 

tempo, os netunistas e os plutonistas ainda debatiam a origem ígnea 

ou sedimentar das rochas graníticas, e os termos metamorfismo (Boué, 

1820; Lyell, 1833) e metamorfismo de contato (Delesse, 1857) ainda não 

faziam parte do vocabulário geológico.

Nas primeiras décadas do século XIX, rochas alteradas próximas 

a contatos com rochas graníticas foram descobertas cada vez mais 

em outras localidades da Inglaterra e da Escócia (MacCulloch, 1819), 

bem como em outros países europeus. Elas foram observadas em uma 

variedade de ambientes (plutônicos e vulcânicos) abrangendo um 

amplo espectro de tipos de rocha. Muitos nomes apareceram para 

esses tipos específicos de rochas e para esse tipo restrito de meta-

morfismo. Finalmente, Delesse (1857) propôs o termo metamorfismo 

de contato, que encontrou aceitação geral e ainda é amplamente 

utilizado. 

A maioria dos nomes de rochas metamórficas de contato 

(Quadro 10.1) entrou na literatura geológica entre o fim do século 

XVIII e os primeiros dois terços do século XIX. Muitos desses nomes 

Ezio Callegari

Nicolaï Pertsev
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Quadro 10.1 Listas de nomes para processos metamórficos locais e seus produtos
Os termos que ocorrem na literatura estão organizados em ordem cronológica. Termos recomendados 
estão em negrito, os restritos em fonte normal e os nomes desnecessários em itálico. Nem todos os 
nomes listados estão no Glossário: as listas completas, juntamente com os código de referências, estão 
no site da SSRM. m. = metamorfismo.

1.  Nomes para os processos de metamorfismo de contato e outros tipos de metamorfismo relacionados a 
fontes localizadas de calor

Metamorfismo de contato isoquímico
M. anormal
M. calórico
M. everso × inverso
Exomorfismo × endomorfismo
M. hidatocáustico
M. hidatotérmico
M. de contato
M. especial
M. local
M. de justaposição
M. de contato de diabásio
Piromorfismo
Paroptese
M. acidental
M. periférico
M. exogênico × endogênico

M. de contato seletivo
M. de contato exomórfico × endometamórfico
M. termal
Termometamorfismo
M. de piezocontato
Anafrixe
M. de contato normal
M. de contato termal
M. de termocontato
M. de contato hidrotermal
M. por regeneração
M. de contato de carga
M. de contato do tipo alambique
M. de ultracontato
M. de contato isoquímico
M. de contato de alta pressão

Metamorfismo de contato aloquímico/metassomático
Metassomatismo
Pneumatólise
M. perimetral
M. atmogênico
Metilose
M. metaquímico
Paramorfismo
Metassomatismo de contato
Metassomatismo aditivo × subtrativo
Metassomatismo pneumatolítico
Metassomatismo hidrotermal
Pneumatólise metassomática
M. de contato pneumatolítico

M. de contato endopneumatolítico × 
exopneumatolítico
Metassomatismo de contato apomagmático
Metassomatismo de contato perimagmático
Metassomatismo de contato aditivo perimagmático
M. de contato aditivo
M. de contato metassomático
M. endosmótico × exosmótico
M. de contato hidrotermal a pneumatolítico
M. avançado
Pirometassomatismo
M. pneumatolítico
M. de contato aloquímico

Pirometamorfismo
M. cáustico
M. pirocáustico
Piromorfismo

Termometamorfismo
Pirometamorfismo
M. optálico

Metamorfismo de combustão
M. de fogo
M. de queima
Piromorfismo

M. pirogênico
M. de combustão
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Impactitos11

Um Grupo de Estudos sob a liderança de D. Stöffler (Berlim) organi-

zou essa proposta de classificação e nomenclatura dos impactitos. Os 

seguintes especialistas participaram ativamente desse grupo: W. von 

Engelhardt (Tübingen), V. Feldman (Moscou), R. Grieve (Ottawa), F. 

Hörz (Houston) e K. Keil (Honolulu). Contribuições também foram 

feitas por B. M. French (Washington) e W. U. Reimold (Joanesburgo). 

Depois de avaliar as sugestões e as propostas, os membros do Grupo 

de Estudos e os especialistas que trabalham com impactitos apresen-

tam, a seguir, a classificação e a nomenclatura dessas rochas. 

11.1 Classificação
Impactito é um termo coletivo para todas as rochas afetadas por 

um ou mais impactos com hipervelocidade consequentes da(s) 

colisão(ões) de corpos planetários. A proposta de classificação 

é para os produtos de impactos simples e múltiplos (Quadro 11.1), 

sendo aplicável a rochas terrestres e extraterrestres, como rochas 

lunares e meteoritos provenientes do cinturão de asteroides, da Lua 

ou de Marte. Os critérios básicos de classificação têm como base a 

microestrutura, a intensidade do metamorfismo de colisão (shock 

metamorphism) e os produtos litológicos. As mudanças (geológicas) 

geradas pelo metamorfismo de colisão são irreversíveis e resultantes 

da passagem da onda de choque (Fig. 11.1). Critérios adicionais para 

uma subclassificação dos principais tipos de impactito referem-se 

ao modo de ocorrência em relação à cratera de impacto gerada e ao 

ambiente geológico ou estrutural dos impactitos (Figs. 11.2 e 11.3). A 

classificação proposta faz uso de recomendações anteriores (Stöffler 

et al., 1979, 1980; Stöffler; Grieve, 1994, 1996). 

Impactitos gerados por impactos simples são classificados 

em três grandes grupos (Quadro 11.1), independentemente de seu 

ambiente geológico, que geralmente não é conhecido no caso das 

rochas extraterrestres, como os meteoritos e as rochas lunares. 

Rochas de colisão (shocked rocks) são definidas como rochas não 

brechadas que mostram efeitos inequívocos de metamorfismo 

de colisão, excluindo os casos de fusão total da rocha. Elas são 

subclassificadas em relação aos diferentes estágios do metamor-

Dieter Stöffler

Richard Grieve

Metamorphic Rocks.indb   115 15/08/2014   10:41:45



Rochas metamórficas116

fismo de colisão1 (Tabs. 11.1 a 11.4 e 

Quadro 11.2). 

Impactitos fundidos (impact melt rocks) 

são divididos em três subgrupos, de 

acordo com o conteúdo dos clastos. Estes 

podem ser classificados em três subtipos, 

de acordo com o grau de cristalinidade: 

vítreos e variedades  hipocristalinas e 

holocristalinas. Os primeiros dois subti-

pos incluem vidro de impacto, bem como 

tectitos.

1 A opção pelo termo colisão em vez de choque decorre 
deste termo ter outros sentidos na língua portuguesa, 
por exemplo, choque elétrico. Já o termo colisão define 
bem a rocha e a causa do metamorfismo, como é o caso 
do termo em inglês (shock, shocked). (N.T.)

Brechas de impacto (impact breccias) são 

divididas em três subgrupos, de acordo 

com o grau de mistura das várias litolo-

gias presentes na área-alvo e o conteúdo 

de partículas fundidas. Brechas líticas 

e suevitos são geralmente brechas poli-

míticas, exceto quando a área-alvo é 

constituída por uma única litologia. A 

matriz das brechas líticas é clástica e 

constituída exclusivamente por fragmen-

tos líticos e/ou de minerais, enquanto 

a matriz do suevito contém partículas 

fundidas, podendo ser denominada matriz 

particulada. A matriz primária do suevito 

pode ser alterada por processos secundá-

rios (principalmente hidrotermais). 

Quadro 11.1 Classificação de impactitos formados por impactos simples e múltiplos
1. Impactitos gerados por impactos simples

1.1. Impactitos proximais*
1.1.1. Rochas de colisão*
1.1.2. Rochas fundidas de impacto1

1.1.2.1. Ricas em clastos
1.1.2.2. Pobres em clastos
1.1.2.3. Livres de clastos

1.1.3. Brechas de impacto
1.1.3.1. Brecha monomíctica
1.1.3.2. Brecha lítica (sem partículas fundidas)2

1.1.3.3. Suevito (com partículas fundidas)2

1.2. Impactitos distais
1.2.1. Consolidados

1.2.1.1. Tectito3

1.2.1.2. Microtectito3

1.2.2. Inconsolidados
1.2.2.1. Camadas de depósito de queda (airfall bed)4

2. Impactitos gerados por impactos múltiplos
2.1. Impactito inconsolidado clástico de detrito

2.1.1. Regolito de impacto5

2.2. Impactito consolidado clástico de detrito
2.2.1. Regolito litificado de impacto de choque5

2.2.1.1. Brecha regolítica5 (brecha com matriz fundida e partículas fundidas in situ)
2.2.1.2. Brecha lítica5 (brecha sem matriz fundida e partículas fundidas)

* ver Tabs. 11.1 a 11.4 e Quadro 11.2 para subclassificação.
1 Podem ser classificadas como variedade de vidro, hipocristalina e holocristalina.
2 Geralmente polimíticos, mas podem ser monomíticos se o ponto de impacto for de litologia monominerálica. 
3 Fundidos de impacto (geralmente vítreos) com clastos misturados, gerados e não gerados no impacto.
4 Sedimentos pelíticos com esferulitos de fusão, com clastos gerados e não gerados no impacto.
5 Geralmente polimíticas, mas podem ser monomíticas se o ponto de impacto for de litologia monominerálica.
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A

Brecha lítica
polimítica

Impactitos proximais Impactitos distais

Rochas fundidas
de impacto
em camada

Veios e 
redes de veios

Diques de brechas
com megablocos Embasamento 

impactado soerguido

30 GPa

25 GPa

20 GPa

25 GPa
5 GPa

~10 Gpa

Embasamento brechado monomítico

Embasamento brechado
monomítico

Diques de
brechas líticas

Diques de 
fundidos intrusivos

~0,2–0,5 GPa

~0,2–0,5 GPa

Fundidos saltados Diques de brechas
com megablocos

Brecha lítica

Veios e redes de veios

Veios e
redes de veios

Brecha lítica com
partículas fundidas

(suevito)

Brecha lítica com
partículas fundidas

(suevítica)

adidnufahcoRacitílahcerB

Rocha fundida

Brecha de depósito
de queda

Brecha de
depósito de queda

Borda da cratera

Borda da cratera

Centro da cratera

Centro da cratera

Diques de brechas de impacto
(a) brecha lítica
(b) suevítica

Diques de fundidos de impacto

Brechas de depósito
de queda (suevíticas)

Brecha lítica
polimítica

Suevito
Suevito

Tectitos
Depósitos
de queda

B

C

Fig. 11.2 Ambientes geológicos de impactitos na Terra: (A) impactitos proximais e distais; (B) impactito 
proximal em uma cratera de impacto simples (diâmetro entre ~30 m e ~2-5 km) e (C) impactito proximal em 
uma cratera de impacto com elevação central (diâmetro entre ~5 km e 50-60 km). Isóbaras da pressão de 
choque são mostradas no embasamento da cratera parautóctone
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Lista de abreviaturas de minerais12

Essa lista contém 240 abreviaturas de espécies minerais, séries, 

subgrupos e grupos (Quadro 12.1), e tem como premissa a lista publi-

cada por Kretz (1983) após revisão crítica e adaptação para a atual 

classificação e nomenclatura de minerais. Das 192 abreviaturas 

listados por Kretz, 182 foram aceitas. Um total de 58 novas abrevia-

turas são apresentadas para novos nomes de minerais e para nomes 

de grupos de espécies minerais. Regras mostram como expandir e 

gerar abreviaturas para vários outros nomes de minerais com base 

no mesmo radical. O uso de prefixos e sufixos com as abreviaturas 

minerais também é explicado.

12.1 Importância das abreviaturas de minerais 
recomendadas

O uso de nomes sistemáticos compostos, como recomendado pela 

SSRM (Cap. 1), exige que todos os nomes dos minerais sejam utilizados 

como prefixos com o radical estrutural, o que resulta em nomes muito 

longos. Se os nomes dos minerais são substituídos por abreviaturas, 

o tamanho dos termos pode ser reduzido para menos da metade. Para 

utilização em diagramas e nas bases de dados, além de muitas outras 

finalidades, abreviaturas de minerais também são muito úteis.

Jaakko Siivola

Rolf Schmid

Quadro 12.1 Abreviaturas de nomes de minerais recomendadas pela SSRM
As mesmas abreviaturas podem ser usadas para os componentes químicos de mesmo nome. Se não é evidente se significa 
um mineral ou um componente químico, os componentes químicos podem ser escritos com letras minúsculas, por exemplo, 
ab para NaAlSi3O8 pura, enquanto um cristal de albita natural pode ser abreviado como Ab, começando com uma letra 
maiúscula. Nessa lista, os nomes dos minerais (não as suas abreviaturas) estão organizados em ordem alfabética.

Nome do mineral Abreviatura

Nome para
Abreviatura 
(nome) em 
Kretz (1983)

Termo em 
Mandarino e 
Back (2004) 
ou Mandarino 
(1999)

Grupo, 
subgrupo 
ou série

Espécie ou 
componente

Actinolita Act 0 1 Idêntico

Åkermanita 
(Akermanita) 

Ak 0 1 Idêntico

Albita Ab 0 1 Idêntico

Álcali-feldspato Afs 1 0 Nova abreviatura Não mencionado, 
mas útil para 
feldspato pobre 
em an-, mas rico 
em or- e ab-.
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