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Objetivos:

Discutir os processos da interface fusão-metamorfismo pertinentes à gênese e evolução da crosta continental

inferior e das rochas formadas nessas condições: migmatitos e granulitos. São abordados temas como o histórico

dos termos, nomenclatura e partes constituintes dos migmatitos; estruturas e reconhecimento das partes dos

migmatitos; fusão na crosta continental; microestruturas de migmatitos; modelagem petrológica da fusão; condições
P-T de formação dos migmatitos. Histórico dos termos e nomenclatura de granulitos e charnockitos; estruturas e

microestruturas de granulitos; a participação dos fluidos no metamorfismo da fácie granulito; métodos de cálculo das

condições P-T para granulitos; contexto tectônico e da formação e exumação de granulitos e migmatitos; conexão

granito, migmatito e resíduo sólido granulítico. A parte prática abordará a descrição petrográfica de migmatitos e

granulitos e contará com três dias de trabalhos de campo para reconhecimento das estruturas e feições principais

de campo dos dois tipos de rochas abordados.

Justificativa:

Migmatitos e granulitos são importantes rochas constituintes da crosta continental inferior e são produtos diretos da

sua formação, refletindo os processos atuantes durante a formação, edificação e evolução da crosta continental.

Conteúdo:

Parte Teórica: 

MIGMATITOS 

1. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES PARA MIGMATITOS 

Evolução da terminologia dos migmatitos; definição de migmatito; termos descritivos e definição para as principais

partes dos migmatitos. 

2. MIGMATITOS: PROCESSOS E MORFOLOGIAS 

Divisão morfológica de primeira ordem dos migmatitos anatéticos; temperatura, grau de fusão parcial e proporção de

fundido; processo de fusão parcial; definição de metatexito e diatexito; variações morfológicas de segunda ordem

dos migmatitos; termos descritivos que devem ser abandonados. 
3. REAÇÕES DE FUSÃO 

Reações de fusão. Reações de fusão com excesso de H2O; reações de fusão com quantidade restrita de H2O;

reações de fusão por desidratação. Produtos das reações de fusão: líquido e resíduo sólido peritético. Minerais

envolvidos nas reações de fusão. Influência da composição da rocha nas reações de fusão. Fusão parcial com

adição de H2O. 

4. METASSOMATISMO E MIGMATITOS 

Influxo de fluído aquoso em rochas quentes causando fusão parcial. 

5. MICROESTRUTURAS EM MIGMATITOS 

Paragêneses minerais; análise quantitativa; microestruturas diagnóticas em migmatitos (experimentos de fusão

parcial, rochas residuais, porções ricas em fundido nos migmatitos, evidências de cristalização, foliações

magmáticas e submagmáticas e inclusões de fundido); composição e zonação química do plagioclásio; textura e

composição de biotita; textura e composição de granada. 



composição de biotita; textura e composição de granada. 

6. GEOQUÍMICA DE ROCHA TOTAL EM MIGMATITOS 

Composição de referência (determinando as composições do protolito e do líquido; rochas residuais; composição
dos minerais); representação diagramática. 

7. MAPEAMENTO DE MIGMATITOS 

Unidades primárias e secundárias de mapeamento; outras considerações (feições a serem observadas em

afloramentos de migmatitos; amostragem em migmatitos). 

8. EXTRAÇÃO DE FUNDIDOS 

Mecanismos propostos para ascensão de magmas em cinturões orogenéticos; argumentos petrológicos e de

campo, incluindo exemplos; dados quantitativos sobre rede (network) de fluxo para fundidos; rede ideal de

deformação e fraturamento dúctil; fluxo; o paradigma da extração de fundidos da crosta continental inferior de

orógenos; relação entre os mecanismos de ascensão; efeitos na reologia da crosta continental. 

GRANULITOS 

1. TERMINOLOGIA E EVOLUÇÃO DO NOME E CONCEITO GRANULITO 

O que é granulito; terminologia dos granulitos. 

2. FÁCIES GRANULITO 

Condições P-T da fácies granulito; subdivisões da fácies granulito; associações minerais diagnósticas. 

3. RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO DOS GRANULITOS E FUSÃO 
Granulitos como resíduo de fusão; evidências microestruturais e químicas; quebra por fusão das fases hidratadas

(e.g. quebra da biotita por fusão): reações e produtos; enfocando o problema da geração e preservação de granulitos

através do uso de pseudoseções. 

4. MICROESTRUTURAS EM GRANULITOS 

Texturas típicas de granulitos; texturas reacionais e interferência de trajetórias P-T; texturas de cristalização de liquido

aprisionado; 

5. TERMOBAROMETRIA 

Métodos de termobarometria para granulitos; termobarometria clássica versus bancos de dados termodinâmicos

internamente consistentes; métodos para recuperação da composição dos minerais no pico do metamorfismo;

termobarometria com minerais acessórios (Zr em rutilo e Ti em zircão) e com quartzo (Ti em quartzo). 

6. FLUIDOS EM ROCHAS DA FÁCIES GRANULITO 

Composição dos fluidos; cordierita e outras fases hidratadas; partição dos fluidos entre fases hidratadas e fundidos. 

7. TRAJETÓRIAS P-T 

Trajetórias P-T típicas de granulitos; implicações e interpretação tectônica. 

8. GRANULITOS DE TEMPERATURA ULTRA ALTA E DE ALTA PRESSÃO 

Condições P-T; associações diagnósticas; trajetótias P-T; texturas reacionais. 

9. PSEUDOSSEÇÕES - APLICAÇÕES PARA GRANULITOS 

Princípios básicos das pseudosseções: geometria e tipos. Uso das pseudosseções para entendimento da gênese

dos granulitos; relações fusão parcial-metamorfismo da fácies granulito; resíduo granulítico; condições P-T. 

10. AMBIENTES TECTÔNICOS 

Ambientes tectônicos para formação de granulitos; fontes de calor. 

Parte Prática: 

Na parte prática os participantes lidam com petrografia de migmatitos: microestruturas de fusão e de resíduos de

fusão em migmatitos formados com e sem deformação. Petrografia de granulitos, microestruturas e reconhecimento
de paragêneses mais comuns de granulitos máficos, félsicos e aluminosos; paragêneses e texturas reacionais

(coronas e simplectitos) de granulitos comuns, de temperatura ultra alta e de alta pressão. 

A parte prática contará com três dias de trabalhos de campo para discussão sobre migmatitos e granulitos. São

visitados afloramentos em pedreiras, laje de rios e cortes de estrada em que afloram granulitos e migmatitos.
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