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Objetivos:

Introduzir os conceitos da disciplina "Petrologia Estrutural", seus métodos de análise e suas aplicações à rochas
ígneas. O curso analisa os processos de fusão parcial, extração de magmas, sua ascenção e alojamento na crosta

continental, com ênfase no registro de microestruturas e petrotrama de corpos plutônicos e sub-vulcânicos

Justificativa:

O estudo estrutural de corpos ígneos é de fundamental importância no entendimentos dos processos de extração e

alojamento de magmas na crosta continental. A compreensão desses processos requer a aplicação de métodos

especializados na escala microscópica e mesoscópica. Dentre esses métodos estão a caracterização de

microestruturas, o entendimento dos mecanismos de nucleação, crescimento e distribuição do tamanho de cristais,
e orientação preferencial da trama. Combinados, eles fornecem elementos de apoio na eleboração de modelos

petrogenéticos bem como no estudo das relações entre ambiente tectônico e colocação de magmas.

Conteúdo:

Elementos da trama de cristais: conceitos de foliação, lineação e forma do elipsóide de deformação. Mecanismo de

deformação. Nucleação, crescimento e distribuição do tamanho de cristais (DTC). Microestruturas de rochas ígneas.

Orientação preferencial de forma: métodos de caracterização da trama de silicatos. Introdução à anisotropia de

suscetibilidade e remanência e aplicações em rochas plutônicas e sub-vulcânicas.
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Forma de avaliação:

A avaliação do curso se dará na forma de apresentação de trabalhos e seminários.


