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Conteúdo: 1. Cesar Ferreira Filho: Ambientes metalogenéticos e depósitos associados a 
rochas máficas-ultramáficas, com foco nos principais processos e ambientes petro-
tectônicos associados aos depósitos de Ni-Cu-EGP, ilustrados com exemplos 
internacionais (e.g., Voisey's Bay, Bushveld) e brasileiros (e.g., Santa Rita, Limoeiro, 
Luanga); 2. Roberto Xavier: Sistemas do tipo óxido de ferro-cobre-ouro (IOCG): 
ambientes e processos metalogenéticos com implicações na exploração.  Sistemas do 
tipo IOCG têm se tornado alvos atrativos na exploração mineral devido a sua natureza 
polimetálica e potencial para formar depósitos de classe mundial (e.g., Olympic Dam, 
Candelaria, Carajás). Nestes sistemas, o curso dará ênfase aos padrões de alteração 
hidrotermal, estilos de mineralização, regimes e evolução de fluidos e modelos 
genéticos que em conjunto possam ser úteis na exploração; 3. Lena Monteiro: 
Ambientes metalogenéticos e depósitos associados a rochas sedimentares, com foco 
nos depósitos hidrotermais de Zn-Pb dos tipos Mississippi Valley e SEDEX (ou clastic-
dominated deposits), de Zn hipógeno não sulfetado e nos depósitos de Cu (sediment-
hosted copper deposits); 4. Caetano Juliani: Ambiente Metalogenéticos e Processos 
Associados a Depósitos Epitermais e Tipo Pórfiro” Serão abordados os principais 
processos genéticos, suas relações com os tipos de magmas e seus ambientes 
tectônicos, critérios prospectivos e exemplos internacioais e sobre os sistemas 
paleoproterozoicos na Amazônia; 5. Lydia Lobato: Ambientes metalogenéticos e 
depósitos associados a sequências metavulcanossedimentares tipo greenstone belts. 
Serão abordados os principais processos e ambientes associados aos depósitos auríferos 
orogênicos, ao longo do tempo, suas características, com exemplos no Brasil e no 
exterior; 
 
Perfil do Ministrante: Cesar F. Ferreira Filho - PhD pela University of Toronto (Canada) 
e Professor Titular do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (UnB). É 
especialista em metalogênese e exploração mineral de depósitos associados ao 
magmatismo máfico-ultramáfico (Ni-Cu-PGE-cromita-Fe-Ti-V), com experiência na 
caracterização destes depósitos em diversos ambientes (e.g., complexos acamadados, 
intrusões orogênicas, condutos de magma, complexos anortosíticos, komatiitos, 
ofiolitos). É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 1996. Roberto P. 
Xavier - Professor Titular (MS-6) na área de Geologia Econômica do Instituto de 
Geociências (IG) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Seu campo de 
atuação na metalogênese envolve a caracterização e evolução de fluidos e formação de 
zonas de alteração hidrotermal em diversos tipos de sistemas minerais hospedados em 
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terrenos granito-greenstone e/ou seqüências vulcano-sedimentares pré-cambrianas de 
várias províncias metalogenéticas no Brasil. Atualmente é bolsista de produtividade 
nível 1C do CNPq. Lena Virgínia Soares Monteiro graduou-se como geóloga pela 
Universidade de São Paulo em 1994. Recebeu os títulos de Mestre (1997) e Doutora 
(2002) também pela Universidade de São Paulo, desenvolvendo projetos sobre 
depósitos de zinco e chumbo da Faixa Vazante-Paracatu, incluindo mineralizações 
hidrotermais de zinco não-sulfetadas. Realizou pós-doutorado em Evolução Crustal e 
Metalogênese na Universidade Estadual de Campinas e no Colorado School of Mines 
(Golden, EUA) com ênfase nos depósitos de óxido de ferro-cobre-ouro da Província 
Mineral de Carajás. É autora de artigos internacionais e recebeu o Barlow Memorial 
Award por artigo na área de Geologia Econômica publicado pelo Canadian Institute of 
Mining, Petroleum and Metallurgy. Atualmente é docente da Universidade de São Paulo 
e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências – Recursos Minerais e 
Hidrogeologia dessa universidade. É responsável por ministrar disciplinas na área de 
Metalogênese na Graduação e na Pós-Graduação e pela coordenação de projetos de 
pesquisas relativos a depósitos hidrotermais de ouro e metais base. Lydia Maria Lobato 
- Profa. Titular na UFMG, ministra disciplinas voltadas à geologia econômica na 
graduação e pós-graduação. Orienta diversos mestrandos e doutorandos em 
metalogenia de ouro, ferro e temas associados. Atua principalmente em estudos de 
jazidas hidrotermais auríferas em sequências metavulcanossedimentares, em especial 
do Arqueano do distrito mineral do Quadrilátero Ferrífero (QF), e na gênese de jazidas 
hidrotermais de ferro (Carajás e QF), com co-financiamento de mineradoras, e em 
cooperação com pesquisadores no Brasil e no exterior. Pesquisadora 1C do CNPq. 
Editora associada da Ore Geology Reviews. Caetano Juliani - Professor Titular na área 
de Metalogênese e Tectônica junto ao Instituto de Geociêncas da USP, onde é 
responsável pela Geologia Econômica. Formado em Geologia pela UNESP em 1983, 
doutorado em 1993 pela USP, professor junto ao Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo desde 1988. Desenvolveu pesquisas para ouro no 
Agrupamento de Recursos Minerais, chefiou Laboratório de Caracterização Tecnológica 
de Minérios do IPT e participou de convênio Brasil-JICA. Tem estudado o magmatismo, 
a tectônica e as mineralizações epitermais de Au-Ag e do tipo pórfiro de Au-Cu-Mo de 
ca 2,0-1,88 Ga na Província Mineral do Tapajós, entre os rios Iriri e alto e médio Xingu e 
na Província Juruena. É membro dos grupos de pesquisa que estudam as mineralizações 
de Zn-Pb de Paracatu e Vazante (MG) e em Shalipayco e Florida Canyon (Peru) e sobre 
as mineralizações IOCG em Carajás.  


