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3 – Fluidos, Alterações Hidrotermais e Depósitos Minerais 

       

 
MINISTRANTE: Lydia Maria Lobato, UFMG 

IDIOMA: Português 

DATA: 19, 20 e 21 de maio de 2016 

LOCAL: Parque Metalúrgico de Ouro Preto, MG 

CARGA HORÁRIA: 24 horas (3 dias) 
  
CONTEÚDO: Definição de parâmetros controladores como: potencial químico, 
fugacidade, atividade, conceito de equilíbrio. Fluídos: definição, tipos, mecanismos de 
produção. Fluidos de depósitos hidrotermais: sistemas H2O-CO2 e H2O-CO2-NaCI, 
alteração hidrotermal. Conceito: metamofismo vs hidrotermalismo – reações minerais 
influência da Pf.  Reações entre encaixantes e fluidos, como hidrólise, 
hidratação/desidratação. Variação da composição de fluidos, relação com a variação da 
razão fluido-rocha. Zonas de alteração hidrotermal. Processos de precipitação 
relacionados à interação fluido vs rocha hidratação. Solubidade, estabilidade, transporte 
e precipitação: de minerais-minério e de ganga de elementos metálicos. Influência da Pf. 
e tempo na alteração hidrotermal. Exemplos de sistemas hidrotermais mineralizados, 
com estudo de casos: - ouro orogenético em zonas de cisalhamento; - cobre porfiríticos; 
sistemas auríferos epitermais; - sulfetos maciços vulcanogênicos; - ouro em rochas 
sedimentares carbonáticas (“tipo carlin”); - óxidos de ferro, cobre e ouro – IOCG; - 
mineralizações de ferro hidrotermais. Um vasto material didático é fornecido aos 
participantes. 
 
PERFIL DO MINISTRANTE: Geóloga, CREA-MG 21060/D, Profa. Titular, Dept. Geologia-
UFMG. Iniciou na UFMG em 1988, llobato.ufmg@gmail.com Pesquisadora I-C do CNPq. 
Graduação Jul/1978, UFRJ. No início da carreira, dedicou-se a petrografia de encaixantes 
mineralizadas em urânio, na Nuclebrás (1978-88). Ph.D. no depósito de urânio Lagoa 
Real, Univ. of Western Ontario, Canadá, orientação de Dr. William S. Fyfe, enfocando 
alteração metassomática em zonas de cisalhamento. Na UFMG, voltou interesse p/ 
ensino e pesquisa de mineralizações hidrotermais, especialmente ouro, em particular na 
região do Quadrilátero Ferrífero, MG. Nos últimos 15 anos, tem desenvolvido pesquisas 
e coordenado projetos também sobre gênese de minérios hidrotermais de ferro, em 
especial na região de Carajás, PA, este co-financiado pela Vale. Pesquisas são financiadas 
por CNPq, FINEP, FAPEMIG, em geral com apoio de empresas de mineração (logística & 
financeira) e, no passado, da ADIMB. Orientou 2 PhD & 16 MSc; co-orientou 10 MSc & 2 
PhD. Orientou trabalhos de mapeamento de graduação (22 estudantes); BICs (11). 
Atualmente orienta 2 MSc & 3 PhD (UFMG); co-orienta 2 PhD (Zurich & USP) e 1 MSc. 
Foi coordenadora da Pós-Graduação em Geologia 2000-2002; é vice-coordenadora 
desde 2004. Leciona "Geologia Econômica" (graduação, 8º período); "Depósitos 
Minerais Metamórficos e Hidrotermais" (Pós-graduação), com largo acervo de materiais 
fotográficos e de exposição, apostilas, inclusive de inúmeras visitas à minas no Brasil e 
outros países. Com publicações no Brasil e no exterior, contribui com outras instituições 
de ensino, ministrando cursos e palestras, coordenando encontros nacionais e 
estrangeiros em metalogenia. Atua regularmente como consultora do PADCT/FINEP e  
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CNPq do MCT, FAPESP e FAPEMIG. É revisora ad-hoc de revistas científicas nacionais e 
internacionais e do corpo editorial da Ore Geology Reviews. É membro do Câmara de 
Assessoramento Científico da FAPEMIG. Foi Representante Adjunto da Área de 
Geociências, CAPES-MEC (2002-2006). O interesse no ensino e pesquisa tem também 
resultado em convite para (i) ministrar cursos de curta e média duração para empresas 
de mineração e serviços geológicos, no Brasil e no exterior, e também em encontros 
científicos, (ii) prestar consultoria p/ empresas de mineração nacionais e internacionais, 
com foco na caracterização de sistemas hidrotermais mineralizados. 


