
Instituto de Geociências 

Destaques de pesquisas

❑ Trans-Amazon Drilling Project: Origin and Evolution 
of the forests, climate and hydrology of the South 
American tropics (Temático-FAPESP 2018/23899-2)

 “Projeto de Perfuração Transamazônica: origem e evolução 
das florestas, clima e hidrologia da América do Sul tropical “

•  André Oliveira Sawakuchi (andreos@usp.br)
-A evolução geológica, climática e biológica da Amazônia representa um 

dos grandes temas da Ciência contemporânea, pois é fundamental para 
compreender a origem da biodiversidade tropical e os efeitos das 
mudanças climáticas e da evolução da paisagem física sobre a biota, 
tanto em relação às mudanças ocorridas no passado quanto às 
projetadas para o futuro. 

-O projeto representa o mais amplo programa de pesquisa já organizado 
para estudar a origem e evolução da Amazônia, foi planejado e está 
sendo executado no âmbito do International Continental Scientific 
Drilling Program (ICDP), abrange pesquisadores de 12 países (55 
pesquisadores) e visa a realização de perfurações para coleta de 
testemunhos de sedimentos e rochas em localidades ao longo de um 
perfil entre o foreland andino e a margem atlântica, que representa 
cerca de 10% da circunferência terrestre equatorial.

     até o momento, conta com 3 pós-docs e 4 doutorandos
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❑ Evolução tectônica e metalogenética dos sistemas 
minerais de Cobre-Ouro-(Molibdênio) na Província 
Mineral do Tapajós, Iriri, Xingu e Juruena, Cráton 
Amazônico

•  Caetano Juliani – cjuliani@usp.br

❑ Metalogênese do Cobre-Ouro na Província Mineral 
de Carajás (Acordo de Cooperação Técnica VALE e 
ADIMB - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO DO SETOR MINERAL BRASILEIRO para 
fomento das pesquisas nas universidades 
(USP-UNICAMP-UnB-UFMG-UFOP-ON) e CPRM

•  Lena Virgínia Soares Monteiro – lena.monteiro@usp.br
• Conta com mais de 60 pesquisadores, do IGc são 4 mais 22 

alunos pós-graduandos

Juliani et al. (2021)
Modelo conceitual para as mineralizações de Au-Cu-(Mo) da Província Tapajós 

Metalogênese

mailto:lena.monteiro@usp.br
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❑ Inclusões Fluidas aplicadas à Indústria do Petróleo 
(Processo 2018/00100-9 
CENPES-PETROBRAS-ANP-USP). 

•  Lena Virgínia Soares Monteiro – lena.monteiro@usp.br

• Ainda no início. Conta com 4 pesquisadores e 4 aluno de IC a Pós-doc

❑ Inclusões fluidas em sistemas petrolíferos atípicos 
em sequências carbonáticas 
(CENPES-PETROBRAS-ANP)

•  Caetano Juliani -  cjuliani@usp.br 

Inclusões fluidas em reservatórios petrolíferos atípicos 

Pestilho et al. (2021)

mailto:lena.monteiro@usp.br
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❑ Strategy and social implementation for sustainable 
demand-supply of water and nitrogen in extensive 
agricultural development region 

•  Prof. Ricardo Hirata: (rhirata@usp.br)

- cooperacão entre a Univesidade de Okayama (Japão) e o IGc 
USP. Participação de alunos Japoneses

• CHGeo: Alteração na geoquímica de aquíferos 
causada pela urbanização e implicações para a 
vulnerabilidade à contaminação 

•  Prof. Ricardo Hirata: (rhirata@usp.br)

-Financiamento CNPq, FAPESP e CAPES 
2 alunos de Doutorado e 1 Trabalho de conclusão de curso 

(geologia)

CEPAS|USP

Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas
CEPAS | Instituto de Geociências

mailto:rhirata@usp.br
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❑ Técnicas geoquímicas e isotópicas 
para desenvolvimento do modelo 
conceitual de área contaminada por 
fontes múltiplas em aquífero 
fraturado

•  Reginaldo Antonio Bertolo 
(bertolo@usp.br)

1 doc e 1 IC

❑ Ocorrência de compostos per e 
poli-fluoralquilados (PFAS) em água 
subterrânea contaminada por 
efluentes domésticos

•  Reginaldo Antonio Bertolo 
(bertolo@usp.br)

1Pós-Doc

❑  Investigações de contaminação 
dos aquíferos fraturados de 
Jurubatuba por compostos 
organoclorados

•  Reginaldo Antonio Bertolo 
(bertolo@usp.br)

2 Mestrados e 1 IC

CEPAS|USP

mailto:bertolo@usp.br
mailto:bertolo@usp.br
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❑ Geologia e Hidrogeoquímica da 
Ocorrência do Cromo Hexavalente no 
Sistema Aquífero Bauru no Município 
de São José Do Rio Preto - Bacia 
Hidrográfica do Turvo-Grande

•  Veridiana Martins 
(veridian@usp.br)

1 doutorado em andamento

❑ Aplicação de Estudos Isotópicos para 
a Identificação e Resolução de 
Problemas Ambientais relacionados à 
urbanização.  

•  Veridiana Martins (veridian@usp.br)
1 IC, 1 Metrado concluido e um em andamento

CEPAS|USP

Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas
CEPAS | Instituto de Geociências
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❑ Geoelectrical Anomalies from 
Groundwater Contamination in Urânia – SP

•  Vinicius Louro (vilouro@usp.br)

❑ Utilização de Georadar de Penetração 
Profunda na Detecção de Zonas de Colapso 
em Minas Abandonadas de Portugal.

•  Fernando Augusto Saraiva (fasaraiv@usp.br)

Projeto em cooperação com professores da Universidades, de 
Aveiro e do Porto. Financiamento Português

CEPAS|USP

Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas
CEPAS | Instituto de Geociências

mailto:fasaraiv@usp.br
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❑ A Província Magmática Paraná: petrogênese, 

cronologia e impacto ambiental do magmatismo 
toleítico, alcalino e silícico Cretáceo na 
Plataforma Brasileira. (Temático-FAPESP, 
Processo 2019/22084-8).

• Valdecir de Assis Janasi (vajanasi@usp.br)

A Província Magmática Paraná (Paraná-Etendeka) é a segunda maior 
província basáltica continental, em área, do Planeta Terra de idade 
cretácea. O magmatismo foi registrado tanto nas bacias marginais 
como no continente e precede a abertura do Atlântico. Associado 
as rochas vulcânicas ocorrem importantes depósitos minerais. Estão 
sendo realizados estudos petrográficos, geoquímicos, 
geocronológicos, geofísicos e petrologia experimental. Todos estes 
estudos visam, principalmente, a identificação dos estilos eruptivos do 
magmatismo,  o tempo de duração do vulcanismo e a avaliação dos 
eventuais impactos ambientais (quantificação de emissões de voláteis).

Conta com inúmero pesquisadores de Universidades Brasileiras 
(USP, UFRG, UNICAMP, UFMG, UFSC) e estrangeiras (Itália, 
Alemanha, ETH). Vários estudantes dos diferentes níveis (IC, TF 
Mestrado a Pós-Doc) estão envolvidos neste projeto.

mailto:vajanasi@usp.br
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❑ EVOLUÇÃO TECTÔNICA DA PORÇÃO NORTE DO 
CINTURÃO MOÇAMBIQUE, REGIÃO DE TETE

• Rômulo Machado (rmachado@usp.br) e Ruy Paulo Philipp 
(ruy.philipp@ufrgs.br)

Objetivo: contribuir para o entendimento da evolução 
tectônica dos cinturões Neoproterozoicos de Moçambique 
e Zambezi e o seu papel noamalgamento dos terrenos 
Gondwana Ocidental, Oriental e Sul, durante a orogênese 

Pan-Africana (entre 640 e 530Ma).  
- intercâmbio entre os geólogos brasileiros e moçambicanos 
- 3 Teses em andamento

❑ Coleção didática “Ciências da Terra”

• Rômulo Machado (rmachado@usp.br) e Joel Barbujiani Sígolo 
(jbsigolo@usp.br)

• Clique para adicionar imagem
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❑ Comportamento mecânico e avaliação 
microestrutural de um rejeito filtrado de minério 
de ferro

Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1D, 1TF

❑ Caracterização Hidráulica de um Rejeito Filtrado 
de Mineração de Ferro

Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1D, 1TF

❑ Modelagem computacional da percolação vertical 
do empilhamento de rejeitos filtrados da Mina do 
Pico

            Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1M

❑ Definição da envoltória de resistência no estado 
crítico para um rejeito de minério de ferro

           Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1M, 1TF

mailto:fmarinho@usp.br
mailto:fmarinho@usp.br
mailto:fmarinho@usp.br
mailto:fmarinho@usp.br
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❑ Avaliação do método de compactação estática para 
ensaios de laboratório

Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1M, 1T

- Avaliação da retenção de água em rejeitos filtrados 
por meio de colunas instrumentadas 

          Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1D, 1M

❑ Utilização do Método Sherbrooke como método 
alternativo para controle de compactação em campo 
em solos residuais

         Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1TF

❑ Estudo geotécnico na bacia sedimentar de São Paulo
           Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1M, 2TF

❑ Comportamento Geotécnico da Argila Sedimentar 
Indeformada da Cidade de São Paulo.

              Fernando A. M. Marinho (fmarinho@usp.br) – 1M, 2TF

mailto:fmarinho@usp.br
mailto:fmarinho@usp.br
mailto:fmarinho@usp.br
mailto:fmarinho@usp.br
mailto:fmarinho@usp.br
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❑ Petrologia de meteoritos 

•  Gaston Eduardo Enrich Rojas (gastonenrich@usp.br) 

Meteorito condrítico Tocache – primeiro  
meteorito classificado pelo grudo de 
pesquisa do IGc.

Mineralogia e petrologia de meteoritos, com 

foco em microanálises voltadas para o 

modelamento químico, visando desvendar a 

formação e a evolução do nosso planeta.

mailto:gastonenrich@usp.br
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❑ Programa de Recursos Humanos- ANP – FINEP 
     (PRH 43.1)

•  Paulo Eduardo De Oliveira (paulo.deoliveira@usp.br)

❖ R$ 3.323.815, 56
❖ Vigência: 2020-2025
❖ Bolsas de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado
      na área de Geologia do Petróleo
❖ Comissão Gestora (3 professores)
❖ Professores Orientadores (11)
❖ Atualmente:  22 bolsas implementadas

Insira logo da 
unidade

mailto:paulo.deoliveira@usp.br
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❑ Geodiversidade, Patrimônio Geológico e 
Construído, Educação e Divulgação em Geociências 

•  Maria da Glória Motta Garcia – mgmgarcia@usp.br

Conta com 5 pesquisadores do IGc e 8 de diversas unidades da USP e 
também de fora do domínio USP.

Alunos envolvidos: 6 IC, 6 doutorandos, 5 mestrandos e 1 pós-doc.

• Geodiversidade e Patrimônio Geológico

•  Maria da Glória Motta Garcia – mgmgarcia@usp.br

Objetivos: identificação, avaliação e a conservação do patrimônio natural 
abiótico, através de estudos de geologia estrutural e petrologia. 
Realização de inventários de interesse geológico, identificação e 
avaliação dos serviços ecossistêmicos associados geodiversidade, a 
geoconservação em áreas protegidas e a avaliação da geodiversidade 
como ferramenta de gestão territorial.

Grande área -NAP

mailto:mgmgarcia@usp.br
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Patrimônio Construído 

•  Eliane Aparecida Del Lama – edellama@usp.br

Objetivo: contribuir na resolução de problemas que afetam da sociedade  
civil, apoiando cientistas e praticantes da conservação e restauro de 
bens culturais. A geração de conhecimento sobre a deterioração de 
materiais geológicos e suas propriedades podem auxiliar os órgão 
competentes a salvaguardar os bens culturais 

❑ Educação em Geociências 

•  Denise de La Corte Bacci – bacci@usp.br

Objetivo: aplicação do conhecimento geológico nas relações com a 
sociedade e na construção de uma cidadania planetária considerando a 
sustentabilidade, a conservação do patrimônio geológico e dos 
elementos da geodiversidade e da cultura local

mailto:edellama@usp.br
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❑ Divulgação em Geociências

•  Christine Laure Marie Bourotte – chrisbourotte@usp.br

Objetivos: 
- Saber e entender como a população/público percebe, o que valoriza e 

ompreende o ambiente onde vive, como se conecta com a natureza, qual seu 
conhecimento e entendimento a respeito da geodiversidade e qual seu grau 
de perticimento com o local

- Dar suporte à estratégia educativas, turísticas e de comunicação eficiente bem 
como promover a conservação da geodiversidade e a divulgação e 
comunicação das Geociências.


