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ÁREA I

GlICIA SANTOS BORBA
Rochas Vulcânicas da Faixa Costeira Sul de Pernambuco. Aspectos
Petrográficos e Geoquímicos
Orientador: Aroldo Alves de Mello
Resumo:
As rochas vulcânicas da faixa costeira sul de Pernambuco constituem
uma província petrográfica, localizada na margem continental sul atlântica,
de caráter alcalino transicionando para álcali-cálcica.
Os principais tipos petrográficos, representados por basaltos olivínicos,
traquitos e riólitos alcalinos, são relacionados a um magma parental basaltoalcalino-olivínico, o qual sofreu diferenciação durante o curso da
cristalização.
Essas rochas de idade cretácica experimentaram localmente profundas
alterações, onde argilo-minerais da família da caolinita são representados
principalmente por caolinita S.S., caolinita desordenada e haloisita.

JOSÉ VITORINO DE SOUZA
Contribuição ao Estudo da Geologia da Formação Boquira
Orientador: Jacques Pierre Cassedanne
Resumo:
Com a finalidade de estudar a seqüência litológica nas vizinhanças da
Mina Boquira (BAl, foram executados perfis de direção E-W, numa área de
220 km 2 , alongada na direção NNW-SSE, abrangendo os municípios de
Oliveira dos Brejinhos, Boquira e Macaúbas, nas região Central do Estado da
Bahia.
A litologia da área é variada, principalmente na parte central, havendo
uma simplificação para Norte e para Sul. Ocorr9m os seguintes tipos de
rochas: quartzitos, xistos a biotita, clorita-xisto,;, quartzitos ferruginosos,
itabiritos, anfibolitos, dolomitos, mármores, quartzitos calcíferos, calcários
dolomíticos, conglomerados, lavas e gnaisses.
A direção geral das rochas varia de N 10 0 E a N 20 0 W, com mergulho
para Este. O conjunto é falhado longitudinal e transversalmente. Uma mina
de chumbo situa-se em Boquira, havendo pequenas ocorrências em
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Contendas e Arraial.
Em vista da descrição pormenorizada dos perfis, foram discriminadas
sete sub-províncias na Formação Boquira e sugerida uma seqüência de
eventos geológicos.
Dos trabalhos, se conclui ser exclusiva a seqüência litológica na zona
da mina .
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II

FERNANDO SOARES DE UMA
A Geologia e sua Importância róoc; Estudos do Insucesso da
Pavimentação da Rodovia Belém - Brasília - Trecho Caratateuas Paragominas - Ipixuna (PAI - Soluções Construtivas do Pavimento

Orientador: Willy Lacerda
Resumo:
Esta dissertação de tese representa a condensação dos trabalhos de
uma pesquisa preliminar sobre os insucLssOS ocorridos no pavimento da
rodovia Belém-Brasília, no trecho Caratateua-Paragominas (PA)
Procura-se desenvolver uma conscientização da Engenharia , chamando
a atenção para o fato de que os materiais a serem empregados nas obras de
convenientemente
reconhecidos
e
terra
rodoviárias,
devem
ser
caracterizados com detalhe, de maneira a serem tomados os devidos
cuidados e possibilitar a aplicação das especificações ou normas com o
máximo rigor e até mesmo, criar novas condições de emprego e
estabilização que possam enquadrá-los como materiais que atendam a
determinadas indicações, características e comportamento particulares.
Este trabalho preliminar pretende dar uma contribuição em relação ao
reconhecimento da laterita, sua origem e as maneiras de construção com
este tipo de solo incluindo melhoramento com cimento, alterando critérios
de teor em relação aos meios de formação de solo cimento, estabilização
com areia, areia e cimento.
Foi dada ênfase particular à estabilização com o SUEMAM, por tratar-se
de uma invenção brasileira de autoria de José Rodrigues de Moraes Júnior e
por razões de que esse estabilizador tem sido aplicado com sucesso em
muitas rodovias e aeroportos nacionais e estrangeiros .
WALTER DUARTE COSTA
Caracterização Geomecânica de uma Brecha Basáltica da Bacia do
Paraná
Orientador: Hermann Haberlehner
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