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 .

ÁREA

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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Resumo:
Constitui objeto do presente trabalho, identificar as propriedades
geomecânicas de uma brecha basáltica da Bacia do Paraná, caracterizar a
influência de fatores externos na deformabilidade dessa brecha e ainda,
analisar as variações no comportamento elástico e mecânico dessa rocha,
em função dos diferentes tipos de ensaios realizados.
Baseou -se nessa pesquisa, na interpretação de ensaios de
deformabilidade de rocha, realizados em galeria, no local em que será
implantada a Usina de São Simão, no Estado de Minas Gerais. Os métodos
utilizados nesses ensaios, foram os de dilatometria e de macacos planos de
grande área,ambos desenvolvidos em Portugal.
A apresentação desse trabalho, consta de duas partes. Na primeira é
feita uma apreciação das características fisiográficas e geológicas da área
em que foi realizada a pesquisa, visando uma melhor correlação entre os
fenômenos geomecânicos e os condicionantes do meio. Na segunda parte,
são interpretados os ensaios executados, discutida a influência exercida
pelos diversos fatores, na deformabilidade da brecha e analisados os
diferentes métodos de ensaio empregados.

FLAVIO MIGUEZ DE MElLO
Ensaios de Campo de Verificação das Condições de Maciços Rochosos
de Fundação de Barragens para Tratamento por Injeções
Orientador: John Denys Cadmann
Resumo:
Nesta tese são descritas bases teóricas e aspectos práticos de injeções
em meios rochosos. São apresentadas análises detalhadas de ensaios de
campo de injetabilidade de maciços rochosos de fundações e ombreiras de
grandes barragens, é definida a aplicabilidade e realçada a importância
destes ensaios em obras de barramento.
Em quase todos os ensaios pesquisados os resultados foram
compensadores, tendo sido obtidas importantes informações técnicas para
projeto e execução.
ÁREA III

WllMA QUEIROZ WICKERT
Contribuição ao Estudo da Paleontologia da Bacia de Taubaté - Estado
de São Paulo
Orientador: Friedrich Wilhelm Sommer
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