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Dissertações e Teses

Dissertações e Teses defendidas em 2015, associadas aos 3 Programas de                         
Pós-graduação.

1. Geoquímica e Geotectônica

Doutorados

MANJATE, Vicente Albino - “Caracterização geocronológica dos granitóides do Com-
plexo de Bárue e da Suíte de Guro, centro-oeste de Moçambique: implicações tec-
tônicas e metalogenéticas” - 30/11/2015.

CHAMANI, Marlei Antônio Carrari - “Tectônica sinsedimentar no Siluro-Devoniano da Ba-
cia do Parnaíba, Brasil: o papel de grandes estruturas do embasamento na origem e 
evolução de bacias intracratônicas” - 17/11/2015.

ROMERO, Guilherme Raffaeli - “Geobiologia de microbialitos do Ediacarano da Faixa 
Paraguai e do sul do Cráton Amazônico (MS e MT): implicações paleoambientais, 
paleoecológicas e estratigráficas“ - 16/11/2015.

BELEQUE, Andreia Raquel Coelho - “Estudo geocronológico e evolução metalogenética 
da mineralização aurífera do depósito Engenho D´Água, quadrilátero ferrífero (Minas 
Gerais, Brasil)” - 30/10/2015.

BORBA, Maurício Liska - “Caracterização isotópica e geocronologia dos depósitos de 
Água Rica e Bajo de la Alumbrera, NW da Argentina” - 19/10/2015.

STRIKIS, Nicolas Misailidis - “Atividade do Sistema de Monção Sul-americana na porção 
central do Brasil durante o último período glacial a partir da aplicação de isótopos de 
oxigênio em espeleotemas” - 20/08/2015.

GANDINI, Rosana - “Icnologia aplicada à reconstituição de paleoambientes neógenos 
e quaternários na Bacia Paraíba” - 17/06/2015.

BARBOSA, Natali da Silva - “Evolução paleoproterozoica do Cinturão Mineiro: geocro-
nologia U-Pb, isótopos de Nd-Hf-Sr e geoquímica de rochas plutônicas” - 11/06/2015.

ROSELL, Maria Gracia Bustamante - “Reconstituição da Monção Sul-Americana durante 
os últimos 38 mil anos e seus efeitos na precipitação no nordeste dos Andes nas esca-
las de tempo orbital a mutidecenal” - 29/05/2015.

MISAS, Carlos Mario Echeverri - “Geologia e alteração hidrotermal nas rochas vulcâni-
cas e plutônicas paleoproterozoicas na porção Sul da Província Mineral do Tapajós 
(PA)” - 26/03/2015.

BIZAN, Evelyn Aparecida Mecenero Sanchez - “Microbialitos e microfósseis da Formação 
Sete Lagoas, Neoproterozoico, Brasil: implicações geomicrobiológicas em um con-
texto de mudanças climáticas e evolutivas” - 11/02/2015.

TURRA, Bruno Boito - “Estratigrafia e sedimentologia dos depósitos fluviais pré-vegetação 
da Formação Tombador (Mesoproterozoico) na Chapada Diamantina Oriental (BA)” 
- 09/02/2015.
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Mestrados

ARIAS, Valentina Espinel - “Fatores controladores de sistemas eólicos costeiros carbonáti-
cos: os eolianitos quaternários do Piauí e oeste do Ceará” - 23/11/2015.

SOUZA, Diego Fróes e - “Evolução sedimentar do tabuleiro do embaubal baixo rio Xingu” 
- 24/09/2015.

MOURA, Thais Trevisani - “Estruturas transversais às bacias de Taubaté e Resende: nature-
za e possível continuidade na bacia de Santos, Brasil” - 23/09/2015.

CARDONA, Yorleidy Yohana Villafañez - “Avaliação dos teores de carbono orgânico to-
tal e aspectos composicionais dos folhelhos devonianos da Formação Longá, Bacia 
do Parnaíba, Brasil” - 10/09/2015.

ANDRADE, Helena Asmar de Abreu - “Evolução sedimentar e cronologia da barreira 
costeira quaternária de Maçambaba: a influência de ventos de rumos opostos e seu 
possível significado paleoclimático” - 28/08/2015.

KERBER, Bruno Becker - “Paleobiologia de Cloudina lucianoi Zaine & Fairchild, 1985 (Edia-
carano, Grupo Corumbá): implicações tafonômicas, taxonômicas e paleoecológi-
cas” - 09/06/2015.

TAMURA, Larissa Natsumi - “Radar de penetração no solo e resistividade elétrica aplica-
dos nas formações São Sebastião e Marizal das sub-bacias do Tucano Sul e Central, 
Cretáceo (BA)” - 11/05/2015.

CARRERA, Simone Campos - “Arquitetura deposicional e proveniência da formação 
marizal nas sub-bacias Tucano Sul e Central, BA” - 08/05/2015.

VIANA, Camila Duelis - “Análise estrutural de descontinuidades baseada em técnicas de 
structure from motion: aplicação em mina a céu aberto” - 24/04/2015.

MORA, Cristhian Camilo Guacaneme - “Geoquímica isotópica e elementar dos carbo-
natos da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, no sul da Bacia do São Francisco” 
- 24/04/2015.

MELLO, Caio Ribeiro de - “Petrografia e características isotópicas de Pb da mineraliza-
ção aurífera de Marmato, Colombia; implicações para identificação e caracteriza-
ção de domínios transicionais entre sistemas epitermais e do tipo pórfiro” - 15/04/2015.

2. Mineralogia e Petrologia

Doutorados

TEIXEIRA, Alice Westin - “Depósitos orogênicos e bacia extensional: o embasamento me-
tassedimentar e a cobertura da margem passiva no orógeno Brasília meridional” - 
11/12/2015.

LUQUE, Tabata Hoeger - “Origem e evolução do magmatismo no Maciço Granítico So-
rocaba, SP: contribuições da geoquímica elementar e isotópica” - 19/11/2015.

Mestrados

MACIE, Aniceto Elcidio Alves - “Mineração de carvão na bacia carbonífera de Moa-
tize, província de Tete - Noroeste de Moçambique: uma análise socioambiental“ - 
03/09/2015.
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MORI, Eva Kaiser - “Caracterização de pinturas do artista Alfredo Volpi por meio de mé-
todos não destrutivos: espectrofotômetro, EDXRF, MEV e imageamento multiespec-
tral” - 02/09/2015.

MARTINEZ, Renato Bezner - “Avaliação de métodos para cálculo e inferência de con-
dições P-T em rochas da fácies Granulito: investigação das rochas das nappes Três 
Pontas-Varginha e Socorro-Graxupé” - 10/06/2015.

BATISTA, Laísa de Assis - “Geração e transporte de fundidos em semi-pelitos: modelagem 
com dados de campo e pseudosseções” - 15/04/2015.

GARCIA, Rodolfo Pedroso - “Evolução magmática e hidrotermal de granitos de “tipo-
-A” reduzidos: o exemplo do Pluton Desemborque, Maciço Guaraú, SP” - 10/04/2015.

MACHADO, Diego Ferreira Ramos - “Análise das rochas da Catedral Metropolitana de 
São Paulo por métodos não destrutivos e o seu potencial para geologia eclesiástica” 
- 06/03/2015.

3. Recursos Minerais e Hidrogeologia

Doutorados

GALVÃO, Paulo Henrique Ferreira - “Hydrogeological conceptual model of Sete Lagoas 
(MG) and associated implications of urban development in Karst region” - 05/08/2015.

TOKASHIKI, Claudia do Couto - “Mineralizações low-e intermediate sulfidation de ouro e 
de metais de base em domos de riolito paleoproterozóicos na porção sul da provin-
cia mineral do Tapajós” - 26/06/2015.

PUGAS, Marisa Santiago - “Efeitos secundários resultantes da aplicação de métodos 
oxidativos para degradação de contaminantes orgânicos em solos” - 26/06/2015.

AMARAL, Cibele Hummel do - “Sensoriamento remoto hiperespectral e definição de 
espécies indicadoras aplicados à geobotânica no bioma cerrado” - 27/02/2015.

Mestrados

LEONEL, Letícia Gameiro - “Aplicação de variáveis indicadoras na avaliação da incer-
teza volumétrica em um depósito de Zn-Pb” - 22/10/2015.

SARTORI, Ana Carolina - “Qualidade física e química da água e sedimentos de fundo 
da porção SW do reservatório de Biritiba-Mirim (SP) e sua implicação ambiental” - 
13/10/2015.

GARCIA, Guilherme Pereira Bento - “Elaboração de mapas geomorfológicos a partir de 
modelos digitais de elevação” - 22/09/2015.

MARQUES, Ivan Pereira - “O depósito de óxido de ferro-cobre-ouro de Bacuri, Província 
Carajás, Pará: implicações de processos metassomáticos em rochas metaultramáfi-
cas para a evolução do sistema hidrotermal” - 17/09/2015.

TAKAFUJI, Eduardo Henrique de Moraes - “Estudo comparativo entre a Simulação Se-
quencial Gaussiana e a Simulação Baseada em Wavelets aplicado a quantificação 
de minério de Cu em um depósito sintético” - 31/08/2015.

BATISTA, Jonathan Carvalhaes - “Existe superexplotação nos aquíferos de Recife (PE)?” 
- 28/08/2015.
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BARBOSA, Marcos Bolognini - “Sistema de informações geográficas aplicado ao geren-
ciamento da contaminação da antiga ZUPI 131, Jurubatuba, São Paulo” - 31/07/2015.

LOPEZ, Santiago Diaz - “Mapeamento da incerteza de realizações condicionais da simu-
lação plurigaussiana truncada” - 17/06/2015.

UCCI, Marcus Sangiorge - “Subsídios para o manejo do Sistema Aquífero Guarani em 
São José do Rio Preto (SP)” - 15/05/2015.

OLIVEIRA, Daniela Garroux Gonçalves de - “Televisionamento óptico de sondagens - 
proposta metodológica para execução e suas aplicações em obras subterrâneas” 
- 06/04/2015.

TERADA, Rafael Kenji - “Descrição de um comportamento hidrológico não usual de uma 
lagoa na Formação Rio Claro, São Paulo” - 26/03/2015.

SANTOS, Alexandre Silva - “Krigagem de teores de ouro da Mina de Caiamar-Goiás” - 
24/03/2015.


