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O papel da Geologia na otimização de um projeto de barragem é essencial e abrange garantir uma obra segura, econômica e com inserção
ambiental de menor impacto, assim como, desde o início dos estudos, analisar a própria viabilidade do projeto. Com 30 anos de experiência
no ensino de Geologia e na consultoria geológico-geotécnica de projetos e construção de barragens, o autor apresenta de forma didática os
principais conhecimentos da área relacionados a essas obras em suas fases: viabilidade, projeto básico e executivo. Inclui investigações de
campo e laboratório; estudos da bacia hidrográfica e seções hidráulicas; eixos do barramento e obras complementares; e critérios para a
escolha do tipo de barragem. Mostra a importância e os tipos de tratamento das fundações; materiais naturais de construção;
monitoramento; relatórios técnicos; e subsidia os estudos de meio ambiente. Walter Duarte Costa dedica um capítulo exclusivamente à
questão ambiental, cuja consideração hoje é indispensável para a realização de novos projetos. Se por um lado a energia proveniente das
hidrelétricas é considerada limpa e renovável, por outro as obras de barramento exigem uma série de cuidados para que seus impactos
sejam minorados. Num País com um dos maiores potenciais energéticos do mundo em seus rios, e que ainda teria muito a ganhar em
termos e econômicos ao torná-los navegáveis, a construção de barragens – desde que seguidos os preceitos sociais e ambientais – é, e
será ainda por muito tempo, uma solução para o desenvolvimento e para a integração do Brasil. Geologia de barragens propicia uma
literatura técnica objetiva sobre o assunto aos alunos graduados de Geologia e de Engenharia e orienta os profissionais dessas áreas sobre
a melhor forma de aplicar os conhecimentos geológicos em prol de projetos de barragens mais seguros, econômicos e com adequada
inserção ambiental.
Uma abordagem filosófico-científica sobre a efetuação humana alopoiética.
Proceedings of the International Symposium on Rock Joints held at Loen, Norway, June 1990. Subjects include geological aspects of joint
origin and morphology, mechanical behaviour such as shear strength, hydraulic behaviour, and dynamic behaviour.
Esta coletânea está organizada em quatro volumes e compila trabalhos completos apresentados durante o II Seminário de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação (II SPPGI) da Regional Catalão (RC-UFG), que ocorreu nos dias 04 e 05/12/2014 nas dependências desta Regional.
Os textos foram submetidos a avaliação cega por pares e os que receberam dois pareceres favoráveis à publicação constam destes ebooks. A organização da coletânea e o II SPPGI/RC são consideradas as primeiras ações da Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação
da Regional Catalão na nova estrutura multirregional da Universidade Federal de Goiás. Têm como objetivos contribuir para a produção e
disseminação do conhecimento interdisciplinar; fomentar a publicação de pesquisas produzidas na RC-UFG para ampliação de indicadores
de produção bibliográfica de seus pesquisadores e, por fim, instituir parcerias em âmbito local, regional e nacional. Para dar cabo ao
Seminário e à coletânea, os textos foram avaliados por grandes áreas do conhecimento, tais que: Ciências Humanas e Sociais, Letras e
Linguística, Biológicas e da Saúde, Exatas e da Terra. Os artigos aprovados distribuem-se em quatro volumes: Volume I - Estudos
Ambientais, Território e Movimentos Sociais; Volume II - Humanidades e Letras; Volume III - Engenharia, Saúde e Gestão e Volume IV Ciências Exatas e Tecnológicas. Espera-se que a leitura da obra cumpra o seu principal papel: divulgar o conhecimento, com vistas a
disseminá-lo para dar a conhecer pesquisas e estudos realizados no âmbito da pesquisa, da pós-graduação e da inovação na Regional
Catalão da UFG.
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An illustrated guide for anyone wishing to visit and explore active volcanoes safely and enjoyably.
O engenheiro Geraldo Magela Pereira teve a competência e o mérito de reunir essas informações num único livro, Projeto de Usinas
Hidrelétricas, que trata de todos os aspectos do projeto de uma usina hidrelétrica, bem como do reservatório, da subestação de manobra e
da linha de transmissão associada. Estão incluídas na obra as diretrizes para as fases de inventário, os estudos hidrológicos e energéticos,
geológicos e geotécnicos, e também para a resolução de demandas legislativas e burocráticas. Elaborada como um manual passo a passo,
a obra conta com inúmeros exemplos retirados de projetos de hidrelétricas brasileiras. Há também um capítulo sobre os principais acidentes
com barragens no Brasil e no mundo, que discute os riscos, as formas de prevenção e a gestão do patrimônio. Esta obra de fôlego é
indicada para jovens profissionais das diversas áreas da engenharia – civil, mecânica, elétrica, ambiental – e da geologia interessados na
construção e manutenção de usinas hidrelétricas.
Rebaixar o nível d’água para realizar escavações e construções em ambiente seco e seguro é uma operação cotidiana em engenharia
urbana. Apesar de ser uma instalação temporária, é fundamental que seja corretamente dimensionada, implantada e mantida, a fim de
assegurar condições técnicas e econômicas adequadas para a implantação da obra de engenharia definitiva. Rebaixamento Temporário de
Aquíferos é um valioso manual. Abrange vários sistemas de rebaixamento e apresenta os critérios para seleção e dimensionamento de cada
um deles e de seus equipamentos. Esses projetos específicos são completados pelo quadro de referência a respeito dos aspectos
geotécnicos, hidráulicos e mecânicos de motores, bombas e demais componentes importantes, sem descuidar da drenagem superficial e
profunda que os complementam. Entre os sistemas de rebaixamento são tratados: bombeamento direto; ponteiras; injetores e ejetores; e
bombeamento submerso. Exemplos de casos reais e exercícios resolvidos permitem ao leitor compartilhar da grande experiência do
engenheiro Urbano Alonso, um nome de destaque na prática da Engenharia. O livro destina-se a engenheiros civis, estudantes e demais
profissionais envolvidos com obras civis.
Escrever um livro sobre Geologia de Engenharia e Geotecnia é tarefa árdua, pois são assuntos muito abrangentes, embora básicos para o
estudante iniciante. Esta obra é fruto do desenvolvimento e do aprimoramento das apostilas de Geologia de Engenharia, escritas para as
disciplinas Geologia Básica e aplicada I e II (teoria e laboratório) e, posteriormente, Geologia de Engenharia (teoria e laboratório), para os
estudantes de Engenharia Civil, no decorrer de mais de vinte anos do autor como responsável por essas disciplinas. A necessidade de um
material didático que incluísse as ementas dessas disciplinas originou este livro, composto por dez capítulos que abordam desde os
conceitos básicos de Geologia de Engenharia até temas mais importantes da Geotecnia, diante da necessidade do aprendizado no curso de
graduação em Engenharia Civil. Ao longo do livro, os conceitos básicos são apresentados de forma simples e objetiva, com algumas
exemplificações dos principais problemas geotécnicos. O Capítulo 1 discorre sobre os principais temas da Geologia, com ênfase às
aplicações em Engenharia Civil. Nos demais capítulos são apresentados os assuntos relativos aos estudos de reconhecimento do subsolo,
noções de mecânica dos solos e de mecânica das rochas, água superficial e subterrânea, movimentos de massas e estruturas de
contenção, noções sobre barragens e sobre túneis, características tecnológicas de rochas para a construção civil e noções sobre
geossintéticos na Engenharia Civil. Este livro destina-se aos estudantes de graduação em Engenharia Civil cursando o segundo ano ou
quarto semestre, quando se começa a ter contato com a Geologia de Engenharia. Estudantes de áreas afins e profissionais que necessitam
obter conceitos básicos de Geologia de Engenharia e Geotecnia também serão beneficiados com esta obra.
O presente trabalho desenvolveu uma metodologia para mapeamento de potencial de ins ilização de taludes rodoviários. Utilizou-se, para
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tanto, SIG ? Sistema de Informações Geográficas e seções geológico-geotécnicas de detalhe obtidas em levantamentos de superfície. Esta
metodologia foi utilizada em trecho da Rodovia Washington Luís (SP-310), sob duas condições distintas. Inicialmente, foi aplicada à
totalidade da área estudada a ponderação dos atributos de percentual de declividade, materiais inconsolidados, curvatura de encostas e
direção de vertentes, obtendo-se o Mapa de Potencial de Ins ilização. Na faixa da ADA (área diretamente afetada da rodovia ? com 50m de
largura), esta metodologia deu especial ênfase às seções geológico-geotécnicas, que permitiram uma melhor compreensão da geometria
dos taludes de corte e aterro e disposição dos materiais inconsolidados e foram utilizadas como critérios para a compartimentação destes
taludes resultando no Mapa de Potencial de Acidente. Outros produtos cartográficos deste estudo são os mapas Hipsométrico, de
Declividade, de Curvatura de Encostas, de Direção de Vertentes e de Materiais Inconsolidados que serviram de base para a realização dos
mapas de Potencial de Ins ilização e de Acidente, todos elaborados na escala de 1-10.000.
O livro Geologia de Engenharia, reeditado após mais de 30 anos, além de explicar os conceitos geológicos básicos, apresenta ferramentas
para obter o conhecimento da aplicação da Geologia nas obras de Engenharia. Em cada tema o autor inclui ilustrações e mostra de forma
didática a importância de conhecer a geologia local, que inclui as rochas e os solos formadores do substrato onde a Engenharia implanta as
suas obras. De autoria de Nivaldo Chiossi, buscou-se nesta nova edição a atualização de diversos tópicos e o acréscimo de capítulos os
quais o autor considera importantíssimos para os estudantes da área de Engenharia Civil: a Geologia de Engenharia aplicada às obras
lineares (como estradas, ferrovias, canais e linha de transmissão), às obras subterrâneas, ao petróleo e ao gás, à mineração e ao meio
ambiente. Os capítulos 1 a 5 são dedicados aos conceitos básicos sobre solos e rochas. O Cap. 6 descreve a importante Geologia
Estrutural, um desafio permanente para qualquer obra de engenharia. Os Caps. 7, 8 e 9 tratam dos métodos de investigação do subsolo, da
elaboração de mapas geológicos e geotécnicos e dos recursos das fotos aéreas e do sensoriamento remoto para a identificação dos
aspectos estruturais da geologia da área de interesse a uma obra de engenharia. Nos capítulos 10 a 12 é abordado o tema hidrogeologia
detalhando sobre as águas superficiais e subterrâneas e suas ações na paisagem e nas áreas construídas. Encerram o livro os capítulos 13
a 17, nos quais o autor aprofunda a Geologia de Engenharia aplicada a projetos como barragens, túneis metroviários, canais, dutos e
mineração. Com uma linguagem didática e acessível, enriquecido e ilustrado com fotos e diversos gráficos, o livro apresenta também
exemplos das novas construções espalhadas por todo o Brasil. Imprescindível a todos os estudantes de Engenharia Civil e aos geólogos
que desejam entender a relação Geologia-Engenharia.
StudyON Chemistry 1 along with Chemistry 2 have been developed to comprehensively support the VCE Chemistry study design
(2007-2011). Accessible language, photographs, and accurate diagrams help engage and instruct a range of learners. The texts
comprehensively cover all knowledge and skills prescribed by the study design. A wide range of features check and extend student
understanding in line with VCE key knowledge and skills. StudyON Chemistry 1 and Chemistry 2 provides an inbuilt study guide. As well as
special running summaries that help students revise key knowledge as they go. These are also able to downloaded as mp3 files from
eBookPLUS so that students can listen to a summary of each chapter on their mp3 player or iPod. StudyON Chemistry 1 eBookPLUS is an
electronic version of the textbook available online at the JacarandaPLUS website. (www.jacplus.com.au) StudyON Chemistry 1 eBookPLUS
Features The entire textbook in electronic format HTML links to other useful support material on the Internet What is eBookPLUS?
eBookPLUS gives students access to engaging digital support. This gives 24/7 access to the on-line text along with a wealth of ICT resources
making student learning more engaging! eBookPLUS can also be purchased independently of the text. JacarandaPLUS is the online home of
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all our digital resources for teachers and students and is available to access at www.jacplus.com.au
Weak rocks encountered in open pit mines cover a wide variety of materials, with properties ranging between soil and rock. As such, they can
provide a significant challenge for the slope designer. For these materials, the mass strength can be the primary control in the design of the
pit slopes, although structures can also play an important role. Because of the typically weak nature of the materials, groundwater and
surface water can also have a controlling influence on stability. Guidelines for Open Pit Slope Design in Weak Rocks is a companion to
Guidelines for Open Pit Slope Design, which was published in 2009 and dealt primarily with strong rocks. Both books were commissioned
under the Large Open Pit (LOP) project, which is sponsored by major mining companies. These books provide summaries of the current state
of practice for the design, implementation and assessment of slopes in open pits, with a view to meeting the requirements of safety, as well
as the recovery of anticipated ore reserves. This book, which follows the general cycle of the slope design process for open pits, contains 12
chapters. These chapters were compiled and written by industry experts and contain a large number of case histories. The initial chapters
address field data collection, the critical aspects of determining the strength of weak rocks, the role of groundwater in weak rock slope
stability and slope design considerations, which can differ somewhat from those applied to strong rock. The subsequent chapters address the
principal weak rock types that are encountered in open pit mines, including cemented colluvial sediments, weak sedimentary mudstone rocks,
soft coals and chalk, weak limestone, saprolite, soft iron ores and other leached rocks, and hydrothermally altered rocks. A final chapter deals
with design implementation aspects, including mine planning, monitoring, surface water control and closure of weak rock slopes. As with the
other books in this series, Guidelines for Open Pit Slope Design in Weak Rocks provides guidance to practitioners involved in the design and
implementation of open pit slopes, particularly geotechnical engineers, mining engineers, geologists and other personnel working at operating
mines.

Wine has been described as a window into places, cultures and times. Geographers have studied wine since the time of
the early Greeks and Romans, when viticulturalists realized that the same grape grown in different geographic regions
produced wine with differing olfactory and taste characteristics. This book, based on research presented to the Wine
Specialty Group of the Association of American Geographers, shows just how far the relationship has come since the
time of Bacchus and Dionysus. Geographers have technical input into the wine industry, with exciting new research
tackling subjects such as the impact of climate change on grape production, to the use of remote sensing and
Geographical Information Systems for improving the quality of crops. This book explores the interdisciplinary connections
and science behind world viticulture. Chapters cover a wide range of topics from the way in which landforms and soil
affect wine production, to the climatic aberration of the Niagara wine industry, to the social and structural challenges in
reshaping the South African wine industry after the fall of apartheid. The fundamentals are detailed too, with a
comparative analysis of Bordeaux and Burgundy, and chapters on the geography of wine and the meaning of the term
‘terroir’.
Engineering Geology and Geotechnics discusses engineering survey methods. The book is comprised of 12 chapters
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that cover several concerns in engineering, such as building foundations, slopes, and construction materials. Chapter 1
covers site investigation, while Chapter 2 tackles geophysical exploration. Chapter 3 deals with slope and open
excavation, while Chapter 4 discusses subsurface excavation. Foundation for buildings, reservoir, and dams and dam
sites are also covered in the book. A chapter then tackles hydrogeology and underground water supply. The text also
encompasses river and beach engineering. The last two chapters cover engineering seismology and construction
materials. This book will be of great use to researchers, practitioners, and students of engineering.
Modelling forms an implicit part of all engineering design but many engineers engage in modelling without consciously
considering the nature, validity and consequences of the supporting assumptions. Derived from courses given to
postgraduate and final year undergraduate MEng students, this book presents some of the models that form a part of the
typical undergraduate geotechnical curriculum and describes some of the aspects of soil behaviour which contribute to
the challenge of geotechnical modelling. Assuming a familiarity with basic soil mechanics and traditional methods of
geotechnical design, this book is a valuable tool for students of geotechnical and structural and civil engineering as well
as also being useful to practising engineers involved in the specification of numerical or physical geotechnical modelling.
The focus of this book is on the management of the geoenvironment. It seeks to explain how, through an understanding
of the environmental processes that take place in rocks, soils, waters, sediments, air and so on, the resources contained
in them could be managed sustainably. Topics covered in the book include: Ecologically-sustainable industrial
development; dynamics of the geoenvironment; the impact of mining on rocks, soils, water and biota; the natural radiation
environment; the use of geotechnology to mitigate the consequences of natural disasters and the disposal of various
kinds of waste, particulary hazardous waste. The models proposed by the World Bank on how to make environemntal
amelioration economcially viable are also looked at.
More than ten years have passed since the first edition was published. During that period there have been a substantial
number of changes in geotechnical engineering, especially in the applications of foundation engineering. As the world
population increases, more land is needed and many soil deposits previously deemed unsuitable for residential housing
or other construction projects are now being used. Such areas include problematic soil regions, mining subsidence areas,
and sanitary landfills. To overcome the problems associated with these natural or man-made soil deposits, new and
improved methods of analysis, design, and implementation are needed in foundation construction. As society develops
and living standards rise, tall buildings, transportation facilities, and industrial complexes are increasingly being built.
Because of the heavy design loads and the complicated environments, the traditional design concepts, construction
materials, methods, and equipment also need improvement. Further, recent energy and material shortages have caused
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additional burdens on the engineering profession and brought about the need to seek alternative or cost-saving methods
for foundation design and construction.
An exploration of the geology, soil, and climate that underlie the world's major wine regions, with an emphasis on France
and Europe.
This manual offers best practice methods and resources in building rural roads. Rural roads form the most important connection in
terms of providing access to essential services such as education, health care, water supply, and economic opportunities For The
rural population. Building good quality rural roads is a particular skill that requires proper planning, experienced supervision, good
workmanship And The sustainable use of local resources as much as possible. The purpose of this manual is to provide technical
staff ranging from site supervisors to engineers with a technical reference which details commonly used work methods and best
practices for constructing rural roads. it describes all phases of works management from the initial stages of identification and
design, through technical planning, work organization, works implementation procedures, site administration, To reporting and
control.
Engineering Geology and the EnvironmentCRC PressGeologia de engenhariaOficina de Textos
Geology - Basics for Engineers (second edition) presents the physical and chemical characteristics of the Earth, the nature and
the properties of rocks and unconsolidated deposits/sediments, the action of water, how the Earth is transformed by various
phenomena at different scales of time and space. The book shows the engineer how to take geological conditions into account in
their projects, and how to exploit a wide range of natural resources in an intelligent way, reduce geological hazards, and manage
subsurface pollution. This second edition has been fully revised and updated. Through a problem-based learning approach, this
instructional text imparts knowledge and practical experience to engineering students (undergraduate and graduate level), as well
as to experts in the fields of civil engineering, environmental engineering, earth sciences, architecture, land and urban planning.
Free digital supplements to the book, found on the book page, contain solutions to the problems and animations that show
additional facets of the living Earth. The original French edition of the book (2007) won the prestigious Roberval Prize, an
international contest organized by the University of Technology of Compiegne in collaboration with the General Council of Oise,
France. Geology, Basics for Engineers was selected out of a total of 110 candidates. The jury praised the book as a "very well
conceived teaching textbook" and underscored its highly didactic nature, as well as the excellent quality of its illustrations.
Democracy in Decline is an examination by the 'father of modern marketing' into how a long cherished product (democracy) is
failing the needs of its consumers (citizens). Philip Kotler identifies 14 shortcomings of today’s democracy and confronts this
gloomy outlook with some potential solutions and a positive message; that a brighter future awaits if we can come together and
save democracy from its decline. Encouraging readers to join the conversation, exercise their free speech and get on top of the
issues that affect their lives regardless of nationality or political persuasion. Suitable for students across a broad range of courses
including Political Science, Politics, Political Marketing and Critical Management/Sociology. An accompanying website
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(www.democracyindecline.com) invites those interested to help find and publish thoughtful articles that aid our understanding of
what is happening and what can be done to improve democracies around the world.
Do Eng. Manoel Henrique Campos Botelho, mesmo autor da coleção Concreto Armado Eu Te Amo. Este texto foi preparado para
estudantes, tecnólogos e engenheiros civis. O livro apresenta, em linguagem botelhana, de forma resumida, prática e direta, os
principais assuntos de Mecânica dos Solos e Fundações para obras comuns de construção civil. O livro contém o estudo de tipos
de solos, ensaios de caracterização, aplicações dos mais usados tipos de fundações, aterros e obras estradais, além de casos
ocorridos e interpretados, facilitando a compreensão da matéria. Veja alguns assuntos complementares: Como, ao usar os
conceitos de Mecânica dos Solos, uma construtora bem inovadora ganhou uma concorrência pública de execução de uma grande
estação elevatória de esgotos sanitários. A explicação do colapso do maciço de terra do Açude de Orós (década de 1960), no
Ceará, e como ele foi reconstruído. Explicações simples sobre o fato de os locais de doma de cavalo terem piso de areia, só
areia; o fenômeno das areias movediças e alguns dos muitos locais no Brasil onde elas ocorrem; o caso de repercussão
internacional de congelamento do solo (década de 1950) para salvar um belíssimo prédio, já pronto, na cidade de São Paulo face
a recalques diferenciais; e, e, e... as pegadas de dinossauros preservadas na cidade de Souza, na Paraíba, fato só possível
devido ao solo ser argiloso fossilizado.
This book presents new, definitive studies of the seafloor adjacent to the United States.
Trata-se de uma coletânea de trabalhos acadêmicos produzidos em dois Campi (VI e VIII) da Universidade do Estado do Pará, e que os
Professores Antônio Pereira Júnior, Edmir dos Santos Jesus e José Moacir Ferreira Ribeiro, dedicaram-se a ordenar para a produção do
volume dois. Há também Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC's) e artigos que foram produzidos como processo avaliativo em disciplinas
na grade curricular normal do curso de Engenharia Ambiental. Neste volume, houve a integração com os discentes do Curso de Biologia
Licenciatura Plena, Engenharia Florestal, e Design. Isso porque o Laboratório de Qualidade Ambiental do Campus VI - Paragominas,
congrega discentes e docentes dos cursos ofertados nesse Campus.
O Curso Básico de Mecânica dos Solos 3ª edição traz os dois volumes, Teoria e Exercícios Resolvidos, em um único volume totalmente
revisado. Matéria dos cursos de Engenharia Civil, de Minas, Arquitetura e Geociências, entre outros, o livro apresenta de maneira clara, em
dezesseis aulas, os conceitos e fundamentos da Mecânica dos Solos. Ao longo das soluções das questões, exemplos, ilustrações e
exercícios resolvidos apresentam comentários e discutem como alterações nas preposições iniciais alteram os resultados. Além dos
modelos clássicos que descrevem o comportamento de argilas e areias, Curso Básico de Mecânica dos Solos 3ª edição apresenta os solos
brasileiros de comportamento diferenciado: solos tropicais lateríticos e saprolíticos, solos colapsíveis e expansivos e solos residuais
compactados. O autor Carlos de Sousa Pinto leciona há mais de 35 anos na Escola Politécnica da USP e sempre foi um dos mestres
preferidos pelo seu extenso conhecimento e excepcional didática. Suas Notas de Aulas, copiadas até por estudantes de outros Estados,
deram origem a este livro.
A unique reference guide on stone resources in Nordic countries "Nordic Stone is the latest in a series of research reports on global stone
resources. The Nordic countries--Norway, Sweden and Finland--are famous for granites, soapstones, gneisses and schists, which are used
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in buildings the world over. The bedrock of these Nordic countries offers a great variety of rocks fulfilling the criteria for natural
stones--pleasing to the eye, durable and easy to quarry and work. "Nordic Stone also includes special chapters that examine the history and
heritage of stone in Nordic countries, describe the methods for exploration, extraction, and processing, and take a close look al the
environmental issues in stone production. All the text on Norwegian, Swedish and Finnish natural stones has been prepared by leading
experts from these countries.
As preocupações com a degradação do Meio Ambiente e com a Sustentabilidade do Planeta Terra têm avançado em varias frentes. Existe,
todavia, uma crescente percepção de que esses avanços não se dão no ritmo desejado e não atingem, com a profundidade necessária, a
elaboração de publicações técnico-científicas específicas em nosso Pais. A missão da FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, baseia-se no
incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à educação para sustentabilidade. De todos os recursos naturais importantes ao
meio ambiente e à sustentabilidade, a água, é o que requer nossa atenção urgente, pois através dela que toda Vida nasce e se mantêm.
Captando a premência de publicações focadas na importância quantitativa e qualitativa do uso, conservação e gestão dos recursos hídricos,
a Fundação FAT apóia a confecção deste livro Ciclo Ambiental da Água: da chuva à gestão, que foi elaborada por mais de duas dezenas de
reconhecidos professores, pesquisadores e consultores das principais entidades nacionais, em suas respectivas áreas de atuação.
Esperamos que esta obra possa subsidiar o conhecimento e o desenvolvimento técnico-ciêntífico de profissionais, estudiosos e demais
interessados na sustentabilidade do Planeta Terra.
This book covers the fundamentals of tunneling machine technology: drilling, tunneling, waste removal and securing. It treats methods of rock
classification for the machinery concerned as well as legal issues, using numerous example projects to reflect the state of technology, as well
as problematic cases and solutions. The work is structured such that readers are led from the basics via the main functional elements of
tunneling machinery to the different types of machine, together with their areas of application and equipment. The result is an overview of
current developments. Close cooperation among the authors involved has created a book of equal interest to experienced tunnelers and
newcomers.
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