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ABSTRACT The main objective of the project was the geological and seis-
aological characterization of 230 km* along the coastal region between
the Barro Branco and Jureia massifs in order to pinpoint one or mora locals
showing adequate geological, morphological and geotechnical conditions
suitable for construction of nuclear power plants.

Results of the investigations, as well as the methodology applied for
determination of the more interesting areas are presented. Geotechnical
investigations were undertaken on a scale that furnished geomechanical
parameters for the choice of the most appropriate locations for construe
tion of plants and facilities. ~

The best areas for construction are situated along the coast where pre
Cambrian basement rocks crop out close to the shoreline. The Tertiary-
Quaternary sedimentary cover reaches thickness of SO or more meters and
the character of the sediments does not allow direct eroplac; -snt of foun
dations for heavy-weight constructions. ~

Historical analysis of seismic activity of the region, as well as the
study of faults and fracture zones identified in the area demonstrate the
absence of active faults such as defined by internationally accepted sa-
fety criteria.

ZNTRODOÇXO A NUCLEBRÃS desenvolveu, no .itoral sul do Estado de São Pau
Io, tris importantes projetos de investigação geológica e sismolSgica,
eoa o objetivo de selecionar e caracterizar locais para futuras instala-
ções de usinas nucleares. A seqüência de estudos, ea três fases, foi co-
mo seguei

- geologia e sismologia regional - 1980

- geologia e geotecnia de semi-detalhe - 1981

- geologia e geotecnia do local - 1982

0 objetivo principal foi o de, partindo de um conhecimento geral conti
dos em publicações específicas e informações restritas, identificar umã
ou mais regiões com características geológicas, geotêcnicas e morfológi-
cas, adequadas S implantação de usinas nucleoeletricas.

As investigações realizadas de 1980 a 1982, foram dirigidas para pro-
blemas específicos dos projetos de construção das usinas e a obtenção de
dados imprescindíveis aos relatórios de licenciamento, junto a Conissão
Nacional de Energia Nuclear. Foi levado a efeito um intenso programa de
estudos sismolõgicos, geofísicos, mapeamentos geológico -geotécnicos,son
dagens geológicas e oeotecnica* e ersrics "ccimrrricc* "ir situ" e de laboratório?

Da análise de dados geológicos e sismolõgicos regionais, abrangendo o
circulo de 320 km no derredor de Xguape (Figs. 2 e 3) e areas circunvi-
zinhas, tanto no continente quanto na parte submersa, resultaram em evi-
dências -jue atestam a estabilidade em termo» de tectônica quebrante, a
partir do Plioceno, isto é,hã 5 a 3 nilhões â-i anos.A partir dai íora-



realizadas diversas investigações na chamada "área desapropriada de Pe-
rulbe",numa área de 230 km2 (Fig. 1), distribuída entre a praia do Gua-
raü e a praia da Jureia ou entre os maciços de Barro Branco e o da Ju-
.rela* pertencentes aos municípios de Perulbe e Xguape.

MÉTODOS DE TRABALHO Na seleção de locais possíveis para a iaplantaçio
de edifícios nucleoelitricos, foram realizados diversos trabalhos, se-
queneiados por estudos geológicos regionais, de semi-detalhe e de data -

Os estudos geológicos regionais consistira» es levantamentos bibliogri
ficos envolvendo una irea circunscrita a um raio de 320 te, tendo cooõ
centro de investigação a localidade de Xguape. Mesta fase fora» levados
em consideração as análises de dados geológicos, sisao-tectònlcos • fi -
siogrifieos. Ha análise de dados geológicos, foram levantados os' arca-
bouços estratigrtficos, estruturais e tectonicos das partes eswrsas e
submersas. Os produtos dessa anilise fora» apresentados em mapas nas es
calas de lt1.000.000 e 1*250.000. Ao mesmo tempo, foram realizadas pes -
quisas sobre a história sísmica e avaliação da sismicidade da região, en
colaboração ooa especialistas da Universidade de Brasília. Do mesmo mo-
do, foras coligidas as informações sobre a geoaorfologia, clima, vegeta-
ção e hidrografia. Os resultados obtidos nessa etapa, mostraram que:não
há tectônica de quebramento posterior ao Pleistoceno; que as falhas não
apresentam feições que as qualifiquem como capazes; que a intensidade da
atividade sísmica maxima de grau VI (mercalli modificado) está abaixo
da faixa considerada moderada; que não há correlação entre as falhas e
eventos slsmiccr e que os epicentros de eventos sísmicos não se coadunam
com os alinham***os observados na parte submersa.

A segunda f * * consistiu em estudos de semidetalhe numa área aproxima
da de 230 km , \§ circunscrita á região de Peruíbe-Iguape. Forast reali-
zados levant at urt os geológicos, geotácnicos,radlOBe1 tricôs e de sísmica de
refração. C ;>. 43 lamento geológico, na escala de 1:50.000 foi executado a
partir de fctv JI terpretacão nas fotos lt€0.000, coro verificação de cam-
po. A ilncC' >i< rêf ração, realizada ao longo de diversas linhas par ale
Ias e perpení /ralares as diversas praias, objetivou estudos da natureza
da esbertur* -^adiaentar e profundidade do embasamento rochoso. O levan-
tamento de v arnica de ref ração foi executado com "spread" de 150 metros,
com equipar» to de 12 canais e geofones de 10 hertz de freqüência. Os
resultados i ̂ idos evidenciam as separações entre um nível de solo e a-
reia seca, '<. fc pacote de areia saturada e o embasamento rochoso. Os as -
pactos geotétnicos regionais, levantados na escala 1x50.000, visaram as
caracterizarSes geológico-geotêcnicas das principais unidades litológi -
cas da área« Foram estudadas as características das rochas pré-Cambria-
nas, de sole* residuais ou de alteração; solos transportados e sedimen -
tos da baixeza litorânea. O conjunto de estudos realizados nesta fase
de semi-detajie, permitiu a indicação de três áreas possíveis para estu-
dos de detalnamento para a escolha dt locais para edificações, todas com
pequenas coberturas sedimentares ou diretamente sobre o embasamento ro-
choso. Dentre estas, foi escolhida uma área de cerca de 3,5 km2 na re-
gião de Grajafina, onde foram realizados diversos serviços, a fim de se
caracterizar a geologia e a geotecnia do local.

Ma área denominada de Grajauna-Mamote, as investigações realizadas eon
sistiraa em sondagens mistas e â percussão; ensaios geotienicos "in situ*
e laboratoriais- sísmica de ref ração, de reflexão e sonograf ia "cff-shore" >
caracterização de parâmetros estáticos e dinâmicos das rochas, inclusive
atravás de ensaio "cross-hole". Nessa etapa, os mapeamentos geotienicos
foram executados na escala 1 ti.000 e a sísmica de refração com espaçamen
to de 50 metros entre as linhas. As sondagens foras, mistas - percussão
com SPT nos solos c rotativa em rochas. Os espaçamentos entre os furos
variaram de acordo com a futura planta, a fim de se caracterizar a funda
çao de maneira mais detalhada possível. Os levantamentos geoflsicos de
reflexão e sonografia ("side scan sonar") foram realizados para defini -
çao dos sedimentos quaternários e características do assoalho submarino.
0 ensaio_"cross hole" serviu para a definição das características elásti,
cas a dinâmicas do maciço rochoso.

SlJJTtSE DA GEOLOGIA A região costeira estudada abrange dois grandes do-
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alnios geologicost ua, pri-Siluriano, envolvendo seqüências altamente
perturbadas por processos tectônicos e aetaafirficos pre-Caabrianos e ou-
tro, mais novo, constituído por coberturas fanerosãicas da Bacia do Para
ni e Cobertura Terclirla -Quaternária (Fig. 2) ~

a - O doaínlo sais antigo, ea termos regionais*configura-se ea ireas
geosstaclinaia coa estruturas coaplexas, resultantes de pelo aenos três
ciclos orogenicos incluindo maciços granlticos medianos que íoraaa as
Serres dos Itatins a de Peruíbe.

As datações reeUzadae sltuaa o primeiro destes eventos no Arqueano ,
coa idades ea torno de 2.700 a.e., representado por aatavulcánlcas, xis-
tos e gnaisses» o segunde ao Proterosoico Inferior, do evento TransaaazS
nlco, coa idades dispersando se entre 1.900 e 2.C0C sua. representado 7
sobretudo, por granulitos e rochas afins e o ultiao, estendendo-se do
Proteroxoico Superior ao Xocaabrlano do Ciclo arasiliano, cea idades ra-
iHoaitrices ea torno de €50 m.a., e caracterizado por ua aagsatisao ici-
do iaportante (Fig.2).

Tai rnniramanta. essa região i *imfnaita por uaa coapartiaentação ea
blocos separados por falhas de grande continuidade cot alinhamento subs-'
ralelo a linha da costa atual. São registrados também, nessa irea, 1
neamentos aegniticos transversais de HW-SE, preenchidos localstente F -
diques de diabisio (Fig. 5 ) .

Has serras da Jurêia a de Peruíbe, observa-se uaa intensa rede de ffra-
turaaento de direção preferencial 3t3O°-5O°B, que corresponde provavelmen
te ao sisteaa da Palha de Cubatio. O comprimento das fratures varia de
200 metros a 5 ka.

As estruturas principais que ocorrem na irea de Rio Verde são de dire-
ção N97°W e H32°W. Essas falhas, que ocorrem na Serra 4a Juréia, pare -

estar relacionadas ao sisteaa de alinhamento de Guaoiara.

A Srea estudada pertença ao Coaplexo Costeiro, de idade Brasiliana,cens
tituléa de ua conjunto algaatltico-granltico, onde foraa selecionados os
alvos de trabalhos de detalhe.

Ka área de Grajauna, a geologia S representada por ua núcleo granlti -
co, ds aspecto isotropo, envolvido por uaa faixa de aigeatitos heterogê-
neos, sostrando coaplicados padrões de dobramentòs, passando para bioti-
ta gnaisses, coa paleossoea de aergulhos suaves, na medi Ia que se afasta
do núcleo.

Os outros aorros na região selecionada, cone os de Pedra do Bogoç£,De£
calvado de Dentro, Descalvado de Fora, São P ,•>, etc. se apresentam com
relevos acidentados, de paredões de rochu m onstitu£dos de granitos
leucocrãticos de granulação média a fina, ir pos a fracanente orienta
dos. ~

Ma Serra da Jurlia, ocorre» gnaisses, passando para biotita xistos,com
xistosidade tendendo para comportamento horizontal, com dobras irregula-
res amplas e suavas.

A cobertura de solo residual e de colúvio é em geral aais espessa nas
ireas xlstosas do que nas gnílsslcas, coa a diminuição nas áreas granlti
cas, onde predominam mataeoes. ~*

As falhas quando presentes nessas ireas se apresentara dV caricter anti
go e consolidado. ~

b - As coberturas da Bacia do Parani sõ ten expressão quando considera
do o ralo de 320 km, na geologia regional. Na irea de interesse, a cober
tura sedimentar de origem continental e marinha, i de idade quaternária?
Cia ocorre ao longo das planícies Cananeia/XguapS a na planície de Cua -
raü da Baixada Lltorlnea. Bata cobertura sedimentar, na irea da planí -
cie do rio Una, se apresenta com espessuras variável», ohega.tdo a atin -
gir profundidades superiores a 150 metros.



A cobertura sediaentar da Baixada Litorânea i dividida ea tres £orsa -
çõast Formação Pariquera-Açu (Pleistocene?) t Foraação Cananiia (Pleisto-
eano) a Foraação Santos (Bolocano) - (Martin * Suguio - 1976).

A Foraação Parlquera-Açu, constituída por elásticos continentais, ocor
rs nas depressões, principalmente antra o Morro do Grajauna a Barra dõ
Ona» C O B aspassuras da ata SO astros. O contacto basal dassa onldadt na
iraa ê, a* gar ai > aarcado por ua horisonta congloaerático. Adaa dassa
nível, ocorra» altarnincias areno-congloaerátlcas ea aatri* argilosa a-
veraelhada. Sio fraqaantas as intercalações da caaadis argilosas da co-
ras varlegadas a lautas eongloaeráticas. Mas sonas «ais rasas predosi-

d l d l d l Onaa sadiaantos arenoargilosos da coras SBaralada a
diaantos dassa Foraeçâb sio inconsolidsdos ou pouco lidados.

sadiaantos areno-argilosos da coras amarelada a cinsa clara. Os se-
~ são tnconsffi"" " — "

r ̂pfle A baixada
predominantemente ar-

gilosos na base* constituído de argilas arenosas, fetidas-orgânicas, cin

A Foraaçio Cananéia se astaada por toda a baixada sediaentar, COB as»
tssuras da ortpássaras da ordaa da 70 astros. Os sadiaantos são
l í l fg g

«a-avaraslhadas, coa rastos vegetais, culainando aa horisontas bioturbs-
dos. Para o topo há o auasnto dos grãos» passando para araia aidia a fi
na.
A Formação Cananiia sofreu erosão no Holoceno, dando lugar a deposição

de areas siltosas da praia coa saabaquls, que corresponda á Foraação San
tos, coa ocorrências significativas na região situada a leste da Serra
de Jureia. A espessura desses sedimentos está ea torno de 30 astros.

São, tsabia, incluídas na Formado Santos, os sediaentos de deposição
fluvial, lacustre a de aangue. Ocupam amplas áreas nos setores central e
ocidental da região investigada, perfasando cerca de 220 km2. 0 terreno
i facilmente inundãvel pelas águas pluviais, tornando-se pantanoso nas
ocasiões de chuvas mais prolongadas.

Ao redor do morro do Grajauna que foi o alvo principal ocorrem, abaixo
das áreas da praia e dos mangues, várias camadas de areias marinhas fria
vais intercaladas por níveis de argila orgânica mole (Formação Cananéia)7
na encosts desse morro observou-se s interdigitação de solos coluviais e
aatações com os sediaentos mais finos (Fig. 6).

c - Os elementos estruturais da área são produtos de uma evolução cue
processou entre 2.700 e 450 milhões de anos, experimentando reativações
juro-cretacicas e terciárias. 0 reflexo dessas reati .-ações resume-se tão
somente em manifestações sob forma de diques de diabásio, de pequena es-
pessura (40-50 ca), de idade em torno da 120 Bilhões de anos.

Os traços de fraturamento e falhaaentos mencionados não tem continuida
de na superfície da cobertura sedimentar litorânea, nem tão pouco, nos
sedimentos das formações Pariquera-Açu a Cananiia (Quaternário) junto ao
sopê da serrs dos Itstins, so norte da área.

Os fraturamentos a falhamentos identificados nos maciços rochosos não
foram portanto reativados, pelo menos no Quaternário, evidenciando a i-
nexistencia de falhas ativas n* área. '

ASPECTOS SISKOLOezCOS Os trabalhos sobre as atividades sísmicas no ter-
ritório brasileiro, foram rsalizados pelos professores J. Berrocal s ou-
tros da IAG/USP e J.A. Mendiguren e outros da Universidade de Brasília,
em convênios com a Comissão Nacional de Energia Nuclear c NUCLEBRAs, res
pecti vãmente. ~*

Segundo Berrocal et alii (1981), o nível de atividade sísmica pode ser
considerado significativo, embora inferiores a um nível preocupante. Em
termos de freqüência sísmica, Berrocal et alii (op. cit.) destacam que
no Brasil ocorreram, nos últimos quatro siculos, spenas 14 eventos em
ntb 5/0, dos quais, quatro com m^ emtre 5,3 e 5,6 e um único evento com
• b ' f . Como comparação, na região andina ocorrem anualmente 65 eventos
com mb 5 e m^ " 6, em mídia, uma vez por ano.

A contrastsnts diferença entre as atividades sísmicas da região andina
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e do território brasileiro refletem os regimes tectônicos atuais entre re
giões mais ativas de interação de placas (andinas) e regiões interplacas
mais estiveis (território brasileiro).

Os sismos brasileiros são de profundidades focai rasa, localizados na
crosta terrestre, acima da descoatlnuidade de Mohorovicic, que i típica
dos sismos de regiões interplacas, com intensidades elevadas e baixas maj
nitudes, conforme dados de Berrocal et alil (op. cit.). Mo caso de obras
de engenharia de grande porte, como no caso de usinas nucleares os dados
do sisBicidade devem ser tratados de maneira apropriada. A área de Igua
pe, englobada na região sudeste do Brasil, se apresenta com sismicldadê*
inferior, por exemplo, em relação ao Pantanal e ao Nordeste.

A maior magnitude ocorrida na região Sudeste foi de aproximadamente
•b - 5, sendo a aalor intensidade de VI na Hercalli Modificada, embora
hajam relatos duvidosos de intensidade VII.

Os sismos mais significativos ocorridos, com epicentros da "zona de in
teresse" (raios de 320 km, a redor de Iguape-SP) das Centrais de IguapeT
com dados confiáveis e de magnitude Sk 4 e intensidade I VI (Berrocal
et alli, 1981 - op. cit.) sãot

- Mc-1 Guaçu (SP) - Em 1922, com I - VI e B Q • 5,1
- Cui.I<* (SP) - Ea 1967, com I " VII e «b • 4,1
- Capiv. Cachoeira (PR) - Em 1971, com I - VI e a*, - 4,2

Historicamente, a atividade sísmica na região que engloba o local sele_
cionado ê de natureza relativamente esporidica e de baixa a média inten-
sidade. A intensidade máxinu. estimada i de V Kl.

Apenas três sismos se apresentam com seus epicentros dentro de um raio
de 100 km do local (Fig. 3). Dois deles mostram epicentros localizados
no Oceano Atlântico, ã cerca de 50 km a SE do local.

Hão existem epicentros detectados instrumentalmente nos arredores da
região de Grajaúna. Apenas algumas evidências de certos tremores senti-
dos na área, resultantes de depoimentos verbais de moradores antigos (Men
diguren, 1981).

Segundo Mendiguren (op. cit.), vários abalos percebidos em faixas ao
longo da costa, se devem a epicentros localizados no mar. Segundo esse
mesmo autor, não há evidências de abalos com epicentros no continente,sen
tidos em Iguape-Perulbe e nas vizinhanças da irea de Grajaúna. ~

Para a intensidade máxima V, assinalada para a região de Iguape, Mendi
guren (op. cit.) determina que a aceleração máxima teria siii. de 30csi/s7
(0,03g). Entretanto, este valor deve ser visto com reservas, vez que há
uma subjetividade inerente aos registros históricos não apoiados em in-
formações instrumentalmente detectados.

Os estudos realizados permitiram inferir que não há evidências bistóri
cas de sismos associados a falhamentos de qualquer idade, na área sele-
cionada para futuras instalações de usinas núclnoelétricas.

ASPECTOS GEOTECXICOS Os estudos geotêcnicos realizados na área de Gra-
ja&na, objetivaram a formulação de modelo representativo dos microdomí -
nlos, que possibilitasse a escolha do sítio mais apropriado cara as fun-
dações das usinas nucleoelitricas, levando-se em consideração os aspec-
tos tanto de segurança, quanto de economia.

As sondagens mecânicas efetuadas nas praias atuais e na baixada sedi-
mentar, revelaram a presença de camadas ou bolsões de argila orgânica mui-
to mola a mole, intercaladas nas areias de granulação fina a media, pou-
co compactas (Figs. 5 e 6). Estes sedimentos são, normalmente de espessu
ras significativas, sendo freqüentemente superiores a 50 metros. Estas
características são comuns a toda área estudada. Assim sendo, a localiza
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çio de edifícios diretamente sobre esses tipos de deposites não ê consi-
derada viável, devido a baixa resistência ã liquefaçao (baixa resistên -
cia ao SPT de certas camadas arenosas), assim como ao alia grau de coa-
eressifcilidade (de 0,15 a 0,9 Xgf/cm2) das argilas orgânicas.

3evido ás características desfavoráveis encontradas nas áreas sedimenta
res, foram concentrados os estudos nos locais onde o embasamento rochoso
se encontrava aflorando ou com pequenas coberturas de solos, além da sua
localização se situar próximo ao mar como no case do Morro do Grajtüna.

Os estudos de subsuperfície realizados no embasamento rochoso e seus
solos, revelarem que, embora o maciço se encontre, em geral, fortemente
alterado superficialmente, em profundidade, a rocha se apresenta geralaen
te si (Fig. 6>. Os parâmetros geotêcnicos, tais como grau de alteração?
resistência, fraturamento e RQD, indicam que a qualidade da rocha sa se
aeresenta boa para fundação de edifícios de porte, requeridos numa usina
nucleoelêtrica (Fig. 7). Os ensaios de compressão uniaxial,realizados ea
testemunhos de sondagens rotativas, revelaram resistência acima de 500
Rçf/cm2 para a rocha sã, não fraturada. Os testes de compressão diame-
tral levados a efeito, mostraram resistência â tração acima de 100 Kgf/
cs2. As constantes ultrasônicas de elasticidade, determinadas em testenu
nhos, confirmaram as condições altamente favoráveis da rocha sã do embasã
mento como fundação dos edifícios. ~

Pelos conhecimentos adquiridos durante as investigações do embasamento
rochoso são (inclusive com a determinação de parâmetros dinâmicos atra -
vês de ensaios ("cross-hole"), nos locais das fundações dos edifícios de
maior responsabilidade não ê esperada a ocorrência de zonas co.upressivas,
associadas a descontinuidades estruturais. Tão gouco se constetou faixas
de rochas alteradas ao longo de planos de foliaçao nos migmatitos mais ai
c&ceos e/ou fraturas preenchidas com argilas expansivas na área dos reato
res. ~*

Os ensaios de perda d'água, realizados nos furos de sondagens em rocha
sã Qostraram que, de modo geral, todo o maciço rochoso possui permeabili-
dade baixa a extremamente baixa, podendo ser considerada, para fins prátî
cos, como impermeável. ~
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