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APRESENTAÇÃO 

O uso de informações sismológicas em projetos de 
usinas hidrelétricas e centrais nucleares no Brasil foi, até 
recentemente, isento de considerações probabllísticas 
sobre a recorrência de intensidades e magnitudes. 

Durante 1983, algumas análises probabllísticas 
foram desenvolvidas para os sismos do sul-sudeste, 
sudeste e nordeste, modificando a forma clássica das 
análises, essencialmente determinísticas. Para os estudos 
do sul-sudeste e do nordeste, foram consideradas as 
magnitudes, enquanto que para o sudeste, as intensida
des sísmicas. 

Como decorrrência da facilidade em associar 
intensidades sísmicas como acelerações e velocidades, foi 
possível elaborar um mapa de risco sísmico para o 
sudeste. A visualização geográfica das áreas com dife
rentes intensidades e suas recorrências permitiram 
estabelecer zonas mais e menos instáveis sismicamente, 

contribuindo para orientar decisões em projetos de 
obras civis. 

Esta contribuição da Sismologia à Geologia de 
Engenharia representa uma complementação das idéias 
de regionalizaçáfo e zoneamento sísmico propostas a 
partir de 1981 pelo IPT. O mapa de risco sísmico obtido, 
apesar de algumas aproximações e limitações de uso, 
constitue uma base para os futuros estudos de microzo-
neamento sísmico ao qual se poderá acrescentar, breve
mente, elementos de Geotecnia e de atenuação de ondas 
sísmicas, favorecendo o uso mais adequado para os 
propósitos da Engenharia Civil. 

Ricardo Fernandes da Silva 
(Diretor da Divisão de Minas e Geologia Aplicada) 
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SÍNTESE ABSTRACT 

Os estudos sobre risco sísmico no Brasil sã"o 
muito recentes, e vêm sendo realizados com dois inte
resses. Um deles é o de melhor conhecer a sismicidade 
histórica e a recorrência dos eventos sísmicos brasileiros. 
O outro é no sentido de determinar elementos sísmicos a 
serem considerados em projetos e edificações de usinas 
hidrelétricas e centrais nucleares. 

O primeiro mapa de risco sísmico focalizou 
a região sudeste e foi realizado em 1979 pela Universi
dade de Brasília (UnB • Estação Sismológica de Brasília), 
face ao interesse do planejamento das centrais nucleares 
do Estado de Safo Paulo. 0 seu conteúdo se restringiu ao 
contorno das isossistas máximas verificadas na região; 
a correlação intensidade versus aceleração foi realizada 
considerando-se a intensidade VI MM (Escala Mercai li 
Modificada, Versão 1956) e admitindo-se que o nível 
sísmico não sofreria mudanças sensíveis em relação 
àquele do período de observação, de cerca de 200 anos. 

Em 1981, os estudos sismo-tectônicos reali
zados pelo IPT (Divisão de Minas e Geologia Aplicada), 
para o projeto de Usinas Nucleares da praia de Itaorna 
(Angra dos Reis-RJ), permitiram identificar as zonas 
sismogênicas da região sudeste, obtendo-se resultados 
essenciais para a elaboração de mapa de risco sísmico. 
Nesses estudos foi definido o Terremoto Potencial Má
ximo para o projeto das centrais nucleares, cuja divul
gação foi realizada nesta mesma série de publicações 
(Monografia 7). 

Os estudos da UnB e do IPT podem ser classifica
dos como pertencentes aos métodos determinísticos de 
análise de risco: ambos elegeram uma intensidade máxi
ma no contexto da estabilidade regional e a estimaram 
como a intensidade potencial de vir a ocorrer em um 
dado período de tempo, com base no período de 
observação. 

Em 1983 surgiram os estudos de risco envolvendo 
métodos probabi lis ticos, notadamente para as regiões 
sul-sudeste (magnitudes), sudeste (intensidades) e 
nordeste (magnitudes). Para a região sudeste a análise 
estatística das intensidades foi incorporada a uma base 
geográfica, originando o Mapa de Risco Sísmico do 
Sudeste Brasileiro. O mapa obtido contém algumas im-

In the last few years, some studies regarding seismic 
risk were prepared for three regions of Brazil. They were 
carried out on account of two basic interests: first, 
toward the seismic history and recurrence of Brazilian 
seismic events; second, in a way to provide seismic 
parameter to design and construction of hydro and 
nuclear power plants. , v • 

On the seismic risk map, the first was prepared for 
the Southeastern region, in 1979 by the Universidade de 
Brasília (UnB - Brasília Seismological Station) in order 
to design build nuclear power plant' in the São Paulo 
State. Basically, it was a isoseismic map of maxima 
intensities; correlation between intensity and acceler
ation level was done over VI MM (Modified Mercai Ii 
Intensity Scale, 1956 Version} moreover the seismic 
level would not change from that of the observation 
period, of about 200 years. 

In 1981, seismotectonic studies were carried out 
for the design and construction of the nuclear power 
plants of Itaorna Beach (Angra dos Reis, Rio de Janei
ro State) by IPT (Mining and Applied Geology Division). 
From these studies the seismogenic zones of the 
Southeastern region were identified, getting thus 
essential' information for the elaboration of seismic 
risk map. IPT studies allowed to determine the 
Maximum Potential Earthquake for the nuclear power 
plants projects; consideration about these studies were 
discussed and presented in Monografia 7. 

Both, UnB and IPT studies can be classified as 
related to deterministic methods of risk analysis; both 
chose a maximum intensity over basic geological and 
seismological information (regional stability studies), 
that would be expected at a local or regional site within 
a given time (based on an observation period of 200 -
years). ......... -'? • 

Recently, in 1983, seismic risk appeared, mapping 
probabilistic methods, for the South-Southeastern 
(magnitudes). Southeastern (intensities) and Northeastern 
(magnitudes) regions. For the Southeastern region, the 
statistic analysis of intensities was incorporated to a 
geographic basis resulting the Seismic Risk Map of the 
Southeastern Brazil. It still includes some imperfections 
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perfeições, decorrentes da falta de tratamento dos 
elementos geológicos, tectônlcos, geotécnlcos e sismo-
lógicos. Assim, o emprego do mesmo em projetos de 
obras civis ainda apresenta certas limitações, tendo 
utilidade prática em algumas fases dos projetos: na fase 
de planejamento, pode ser útil na avaliação das acele
rações ou velocidades que poderão estar sujeitas às obras 
em seu período estimado de uso; na fase de constru
ção, nío se recomenda diretamente o seu uso pela 
referência de níveis de acelerações ou velocidades nos 
terrenos, pois este processo de análise é restrito ao 
domínio do microzoneamento sísmico; na fase de 
operação, poderá ser usado na avaliação da segurança das 
obras implantadas e em operação, no sentido de melhor 
entender o comportamento das obras frente às solicita
ções sísmicas. Quanto ao seu emprego no estabelecimen
to de medidas de proteção comunitária, ainda carece de 
outras informações sismológicas, principalmente aquelas 
referentes aos efeitos em construções civis residen
ciais. Dependendo da ocupação demográfica, da profun
didade do sismo e das probabilidades de recorrências de 
sismo com intensidade maior do que VMM, as áreas 
abrangidas por tais intensidades poderão ser passíveis de 
sofrerem vibrações sísmicas que induzirão alguns prejuí
zos materiais. 

Até 1984, a prática dos estudos sísmicos relacio
nada às usinas hidrelétricas, centrais nucleares e outras 
obras de grande porte nâ"o consideraram os eventos 
sísmicos sob o aspecto de suas probabilidades de recor
rência, mais relevantes nas considerações de projeto do 
que a simples escolha de um dado valor de intensidade 
ou magnitude, ou a' adoção do nível de sismicidade 
baseado em método determinístico. Neste sentido, 
algumas considerações foram realizadas para sensibilizar 
os interessados a discutirem sobre o emprego de sismos 
em projetos de usinas hidrelétricas e centrais nucleares 
no Brasil, quanto às tendências das análises, sensivel
mente alteradas, tendo em vista o panorama de risco sís
mico atual. 

resulting from the lack of geological, tectonical, geotech-
nlcal and selsmological data and their treatments. So, 
their use in design and construction still presents some 
limitation. During the design phase, It can be useful for 
estimation of acceleration or velocity in all periods of 
operation. For the construction phase, the map must 
have some information about seismic microzonlng, 
therefore, the present map is not recommended for 
the evaluation of local accelerations and velocities 
resulting from intensity levels. During the operation 
phase, it may be used for trie evaluation of security 
of civil plants and their seismic vibration behavior. 
Concerning the measurements of communitary protec
tion the seismic risk map needs some seismological 
information mainly those on effects of seismic waves 
in residential buildings. In this way and depending 
on the demographic occupation, seism intensity and 
probabilities of recurrence with intensity greater than 
V MM, the zones reached by such intensities could be 
able possible to experiment seismic vibrations which 
would cause material damage. 

In Brazil, until 1984, seismic studies concerning 
hydro and nuclear power plants and other civil construc
tion of great size did not take into account the seismic 
events from the point of view of probabilities of seismic 
recurrences. Such analysis in design is more important 
than the choice of a level of intensity or magnitude, 
or adoption of a seismicity level based on deterministic 
method. In this way, some considerations were made 
about the use of seisms in Brazilian designs of hydro 
and nuclear power plants, as far as it concerns the seismic 
analysis, recently altered over the current seismic risk 
panorama. 



The geologist has a public responsibility in 
connection with earthquakes. He should be able properly 
to inform engineers, architects, property owners, and 
public officials without being too reassuring or 
needlessly alarming. He should form a clear idea of 
the long-term nature of earthquake risk, as well as its 
relation to the location of faults and the character of 
ground or foundation. (CHARLES F. RICHTER, 
1958 em Elementary Seismology, Chapter 1 , p.7). 



INTRODUÇÃO 

Importância dos Mapas de Risco Sísmico 

Os estudos de risco sísmico em âmbito 
universal encontram-se em estágios diversos, 
dependendo da maior ou menor necessidade e 
possibilidade que certos países têm em realizá-los. 

Os contrastes de evolução desses estudos 
podem ser observados nas discussões dos três 
encontros técnicos internacionais mais recentes 
sobre o assunto, realizados em Paris (França, 
1976): International Conference on the Assess
ment and Mitigation of Earthquake Risk; San 
Juan (Argentina, 1980) .Seminário Internacional 
sobre Prediccion de Terremotos y Evaluación dei 
PeligroSísmico; e Roma (Itália, 1981):Simpósio 
su Rischio Sísmico e Rischio Vulcânico. 

Nessas reuniões, o aspecto mais notável se 
referiu ao desenvolvimento unilateral do trata
mento matemático, deixando em plano secun
dário os elementos geotectônicos, não os consi
derando ou simplificando-os em excesso nas aná
lises de risco. Este comportamento de alguns 
pesquisadores vem acarretando um certo atraso 
na obtenção de resultados mais confiáveis de 
risco sísmico (e prédição de terremotos), princi
palmente nos países latino-americanos e naque
les de sismicidade relativamente baixa, afastados 
das bordas de placas tectônicas que possuem ele
vada sismicidade. 

Entretanto, os resultados são úteis, porque 
a maioria dos pesquisadores considera, nas aná
lises, os problemas de segurança pública e perdas 
econômicas devidos a sismos, bem como dife
renciam os fatores de cada grupo de problema, 
uma vez que também são diferentes as medidas 
de proteção a serem adotadas e os tipos de co
bertura de seguro o serem pagos. 

Para melhor entender a questão do concei
to de risco sísmico foram reproduzidas as idéias 
de VERE-JONES (1973, apud KÁRNfK & AL-
GERMISSEN, 1980, p.43-46), que o considera 
sob três pontos de vista: 

• "risco geofísico, que se refere à probabilidade 
de repetição de um terremoto catastrófico 
em uma região específica; 

• o risco técnico, que se refere à probabilidade 
de que se rompa um tipo particular de es
trutura; 

• o risco de seguro, que se refere à probabili
dade de que reclamações se atenham a uma 
quantidade determinada". 

Estes três tipos de elementos de risco sís
mico podem ser avaliados isolada ou conjunta
mente, dependendo do interesse dos órgãos de 
planejamento de governos, das empresas de en
genharia civil e das companhias de seguro. 
Ainda, cada um deles exige componentes parti
culares, mas que sejam possíveis de serem cor
relacionados entre si. 

Desse modo, as melhores análises são aque
las que conseguem reunir todos os elementos de 
risco sísmico. . * .. 

Normalmente, os resultados desta integra
ção são transferidos para mapas geográficos, de 
onde os técnicos dos diferentes setores de inte
resse extraem as informações de que necessitam. 
Em termos de risco geofísico, por exemplo, 
órgãos governamentais podem estabelecer medi
das de proteção comunitária a partir dos perío
dos de recorrência dos sismos; pesquisadores 
podem restringir estudos específicos de tectô-
nica a determinadas áreas. Em termos de risco 
técnico podem ser estabelecidas diretrizes de 
construções civis e ocupação demográfica em 
áreas urbanas e rurais; também, estimar níveis de 
solicitação dinâmica no tempo. Em termos de 
risco de seguro as empresas podem programar 
melhor seus investimentos securitários. 

A importância e o uso dos mapas de risco 
sísmico são maiores em países ou regiões onde a 
atividade sísmica é mais elevada. Para as condi
ções brasileiras, onde a atividade sísmica é rela
tivamente baixa, a importância e o uso dos 
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mesmos são menores, porém não devem ser 
desestimu lados em exercícios acadêmicos ou 
práticos, porque, pela localização do território 
brasileiro em área de plataforma estabilizada, 
"a especulação em torno da sismicidade natural 
foi muito grande, tendo o caráter sismicidade 
desprezível cedido lugar a uma constatação mais 
preocupante e, em se considerando o caráter 
difuso e a freqüência mais baixa de ocorrência 
dos fenômenos sísmicos, as dificuldades de 
análise são muito grandes e a predição impossí
vel" (IPT, 1981a, p.170). 

Considerações Iniciais e Critérios Utilizados 

A evolução do conhecimento sismo-tectô-
nico brasileiro apresentou um grande avanço 
após a segunda metade da década de 70. 

As explicações não-tectônicas, as referên
cias às simples acomodações de camadas e o 
caráter aleatório dos eventos sísmicos cederam 
lugar, a partir de 1978, a considerações mais 
fundamentadas de tectônica, melhorando sensi
velmente o entendimento da sismicidade bra
sileira. 

A especulação em torno da sismicidade na
tural era mÚlió grande até então, mas passou a 
ter Lim caráter menos desprezível em projetos 
de usinas hidrelétricas e centrais nucleares, uma 
vez que a constatação levou a torná-la preocu
pante. A sismicidade,»relativamente baixa do 
território brasileiro, e seu caráter difuso foram 
e vêm sendo reavaliados com grandes dificul
dades, porque nas condições de zonas muito 
distantes de bordas de placas tectônicas as 
correlações entre estrutura geológica e ativi
dade sísmica não são muito fáceis de serem 
estabelecidas. Além disso, há poucas estações 
sismológicas instaladas. Isto obriga a dirigir os 
estudos de correlação introduzindo outros 
elementos na análise, como uma tentativa de 
superar as dificuldades e o caráter não satisfa
tório da própria correlação. 

Esta busca de identificação de outros ele
mentos e parâmetros para caracterizar regiões, 
áreas ou zonas sismo-tectonicamente tem sido 
preocupação constante em projetos de centrais 
nucleares em situações similares às do Brasil, a 
ponto de motivar a USNRC - United States 
Nuclear Regulatory Commission (1979) a sugerir 
modificações nas normas vigentes nos Estados 
Unidos da América. 

Os estudos de risco sísmico efetuado pela 
UnB (1979), para o sudeste brasileiro, a elabo
ração do mapa de sismicidade baseado em 
magnitudes de ASSUMPÇÂO et alii (1980), e a 
avaliação da sismicidade para projeto das cen
trais nucleares da praia de Itaorna realizado pelo 
IPT (1981a), permitem considerar os seguintes 

aspectos sobre o conhecimento sismológico do 
sudeste: 
• as informações sobre as ocorrências de sismos 

têm um caráter confiável ao tratamento sis-
mo-tectônico; 

• a ocupação demográfica parece ter interferido 
na configuração do quadro da sismicidade, 
porém não impediu que o pequeno número de 
eventos (em relação a outras regiões) fosse in
tegrado à análise; • 

• a carência de estações sismológicas tem contri-
buído para que o controle sísmico do sudeste 
seja deficiente, a ponto de se questionar que 
talvez o quadro da sismicidade fosse outro e 
mais consistente, se existisse uma rede sismo-
gráfica corretamente implantada; e 

• a questão da predição sísmica é muito discutí
vel, mesmo em regiões onde o conhecimento 
sismológico é avançado, de modo que foi 
considerada impossível de ser feita para o 
sudeste. 

Portanto, as limitações possíveis da análise 
dos sismos não resultam apenas do seu caráter 
confiável, da distribuição da população, da falta 
de estações sismológicas e da impossibilidade de 
predição; devem ser, na verdade, vinculadas ao 
desenvolvimento de estudos mais condizentes às 
características geológicas evolutivas do sudeste, 
no sentido de entendê-lo como uma área de pla
taforma estabilizada, comportando diversos fa
tores que interferem na sua estabilidade regional, 
atuantes nos vários graus de interesse na análise, 
conforme relatam MIOTO & HASUI (1982, 
p. 1653-1654). 

Quanto aos elementos e parâmetros geof í-
sicos de geomagnetismo, gravimetria e geoter-
mia, somente alguns foram incluídos na análise; 
isto por não iérem sido divulgados em escala 
adequada para integração aos elementos geoló
gicos, geomorfológicos e sismológicos. Para 
futuras interpretações em escalas compatíveis 
de integração, estima-se que esses elementos e 
parâmetros permitirão mudanças sensíveis na 
análise, acompanhando a evolução do conheci
mento sismológico. Os reflexos mais imediatos 
estarão na melhor identificação de estruturas 
geológicas e no contorno das zonas sismogênicas. 

Pelo que se depreende dessas considerações 
iniciais e como se verificará nos tópicos sobre o 
zoneamento sísmico adotado (IPT, 1981a; 
HASUI et alii, 1982 e MIOTO & HASUI, 1982), 
as deficiências, quanto ao conhecimento da 
Geologia e Tectônica do sudeste, podem ser 
admitidas como muito pequenas, de um nível tal 
que se prestam às considerações de análise de 
risco sísmico. 

A respeito da inclusão dos sismps induzicjgg 
na análise, esses são recomendados porque áli||-
liam na caracterização dà e§\|l^udadé réjà[lãÍ\|l, 
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inferindo áreas de fraqueza na parte mais super
ficial da crosta, como os de Carmo de Cajuru 
(MG)eosdeParaibuna(SP). 

Na parte da formulação geotectônica básica 
do zoneamento sísmico, no desenvolvimento e 
nas discussões dos resultados das análises de 
riscO/ preferiu-se recorrer à reprodução de 
grande parte das opiniões e resultados de inter
pretação, com os seguintes objetivos: evitar 
incorreções na divulgação de informações 
sismológicas veiculadas no tempo; apresentar o 
máximo de informações que se relacionam à 
evolução dos estudos de risco; e manter fidelida
de às idéias propostas pelo IPT em 1981, par
cialmente desenvolvidas pelo autor deste tra
balho. 

Objetivos dos Estudos 

Os objetivos da análise de risco sísmico do 
sudeste brasileiro podem ser resumidos em dois 
aspectos principais: 

• o de elaborar um mapa de risco que se preste 

à avaliação e planejamento de projetos e obras 
por órgãos governamentais; que seja usado 
para orientar projetos de construções civis por 
parte das empresas de engenharia; que sirva de 
orientação às questões securitárias adotadas 
pelas companhias de seguro; e 

• o de sintetizar aspectos de risco sísmico espar
sos na bibliografia brasileira, incorporando 
uma base sismo-tectônica atualizada. 

Quanto ao primeiro aspecto, o mapa pode
rá ter algumas destinações importantes nas fases 
de planejamento de obras e na orientação do 
grau de risco às companhias de seguro. Quanto 
ao segundo, a resenha sobre as avaliações de ris
co sísmico em obras civis dispensará estudos de 
síntese a respeito da adoção de certos níveis de 
acelerações regionais. 

Entretanto, como poderá ser observado nos 
tópicos da análise, o Mapa de Risco Sísmico do 
Sudeste Brasileiro tem certas limitações a serem 
consideradas, que decorrem da falta de alguns 
elementos do tratamento de dados geológicos, 
geotécnicos e sismológicos, como se pode veri
ficar pelo f luxograma da Figura 1. 



CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
SOBRE RISCO SÍSMICO 

Aspectos sobre a Organização dos Dados 
Sísmicos 

. Durante a realização da International Con
ference on the Assessment and Mitigation of 
Earthquake Risk, de 10 a 19 de fevereiro de 
1976, na sede da UNESCO (Paris, França), 
vários especialistas em sismologia, engenharia 
sísmica, sociologia e economia discutiram os 
aspectos de risco sísmico. 

As discussões sobre risco foram agrupadas 
em três conjuntos: avaliação do risco sísmico, 
medidas de engenharia para redução dos danos e 
implicações do risco sísmico. 

Destes conjuntos, o que mais interessa à 
análise de risco do sudeste é o primeiro, uma vez 
que as discussões apresentadas estão diretamente 
relacionadas à elaboração dos mapas. 

Dentre as discussões ocorridas sobre análise 
de risco, a mais interessante foi sobre a organi
zação dos dados sísmicos, apresentada por 
KARNI'K & ALGERMISSEN (1980). 

Esses pesquisadores sugerem que "qualquer 
tomada de decisão referente ao planejamento 
regional e urbano, assim como ao projeto anti-
sísmico, deve basear-se no conhecimento das 
características dos prováveis terremotos que po
dem ocorrer no futuro. Este conhecimento se 
obtém mediante o procedimento comumente 
chamado zoneamento sísmico"*. Fazem referên
cia, também, ao significado da expressão "zonea
mento sísmico" e sua evolução no tempo, em 
função das informações contidas nos mapas de 
risco. Alguns mapas refletem os efeitos de sismos 
ocorridos e sugerem que, no futuro, estes 
poderão ser repetidos**, outros mapas "extra

c t As discussões sobra zoneamento sfsmico fazem parte do 
item "Regionalização, Zoneamento e Microzeamento 
Sísmico". 

(**) Os trabalhos da UnB (1979) e IPT (1981) para as centrais 
nucleares do sudeste brasileiro, praticamente seguiram esta 
orientação. 

polam as regiões e efeitos passados para predição 
de novas fontes potenciais de sismos e seus efei
tos correspondentes". 

Os mapas do primeiro tipo podem conter 
"surpresas sismológicas" por não considerarem 
a integração de possíveis áreas potenciais de sis
mos, ou seja, aquelas onde não se registram sis
mos. Esta possibilidade para o sudeste, conside
rando-se a análise como a desenvolvida pelo IPT 
(1981a), parece estar distante, a não ser que os 
movimentos epirogênicos atuantes na área so
fram variações profundas, o que parece não de
verá ocorrer, tendo em vista o conhecimento 
da evolução geológica da região. Os mapas do 
segundo tipo são aqueles que integram mais 
elementos e parâmetros geológicos, sismológicos 
e de engenharia; são complexos na elaboração 
e refletem os níveis de acelerações máximas do 
terreno. 

O desenvolvimento destes diferentes tipos 
de mapas foi objeto de análise por GAMA (1980, 
p.43-49), com a finalidade de estabelecer algu
mas idéias sobre um mapa de risco sísmico para 
o Brasil. Os exemplos tomados foram os mapas 
dos Estados Unidos da América, onde a regiona
lização e o zoneamento sísmico já estavam avan
çados em meados deste século. O mapa de 1949 
praticamente é uma representação de áreas de 
concentração de epicentros com limites muito 
irregulares, "às vezes coincidindo cornos limites 
entre Estados", com indicação da previsão de 
danos para quatro categorias de zonas. No Brasil, 
nenhum mapa semelhante foi elaborado até 
agora. 

Em 1969, foram incorporadas ao mapa de 
risco norte-americano informações sobre estru
turas geológicas e províncias sísmicas, modi
ficando grandemente o mapa de 1949. Basea
do em determinações de intensidades sísmicas, 
o risco foi definido em termos relativos de 
zonas de maior e menor risco sísmico (limites de 
0 = sem nenhum risco, até 3 = maior risco). No 
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Brasil, pode ser incluído neste tipo de mapa 
o desenvolvido pela UnB (1979), ressalvando-se 
a questão das áreas consideradas nas análises 
(território norte-americano e região do ter
ritório brasileiro). 

O mapa de risco baseado em conceitos 
probabi l ist ic (BOLT, 1978 e GAMA, 1980, 
'•46) su'3iu no:, Estados Unidos da América 
entre 1976 e 1977, incorporando estudos de 
recorrência dos sismos em diversos períodos. 
A representação em mapa das áreas sujeitas 
a diferentes níveis de acelerações facilitou a 
utilização das informações sísmicas em diver
sos setores da Engenharia Civil e no planejamen
to de atitudes para enfrentar os possíveis efei
tos de terremotos. No Brasil, ainda não foram 
desenvolvidos estudos de atenuação de ondas 
sísmicas necessários para inferir comporta
mento das acelerações em área. Alguns estudos 
sobre propagação de ondas no território brasi
leiro vêm sendo desenvolvidos recentemente, 
e merecem ser destacados os de ASSUMPÇÃO 
(1983a, p.19; 1983c e 1983d), sobre a iden
tificação de fases de ondas e determinações 
de curvas amplitude-distância para definir 
escala de magnitude regional para o Brasil. 
A aplicação do cálculo teórico de atenuação 
de intensidades no Brasil foi realizado pela 
WGC-Weston Geophysical Corporation (1979) 
nos estudos do Terremoto Potencial Máxi
mo, para as centrais nucleares da praia de 
Itaorna, com base nos estudos originalmen
te desenvolvidos por GUPTA & NUTTLI 
(1976), para a região central dos Estados Uni
dos da Amériba. 

Este conhecimento parcial sobre leis 
que regem a propagação de ondas sísmicas 
no sudeste brasileiro, impõem algumas res
trições à obtenção de um mapa de risco que 
satisfaça às mais diversas áreas de interesse 
de aplicação. 

De modo ideal, as informações e parâ
metros de um mapa de zoneamento sísmico 
devem ser definidos e integrados, conforme 
sugerem KARNI'K & ALGERMISSEN (1980), 
envolvendo as 4 etapas de análises apresen
tadas na Figura 1. Nela, foram assinaladas 
todas as fases que se encontram superadas 
na análise para o sudeste brasileiro. Como se 
pode observar, ainda são necessários muitos 
estudos (alguns deles são puramente de sín
tese) para a elaboração de um mapa de risco 
sísmico mais adequado aos projetos de obras 
civis. 

Dentro deste contexto, o Mapa de Ris
co Sísmico do Sudeste Brasileiro, obtido 
neste estudo, nada mais representa do que 
o resultado de uma etapa de análise de risco, 
apoiada em consistente base geotectônica. 

Panorama sobre Risco Sísmico do Sudeste 
Brasileiro até 1982 

Os estudos de zoneamento sísmico do su
deste brasileiro vêm sendo feitos utilizàndo-se 
vários critérios, dependendo dos interesses das 
análises e da evolução do conhecimento geotec-
tônico e sismológico. Em 1978 começaram a 
surgir estudos mais consistentes sobre sismici-
dade e risco sísmico, voltados aos projetos de 
usinas hidrelétricas e centrais nucleares. 

A preocupação quanto aos sismos em pro
jetos destas obras civis motivou a realização de 
duas reuniões técnicas em São Paulo, sobre 
Sismicidade Natural e Induzida (1979) e Risco 
Sísmico (1980). Nesta última foram discutidos 
mais estreitamente os assuntos sobre as bases 
para uma carta de risco sísmico, em seus as
pectos de correlação geológica e sismológica 
(ASSUMPÇÃO, 1980 p.05-15), da participa
ção dos sismos induzidos na análise (MIOTO, 
1980 p.20-34), e do próprio desenvolvimento 
das cartas de risco (GAMA, 1980 p.40-53). 

Com o acesso, em 1980, aos estudos de 
risco sísmico efetuados pela UnB (1979), foram 
estabelecidos os contatos com as idéias de zonea
mento sísmico do sudeste numa primeira tenta
tiva de dar as noções sobre as prováveis ocorrên
cias de acelerações na área. Baseadas na inten
sidade máxima experimentada na região — VI 
na Escala Mercalli Modificada (MM) - as ace
lerações equivalentes foram definidas de apro
ximadamente 30 cm/s2 *. 

Nos estudos de Geologia, tectônica, geo-
morfologia e sismologia regionais de inte
resse às usinas nucleares da praia de Itaorna, 
realizados pelo IPT em 1981 (HASUI et alii, 
1982), o Terremoto Potencial Máximo foi 
definido como o de Pinhal (27/01/1922) por 
"representar a ocorrência da maior intensidade 
relacionada ao domínio da província estrutural 
(Mantiqueira), na qual se localiza o sítio da praia 
de Itaorna", com intensidade VI MM e magnitu
de mb- 5,1. Pelas normas de construção de 
centrais nucleares, intensidades de tal ordem 
levam a definir um valor mínimo para as acelera
ções máximas horizontais, que correspondem a 
0.1 g Kg- aceleração da gravidade referida a 
980cm/s2), o que coloca nesta condição sismos 
com intensidades entre VI e VII na Escala 
Mercalli Modificada. As acelerações máximas 
equivalentes são de aproximadamente 100cm/s2 

(BOLT, 1978). 
Em se tratando de toda a região sudeste, ao 

nível do conhecimento sismológico atual, as in
tensidades e acelerações máximas não ultrapas
sam os valores referidos. 

(*) Fonte de correlação intensidade-aceleraçãb não especifi
cada. 
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FIGURA 1 - Fluxograma de zoneamento sísmico (Simplificado de KÁRNÍK & ALGERMISSEN, 1980, p.13), com indicação dos níveis de 
desenvolvimento das diversas fases para o sudeste brasileiro 
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As idéias expressas pela UnB (1979, p. 11) 
sobre a sismicidade do sudeste sem considera
ções de tratamento estatístico mostram que "o 
nível da atividade sísmica observada representa 
o nível normal da sismicidade na região, não 
existindo indícios de que num futuro imediato 
poderia haver mudanças radicais na distribuição 
ou intensidade dos sismos". 

Os quadros de risco sísmico, obtidos nos 
estudos da UnB (1979) e IPT (1981a), são 
correspondentes quanto às intensidades máxi
mas/ apesar dos critérios de análise adotados 
terem sido completamente diferentes. 

No sentido de modificar este estágio de 
conhecimento, foram iniciados esforços para se 
avaliar risco sísmico de todo o sudeste, pois o 
uso das informações de risco sísmico envolve 
interesses governamentais (defesa civil, planeja
mento de grandes obras,-,,) e empresariais (pro
jetos de engenharia, companhia de seguros...). 
Dentro destes interesses, o estabelecimento de 
zonas sismogênicas, compondo o quadro de esta
bilidade regional, serviu de base para a avaliação 
de risco sísmico. Estas zonas foram interpretadas 
em função das suas atividades tectônicas e sísmi
cas, identificadas como Bom Sucesso, Pinhal, Ca-
xambu, Cunha, Cabo Frio, Campos (IPT, 1981a) 
e outra, ainda mal definida, na região de Cana-
néia. 

O mapa de sismicidade acumulada, zonas 
sismogênicas e províncias estruturais obtido 
(Anexo B) serviu de base para o tratamento 
matemático das intensidades observadas e 
considerações de recorrência no tempo. O 
tratamento de intensidades sísmicas apresenta 
uma vantagem em relação ao de magnitudes, 
porque podem ser correlacionadas, aproxima
damente, com acelerações ou velocidades a 
serem utilizadas em projetos de Engenharia Civil 
(ver item "Intensidades Sísmicas"). 

Em se tratando de analisar a probabilidade 
de ocorrência de uma determinada magnitude 
dentro de um determinado período de retorno, a 
área de observação parece ser melhor indicada 
pela extensão do sudeste até o sul, envolvendo 
os sismos da região compreendida entre Cana-
néia (SP) e Florianópolis (SC). Estudos neste 
sentido foram realizados por ASSUMPÇÂO 
(1983a) e conduziram a resultados preliminares 
satisfatórios em vista do atual conhecimento 
sismológico regional. 

Intensidades Sísmicas 

Intensidade sísmica ou intensidade macros-
sísmica é um determinado valor numérico, não 
instrumental, que serve para medir os efeitos dos 
terremotos sobre a natureza, as construções, os 
objetos e as pessoas, sujeitos às vibrações produ

zidas pelas ondas sísmicas. 0 valor numérico 
mais elevado de intensidade está diretamente as
sociado à maior proximidade do epicentro do 
sismo, e tende a diminuir quanto mais se afastar 
deste. 

Na realidade, esta avaliação qualitativa dos 
efeitos encerra algumas influências do observa
dor, principalmente por seu caráter subjetivo. 
Porém, a intensidade sísmica ainda é o melhor 
elemento "para a determinação da distribuição 
superficial dos efeitos dos terremotos, se não 
se conta com uma rede densa de instrumentos 
que registram sismos fortes" (KÁRNfK & AL-
GERMISSEN, 1980, p.22). 

Os valores de intensidades são usados para 
cartografia dos efeitos sísmicos, para estudos de 
anomalias de propagação de ondas, para indicar 
toda a área envolvida na liberação de energia 
sísmica (indiretamente, pode ser determinada a 
magnitude) e para inferir a grandeza da profun
didade focai. A respeito destes dois últimos as
pectos, alguns estudos foram desenvolvidos no 
Brasil, envolvendo sismos sem registros instru
mentais, como relatam ASSUMPÇÂO et alii 
(1980). 

As escalas de intensidades sísmicas mais 
usuais são: 
• Escala Mercalli Modificada, Versão 1956, de 

doze graus (MM); 
• Escala Medvedev-Sponheuer - Kárník (MSK) 

ou Escala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), 
Versão 1974, de doze graus, muito similares à 
MM eà russa GOST;e 

• Escala da Agência Meteorológica do Japão, 
de sete graus (JMA). 

Dentre estas, a Escala Mercalli Modificada, 
Versão 1956 (MM), foi escolhida para avaliação 
dos efeitos dos sismos do território brasileiro e 
particularmente do sudeste. 

Escala de Intensidade Mercalli Modificada, 
Versão 1956 

Essa escala foi elaborada em 1902 pelosis-
mólogo e vulcanólogo italiano Mercalli, que esta
beleceu dez graus para identificar os efeitos das 
ondas sísmicas. Em 1931, passou por modifica
ções com a finalidade de incluir o comportamen
to das construções submetidas a vibrações sís
micas na Califórnia e maior parte dos Estados 
Unidos da América. Essas modificações foram 
introduzidas por WOOD & NEUMANN (apud 
BOLT, 1978, p.100). 

Richter, em 1956 (apud RICHTER, 
1958, p. 137-138), preparou uma nova versão, 
incorporando elementos sobre a qualidade das 
construções afetadas, para evitar ambigüidade 
de linguagem na descrição dos efeitos das ondas 
sísmicas. Esta versão é a que vem sendo adotada 
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rotineiramente no Brasil com relativa eficiência, 
apesar da escala ter sido originalmente desenvol
vida na Califórnia, local de condições geológicas 
e tectônicas sensivelmente diferentes daquelas 
do território nacional (Quadro 1). 

Relações entre Intensidades Sísmicas, Acelera
ções e Velocidades 

O Quadro 1 traz, além da reprodução da 
Escala de Intensidade Mercalli Modificada, 
Versão 1956, a correspondência aproximada 
entre intensidades, acelerações e velocidades 
(DERECHO & FINTEL, 1974, p.362 e BOLT, 
1978, p.202-204). 

A correlação entre intensidade e aceleração 
foi obtida a partir da relação empírica loga = 
= / /3-1/2 (RICHTER, 1958, p. 140), onde a é 
a aceleração em cm/s2 e lê a intensidade MM. O 
valor da intensidade na fórmula é utilizado como 
valor numérico real. Por exemplo, para o valor 
limite de percepção de intensidade entre / e 
II (I = 1,5), tem-se que log a = 0 ou a = 1 cm/s2. 
Para obtenção dos outros níveis de aceleração o 
procedimento é similar, resultando os níveis 
dispostos no referido quadro. A conversão em 
termos de aceleração da gravidade (porcentuais 
de g) é baseada na relação a/g, sendo g a acele
ração da gravidade dada por 980 cm/s2. 

As faixas ou intervalos de acelerações defi
nidas por Bolt guardam um caráter mais conser
vativo em relação às obtidas por Derecho e 
Fintel, até o grau de intensidade VI11 MM. 

O uso desses valores de acelerações e veloci
dades em cálculos de obras civis é muito difundi
do, não havendo restrições ao fato da sismicida-
de regional ou local figurarão nível relativamen
te baixo ou não. Certamente os resultados serão 
melhores se houver um bom conhecimento das 
condições do terreno onde se implanta ou im
plantará uma determinada obra por diversas 
razões, como se segue. 

Existem diversas proposições de correla
ção entre intensidades máximas (MM) e acelera
ções (cm/s2), incorporando, às formulações em
píricas, fatores como condições do terreno e 
características das vibrações. Algumas foram 
reproduzidas na Figura 2 sob a forma de "cur
vas", cuja análise permite estabelecer as correla
ções que são mais reais às condições geológicas 
consideradas. Normalmente, as acelerações má
ximas se referem a terrenos rochosos, resistentes, 
admitindo-se que não variam muito em se tendo 
sismos de mesma .origem*. 

A tendência do caráter mais conservativo 
das curvas pode ser verificada, por exemplo, ao 

(*) Curvas mais "reais" podem ser observadas nos textos dos au
tores citados; a curva de Richter, 1958 pode ser reconstituída 
a partir da formulação teórica log a = 1/3-1/2. . 

se analisarem as acelerações correspondentes à 
intensidade V MM, segundo GUTENBERG & 
RICHTER (1942), NEUMANN (1954) e TRI-
FUNAC & BRADY (1975-horizontal), com 
valores de 15 cm/s2, 31 cm/s2 e 38,4 cm/s2, 
respectivamente. 

Particularmente, as curvas de Trifunac e 
Brady são as mais conservativas e, levando-se em 
conta que contêm parâmetros de um grande 
número de obras civis construídas em aluviões 
e rochas brandas, o seu caráter conservativo 
aumenta sensivelmente, uma vez que normal
mente as outras se referem a casos de fundações 
em rochas de boa qualidade. Considerações a 
este respeito serão efetuadas no item "Discussão 
dos Resultados das Análises de Risco Sísmico". 

Regionalização, Zoneamento e 
Microzoneamento Sísmico 

Conforme mencionado no item "Aspectos 
sobre a Organização dos Dados Sísmicos", em 
referência à organização dos dados sísmicos, 
foram realizadas algumas considerações a respei
to dos níveis de abordagem dos sismos com 
interesse às análises de risco. Estes, de certa 
forma, têm uma hierarquia em função da área 
considerada. 

0 termo regionalização sísmica é empre
gado para caracterizar amplas áreas onde se veri
ficam as maiores incidências de eventos sísmi
cos, como, por exemplo, se verá adiante, aquelas 
definidas pelo IAG - Instituto Astronômico e 
Geofísico da Universidade de São Paulo (1981). 

Alguns estudos de regionalização foram 
executados no Brasil, sendo o primeiro datado 
do início deste século. 

LISBOA, em 1909 (apud BRANNER, 
1912) indicou quatro regiões periodicamente 
afetadas por sismos: 1) Distrito de Bom Sucesso 
em Minas Gerais; 2) Estado do Rio de Janeiro; 
3) Região de Aracati-Açu no Ceará-Rio Grande 
do Norte; e 4) Porção do sudeste de Mato 
Grosso. 

Em 1920, Branner, nos seus estudos de 
atualização do conhecimento sismológico, iden
tificou três regiões de maior atividade sísmica, 
além de se referir à tectônica das mesmas: Bom 
Sucesso (MG), Recôncavo Baiano (BA) e Ceará. 

STERNBERG (1953) regionalizou os dados 
sísmicos da Amazônia, correlacionando-os às es
truturas e feições morfológicas, assinalando duas 
regiões de maior atividade: Acre e Purus. 

Estas primeiras idéias de regionalização 
encerram preocupações diferente1-, em decor
rência das suas finalidades e acompanhando o 
avanço do conhecimento geológico-tectônico e 
sismológico brasileiros. 
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QUADRO 1 - Escala de Intensidade Mercalli Modificada, Versão 1956 e Correspondência 
Aproximada com Valores de Acelerações e Velocidades (DERECHO & FINTEL, 1974 e BOLT, 1978) 

EFEITOS NAS PESSOAS, CONSTRUÇÕES E NATUREZA 

GUTENBERG ft RICHTER (1942) 
(h OERECHO S FINTEL, 1974) 

Aceleração no Terreno 
cm/s2 

Não sentido pelas pessoas. Relacionado aos efeitos marginais e de período longo de grandes terremotos. 

Sentido por poucos pessoas repousando, nos andares mas altos de edifícios ou posoonodos favoravelmente. 

Sentido por várias pessoas dentro de casa. Objetos suspensos oscilam. A vibração e' semelhante à da pas 
sagem de caminhões leves. A duração pode ser estimada. Pode não ser reconhecido como um terremoto. 

Sentido por quase todas as pessoas. Objetos suspensos oscilam. A vibração é semelhante a passagem de ca-
rrinhôes pesodoSj ou sensação semelhante a uma bola pesada arremessada contra uma parede. 
Carros parados balançam. Janelas, pratos e portos movem-se acompanhados de ruídos. Copos ti
nem ao entrechocarem-se. Louças de barro chocam-se com borulho. Paredes e construções de ma 
deira rangem quando a intensidade máxima e' alcançada 

Sentido por pessoas fora de casa. Objetos suspensos oscilam muito. Pessoas acordam. Líquidos em re
cipientes sofrem perturbações, alguns chegando, a derramar. Pequenos objetos deslocam-se, tombam e 
caem das prateleiras. Portas oscilam, com movimentos de abrir e fechar. Venezianas e quadros em 
paredes movem-se. Pêndulos de relógios param de oscilar, retomam o movimento, mudam de vetocida 
de. Direção do vibração pode ser estimado. 

Sentido por todas as pessoas. Muitas se apavoram e correm para fora de casa Pessoas caminham sem 
muita firmeza. Janelas, pratos e objetos de vidros quebram-se. Objetos de enfeite, livros, etc. caem 
das estantes. Quadros soltcm-se das paredes. Móveis saem dos lugares ou se viram. Reboco e cons 
trucão de má qualidade (D) racham-se. Pequenos sinos tocam (igreja, escola). Árvores e arbustos 
agitam-se visivelmente ou se lhes ouve o farfalhar. 

Pessoas dificilmente mantêm-se em pé Sentido por motoristas dirigindo carros. Objetos suspensas v i 
bram Móveis quebram-se. Danos em construção de má qualidade (D), incluindo rachoduros. Chami 
nés fra'geis quebram-se ao nfvel dos telhados. Queda de reboco, ladrilhos ou tijolos mal assentados, 
pedras, telhas e cornijas (tombem parapeitos não reforçados e ornamentos arquitetônicos). Algumas 
rachaduras em construção comum (C). Ondas em reservatório de dgua. Água turva-se com lama em 
rios e lagoas. Pequenos escorregamentos e cavidades ao longo de camadas arenosas e de cascalha Gron 
des sinos tocam. Danos em valetas ou canais de concreto para irrigação. 

Motoristas de carros perturbam-se e perdem o controle de direção. Danos em construção comum (O; cola
pso parcial. Algum dano em construção reforçada/sólido (B). Nenhum, em construção reforçada/onti-sísmi-
ca (A). Quedo de estuque e de alguns muros de alvenaria. Efeitos de torção ou queda de chaminés; ruína |—200 
de pilhas de produtos industriais, monumentos, torres e tanques elevados (caixa d água). Casas pre'-monta
dos movem-se sobre as fundações, se não fixadas corretamente; painéis de madeira mal fixados são arremessa
dos ò. distância. Empihamentos antigos de materiais desabam. Galhos de árvores quebram-se. Mudanças de flu 
xo ou na temperatura de fontes e poços de água. Fendas em terreno com umidade e em taludes íngremes. 

Pânico geral dos pessoas. Construção de má qualidade (D) totalmente destruída. Construção comum (C) 
muito danificada, algumas vezes com colapso total. Construção reforçada/sólida (B) seriamente danifi 
cada (danos gerois a fundação). Estruturas pré-fabricadas são removidas das fundações, se não f i 
xadas corretamente Armações de obras civis destruídas. Sérios dajfF em reservatórios. Tubulações 
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Sentida por todas as pessoas. Muitas se apavoram e correm para fora de casa Pessoas caminham sem 
muita firmeza. Janelas, protos e objetos de vidros quebram-se. Objetos de enfeite, livros, etc. caem 

S I Idas estantes. Quadros soltam-se das poredes. Móveis saem dos lugares ou se viram. Rebocoecons 
Inicio de má qualidade (D) racham-se. Pequenos sinos tocam (igreja, escola). Arvores e arbustos 
agitam-se visivelmente ou se lhes ouve o farfolhar. 
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Pessoas dificilmente mantêm-se em pé Sentido por moloristos dirigindo carros. Objetos suspensos v i 
bram. Móveis quebram-se. Danos em construção de má qualidade (0) , incluindo rachoduras. Chami
nés frágeis quebram-se ao nível dos telhados. Quedo de reboco, lodrilhos ou tijolos mal assentados, 
pedras, telhas e cornijas (também parapeítos não reforçados e ornomentqs arquitetônicos). Algumas 
rachoduras em construção comum (C). Ondas em reservatório de água Água turva-se com lama em 
rios e lagoas. Pequenos escorregamentos e cavidades ao longo de camadas arenosas e de cascalho. Gran 
des sinos tocam. Donos em valetas ou canais de concreto paro irrigação. 

Motoristas de carros perturbam-se e perdem o controle de direção. Danos em construção comum 1 0 ; colo-
pso parcial. Algum dono em construção reforçado/sólida (B). Nenhum, em construção reforçoda/anti-sísmi
ca (A). Quedo de estuque e de alguns muros de alvenaria. Efeitos de torção ou aueda de chaminés; ruína I — 2 0 0 
de pilhas de produtos industriais, monumentos, "torres e tanques elevados (caixa d água). Cosas pre'-monta
dos movem-se sobre as fundoçães, se não fixadas corretamente; painéis de madeira mal fixados são arremessa
dos ã distância. Empihamentos antigos de materiais desabam. Galhos de árvores quebram-se. Mudanças de flu 
xo ou no temperatura de fontes e poços de água. Fendos em terreno com umidade e em toludes íngremes. i _ _ J Q Q 

Pânico geral dos pessoas. Construção de má qualidade (D) totalmente destruída. Construção comum (C) 
muito danificada, algumas vezes com colapso total. Construção reforçada/sólida (B) seriamente donifi 
coda (danos gerais a fundação). Estruturas pré-fabricadas são removidas das fundações, se não f i 
xadas corretamente. Armações de obras civis destruídas. Sérios danos em reservatórios. Tubulações 
subterrâneos são quebradas. Fendas no terreno são notáveis. Em áreas aluviais ocorrem extrjsões.de a -
reia e toma, podendo formar-se fontes sísmicas e crateras arenosas. 

Maioria dos construções e estruturas pré-montados são destruídas juntamente com suas fundações. Algu
mas estruturas de madeira bem construídas e pontes são destruídas. Sérios danos em barragens, d i 
ques e aterros. Grandes deslizamentos de rocha e/ou solo. Água extravasa por sobre as margens 
de rios, canais, lagos, etc. Areio e lama são deslocadas horizontalmente em praias e áreas de baixadas. 
Trilhos de ferrovias são ligeiramente entortados. 

Tubuloções subterrâneas completamente destruídos Tritios de ferrovias bastante entortados. 
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Destruição praticamente total. Grandes massas de rocha são deslocadas. Linhas de visada e de nível 
distorcidas. São observadas ondulações na superfície do terreno pelo passagem das. ondas sísmicas. 
Objetos são lançados ao or. 
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• Maiores detalhes sobre efeitos dos sismos em RICHTER (1958, p. 138-139) . 

• Informações básicas sobre relações entre intensidade e aceleração em RICHTER (1958, p. 140) e GUTENBERG 8 RICHTER (1942). 

- Aceleração em g significo percentogem da oceleraçâo (ocel./g) onde g e o aceleração da gravidade de 980 cm/s2 

• Os valores de acelerações e velocidades para o movimento de ondas sísmicas sõo relodonados a terrenos rochosos, mas variom muto dependendo da origem do terremoto (BOLT, 1978, p. 202) . 

- Classificação dos construções (RICHTER, 1958, p. 1 3 6 - 1 3 7 ) : 

A: bem construída, com argomosso e projeto de execução; reforçada, de modo especiol lateralmente e confinada oo mesmo tempo pelo uso de oço, concreto, etc.; projetada para resistira for 
-ças laterais (Identificada como reforçada/onti-sísmico) 

B: bem construída, com argamassa; reforçada, mos nõo projetada em detalhe para resistir a forças laterais (Identificado como reforçada/solidai. 

C- construção normol (ou comum), com argomosso; nõo apresenta frogilidode extrema no junção de paredes, mos não é reforçada nem projetada contra forças laterais (Identificado como 
comam ou normal). 

O- construção com materiais trocos semelhonte a odobe, orgomosso de baixa qualidade e baixo padrão de edificação; fraca horizontalmente (Identificado como Iwca ou úemá qualidade)-
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FIGURA 2 — Curvas empíricas para relações entre intensidade sísmica e aceleração máxima, segundo alguns 
autores (KÁRNfK & ALGERMISSEN, 1980 e WGC, 1979) 
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Em 1978, surgiram algumas análises impor
tantes de regionalização, com indicações dos 
possíveis mecanismos de geração de sismos. 
Haberlehner apresentou uma síntese do conhe
cimento sísmológico brasileiro e elaborou 
o mapa de regionalização, definindo dez provín
cias sismo-tectônicas com grande suporte de 
dados geológicos e tectônicos: Boa Vista-Tacutu, 
Bacia do Acre, Bacia do Amazonas (Região de 
Manaus), Bacia Sedimentar na Foz do Amazo
nas, Região de São Luiz, Região Cariríana, Re
gião Itabuna-Salvador, Região Bom Sucesso-
Cajuru, Zona de Transcorrência São Paulo e 
Zona de Transcorrência Paranapanema-Santa 
Cruz. 

Nesta proposta de regionalização, às deno
minações essencialmente geográficas foram in
cluídas outras tectônicas,.ocasionando uma certa 
confusão terminológica. Mantidos os mesmos 
critérios geológicos, tectônicos e sismológicos 
na análise, a Zona de Transcorrência São Paulo 
se confunde com a Região Sudeste, e a Zona 
de Transcorrência Paranapanema-Santa Cruz, 
basicamente em território nacional, tem incor
porada as concentrações de Mato Grosso do Sul 
eda região Paranaguá-Florianópolis (RegiãoSul). 

Ainda em 1978, Sadowski, Csordase Kanji 
identificaram duas regiões de concentração de 
atividade sísmica, .correlacionadas a elementos 
geotectônicos da Plataforma Sul-Arnericana: 
Província Sísmica Nordeste e Província Sísmica 
Sudeste. 

Em 1981, o IAG concluiu a análise dos 
sismos do Brasil que, em termos de regionali
zação, foram concentrados em oito áreas: Região 
de Mato Grosso, Região da Fronteira Brasil-Peru, 
Região Amazônica, Região Central do Brasil, 
Região Nordeste, Bahia, Região Sudeste e 
Região Sul. 

Desta síntese cronológica sobre a regionali
zação sísmica podem ser observados dois fatos 
interessantes: 

• praticamente, as relações entre sismos e tectô-
nica introduzidas por Branner em 1920, fo
ram retomadas somente cerca de 50 anos 
após, com os estudos de Haberlehner; e 

• a evolução do conhecimento sismológico e 
geotectônico e suas correlações propiciaram 
o aparecimento de diversos termos para iden
tificar as bases de regionalização, tais como 
regiões sísmicas, províncias sísmicas e pro
víncias sismo-tectônicas. 

Quanto ao primeiro fato, as análises mais 
corretas em função das características da Plata
forma Brasileira devêm considerar a evolução 
geotectônica e a atividade neotectônica regio
nais. De todos os estudos realizados, o de Haber

lehner é o que mostra as idéias mais consistentes 
quanto a estes aspectos. 

Quanto ao segundo, MIOTO & HASUI 
(1982) fizeram uma resenha sobre as bases da 
terminologia existente, a partir da experiência 
do I PT adquirida nos estudos das centrais nuclea
res da praia de Itaorna (Angra dos Reis, RJ). As 
correlações entre os elementos geotectônicos e 
sismológicos em áreas distantes das bordas de 
placas tectônicas, como a do sudeste brasileiro, 
mostraram que, nas condições dos movimentos 
epirogênicos atuais, é muito difícil caracterizar 
províncias sísmicas ou sismo-tectônicas. Apesar 
da instabilidade apresentada por diversas feições 
estruturais durante a evolução geológica para o 
sudeste, puderam ser apenas estabelecidas al
gumas áreas passíveis de sofrerem acomodações. 
Estas áreas de instabilidade estão caracterizadas 
na síntese de HASUI etalii (1982) e constituem 
as bases do zoneamento sísmico do sudeste 
brasileiro, no sentido de KARNfK & ALGF" 
MISSEN (1980) e propostas, com limites w . 
sitórios, por MIOTO & HASUI (1982). 

Estes últimos autores sintetizaram as idéias 
sobre as análises sismo-tectônicas brasileiras, sen
sivelmente alteradas com a divulgação de muitos 
estudos na segunda metade dos anos 70. Efetiva
mente, em 1978, foram abandonadas muitas 
idéias e sugestões não tectônicas para explicar 
a ocorrência de diversos sismos no Brasil, permi
tindo um tratamento menos aleatório dos mes
mos. Tal fato abriu a perspectiva para obtenção 
do quadro de estabilidade mais confiável e o 
início dos estudos de zoneamento sísmico em 
1979. 

Nos estudos de zoneamento sísmico, con
forme relatam KARNfK & ALGERMISSEN 
(1980, p.25), "as diversas zonas são identificadas 
como unidades de modo que cada uma compre
enda uma região-fonte sismogenética que pode 
estar regida pelo mesmo processo de geração de 
sismos. A delimitação dessas zonas é muito im
portante para efeito de um trabalho estatístico 
posterior. Não existem padrões para delinear as 
regiões-fontes e normalmente se considera cada 
conjunto de focos ou falhas como uma região de 
origem. O modo como são fixados os limites 
depende muitas vezes de critério pessoal". Ana
logamente as. regiões-fontes sismogenéticas, a 
caracterização de zonas sismogênicas do sudeste 
brasileiro, realizada pelo IPTem 1981, parece 
representar o melhor zoneamento sísmico de 
toda a área, como relatam MIOTO & HASUI 
(1982); na definição das zonas não foram reali
zadas combinações entre si, como as realizadas 
pela UnB (1979), pois os autores entenderam 
que poderiam incorrer em erros de integração, 
como alertam KÁRNf/K & ALGERMISSEN 
(1980), uma vez que se poderia introduzir um 
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"fator de incerteza" decorrente da avaliação de 
todo o tratamento de dados, simulando condi
ções reais e inferências de outras. 

As unidades sismogênicas, que constituem 
as bases do zoneamento sísmico do sudeste bra
sileiro, são objetos de considerações do item 
"Características das Zonas Sismogênicas". 

Estes dois últimos pesquisadores lembram 
que a expressão zoneamento sísmico "não se 
refere nem à influência das condições locais do 
solo" (ou terreno), "que corresponde ao domí
nio do microzoneamento sísmico, nem tampou
co dos problemas técnicos da interação solo-
estrutura". 

O desenvolvimento de mapas de microzo
neamento sísmico restringe as áreas de análise 
(áreas urbanas, por exemplo) e exige maior deta
lhamento dos elementos e parâmetros geológi
cos, geotécnicos e geof isicos envolvidos. Alguns 
exemplos, de como efetuar tais tipos de mapas, 
podem ser observados nos estudos da ACEVE
DO & AVENDANO (1974), CLUFF & BRO-
GAN (1974), DEZA (1974), SHERIF, BOS-
TBOM & ISHIBASHI (1974), BRAÓINAC & 
JANJIC (1978) e RADBRUCH-HALL (1978), 

considerando áreas urbanas, zonas de falhas e 
áreas mais restritas com ocorrência de solos 
especiais. 

No Brasil, ainda não foram desenvolvidos 
estudos de microzoneamento sísmico, existindo 
apenas uma análise que se aproxima um pouco 
deste tipo de estudo desenvolvida para o local 
de construção da central nuclear de Angra 11, em 
1979, pela WGC (1979, p.71 a 74 e Anexo). 

Quanto ao emprego dos parâmetros sísmi
cos em projetos de estruturas e componentes 
de usinas nucleares, há diversas considerações 
de interesse à Angra I e Angra II (parte do esta-
queamento) realizadas por ANJOS (1980). 
Entretanto, os níveis de acelerações amplifica
das a partir de 0.1 g pertencem ao domínio 
das análises dinâmicas, envolvendo espectros 
sísmicos diversos para os equipamentos, estru
turas e outros componentes. Os estudos do 
referido pesquisador foram incluídos nestas 
observações apenas para completar a seqüência 
das fases de utilização dos sismos, seus elemen
tos e parâmetros nas diferentes fases de análise 
de risco sísmico. 



REGIÃO DO SUDESTE BRASILEIRO 

0 sudeste brasileiro é uma região sobre a 
qual se detém um grande número de informa
ções sismo-tectônicas, talvez correspondendo 
aquela de melhor conhecimento de todo o 
Brasil. 

Os estudos geológicos e tectônicos vêm 
sofrendo atualizações constantes, permitindo 
sínteses de elevado valor acadêmico e prático. 

Diretamente associados ao problema de sis-
micidade, os estudos do IPT, em 1981, com
põem a melhor síntese regional e de integração 
dos elementos de geologia, tectônica, geomor-
fologia e sismologia. 

Nesta análise de risco, foram distribuídos 
de tal forma a retratarem toda a dinâmica de 
evolução geológica para entendimento da sismi-
cidade atual. Os elementos de geomorfologia 
foram essenciais a compreensão de muitos pro
cessos geotectônicos, principalmente daqueles 
ligados ao desenvolvimento da Bacia de Santos 
às margens do continente. 

Sobre a importância dos estudos geomor-
fológicos na análise sismo-tectônica do sudeste, 
foi reproduzida a parte introdutória sobre As 
Províncias Geomorfológicas dos estudos de 
HASUI etalii (1982, p.61). "O relevo do sudeste 
do Brasil decorre grandemente da atuação de 
processos gliptogênicos atuantes sobre uma es
trutura geológica particularmente diversificada 
e complexa, que condiciona a existência dos 
domínios de maior ordem, as províncias geoló
gicas. Todavia, de há muito se tem reconheci
do que várias de suas subdivisões denotam carac
terísticas devidas à tectônica cenozóica, causa
dora de soerguimentos, basculamentos ou aba
timentos de blocos de falhas que bem se mani
festam nas grandes feições topográficas e desen
volvimento de bacias tafrogênicas. Assim sendo, 
as investigações geomorfológicas feitas sem que 
se perca de vista o conjunto dos diversos fatores 
do relevo, constitui-se em valioso método de 
pesquisa dos movimentos tectônicos realizados 

em tempos menos antigos e, em particular, na 
apreeiação da possível atividade moderna de 
falhamentos já identificados". 

No sentido de manter este caráter de cor
relação entre os elementos geológicos, tectôni
cos, geomorfológicos e sismológicos foi desen
volvido o item "Quadro da Estabilidade Re
gional". 

Principais Sismos 

Informações Sismológicas . 

Os elementos de sismologia foram obtidos 
de informações divulgadas, desde o início do 
século, por diversos jornais, instituições e em
presas (UnB, 1979 eWGC, 1979), e pesquisa
dores como 3RANNER (1920), HABERLEH-
NER (1978), MENDIGUREN(1979)eASSUMP-
ÇÃO etalii (1980). 

Praticamente todos foram envolvidos nos 
estudos do IPT em 1981 e divulgados na síntese 
realizada por HASUI et alii (1982, Anexo C e 
Folha 4). 

A atualização parcial desses elementos foi 
realizada com a inclusão de outros sismos estu
dados pelo IAG em 1981, durante as tarefas de 
regionalização sísmica do Brasil. 

Uma outra parcela de atualização foi rea
lizada no início de 1983 junto à UnB, no sentido 
de eliminar as informações mais controversas 
sobre alguns eventos. 

Desse modo, o Anexo B é apresentado com 
sensíveis modificações em relação à Folha 4 de 
HASUI et alii (1982), e se estima que deva sofrer 
novas complementações a partir da divulgação 
de outros estudos de atualização sísmica. 

Características dos Sismos 

Para efeito de consideração de risco sísmi
co, os eventos do sudeste brasileiro tiveram suas 
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características simplificadas em relação aos estu
dos de BRANNER (1920), HABERLEHNER 
(1978), WGC (1979), ASSUMPÇÃO et alii 
(1980) e do IPT (1981a), predominantemente 
descritivos. 

0 Quadro 2 reúne as principais característi
cas dos sismos utilizados na análise. O número 
de identificação é o mesmo do Anexo B; as 
coordenadas são relacionadas ao epicentro 
provável, uma vez que os erros epicentrais são, 
geralmente, muito grandes; a escala de intensi
dade máxima é referida à de Mercalli Modificada 
(ver descrição dos efeitos no Quadro I e consi
derações sobre a escala no item "Escala de 
Intensidade Mercalli Modificada, Versão 1956". 
A magnitude mb é a calculada a partir da am
plitude da onda P, de período em torno de Is 
(algumas também foram determinadas indire
tamente, a partir das relações com áreas afeta
das, como as efetuadas por ASSUMPÇÃO et alü 
(1980), para alguns sismos que não dispunham 
de registros em sismogramas). 

Os sismos de números 28, 31 e 38 repre
sentam aqueles induzidos por reservatórios de 
barragens; o 37 está relacionado à extração de 
água subterrânea de poço profundo. A indicação 
para os sismos induzidos foi baseada na intensi
dade máxima ou magnitude dentre todos os 
eventos ocorridos nos períodos de maior ativi
dade sísmica. 

As tentativas de representar a atividade 
sísmica do sudeste em diagramas não deram 
bons resultados, quer julgando a distribuição nu
mérica, quer no entendimento dos períodos de 
maior atividade, quer nas correlações dos even
tos com suas magnitudes e intensidades. Portan
to, os diagramas resultantes não foram incluídos 
nessa pesquisa. 

A atividade sísmica local de Bom Sucesso, 
pelo que se pode observar no Quadro 2, desta
ca-se pela sua intermitência desde 1840; entre
tanto, seu controle em cerca de 150 anos revela 
uma concentração maior no período de 1901 a 
1935. 

Um outro aspecto notável da distribuição 
temporal dos sismos do Quadro 2 é o que se re
fere ao período de 1970 a 1982; dos 17 eventos 
registrados, cerca de 40% deles têm seus epicen
tros na área oceânica (Anexo B) e revelam uma 
tendência de crescimento em seus registros. 

Em termos de intensidade sísmica, os sis
mos do sudeste têm a máxima de VI, como se 
verifica no referido quadro. Neste, também, se 
nota que há um intervalo mais característico 
de variação de IV a V, no período de 1820 a 
1910, e outro similar, de V a VI , de 1910 
a 1982. 

O Quadro 2 também reúne as informações 
sobre as magnitudes (mb) dos sismos do sudeste 

brasileiro. Do controle realizado no período 
de 1850 a 1910 verifica-se que existem poucos 
dados de magnitude. Isto é decorrente do fato 
de que as informações confiáveis de intensidade 
usadas no cálculo indireto da magnitude apenas 
satisfizeram cerca de 30% de todos os sismos 
considerados nesta análise. 

Em função dessas características (caráter 
difuso, baixa freqüência de ocorrência, ativida
des temporárias muito restritas), os sismos do 
sudeste não permitem considerações além daque
las efetuadas anteriormente, como ver-se-á no 
item "Método dos Valores Extremos". 

Zoneamento Sísmico 

Os mapas de zoneamento do sudeste foram 
obtidos usando-se critérios diferentes, e as prin
cipais experiências no setor foram reproduzidas 
da síntese efetuada por MIOTO & HASUI 
(1982, p.1658-1659). 

Na análise sismo-tectônica efetuada pela 
UnB (1979), "oselementosgeotectônicosforam 
incluídos parcialmente nos estudos", sendo defi
nidas quatro regiões, de acordo com as indica
ções na Figura 3: a Região 1, na porção nordeste 
de São Paulo/sudoeste do Rio de Janeiro, 
relacionada à "reativação dos grandes falhamen-
tos transcorrentes paralelos ao litoral"; a Região 
2, abrangendo o norte do Rio de Janeiro/sul do 
Espírito Santo, de menor atividade que a ante
rior, "relacionada aos movimentos ao lon
go de falhamentos paralelos à costa"; a Região 3, 
estendida de Cananéia (SP) a Florianópolis (SC) 
de pequena atividade sísmica; a Região 4, "esta
belecida na direção e porção do curso do rio 
Grande (MG-SP) com registro de muitos sismos 
induzidos e do sismo de Pinhal". 

As curvas isossistas (curvas de mesma inten
sidade sísmica) da Figura 3 ressaltam as diferen
tes regiões sismo-tectônicas descritas, sendo que 
as Regiões 1 e 2 foram consideradas como per
tencentes a uma mesma província sismo-tectô
nica. 

Sobre a Região 4 foram realizadas algumas 
considerações à respeito da "coincidência de 
sismos com a região de fratura ao longo do rio 
Grande e o lineamento de intrusões alcalinas" 
(UnB, 1979, p.10). Neste mesmo estudo foi 
observada a configuração em ângulo reto das 
Regiões 4 e 1-2 a norte do Estado de São Paulo 
que, "de acordo com observações em outras 
regiões do mundo, especialmente na Rússia, a 
intersecção de regiões sismo-tectônicas apresenta 
sismicidade mais elevada". 

Na realidade, as regiões sismo-tectônicas 
4, 1 e 2 apresentam as maiores atividades sísmi
cas do sudeste brasileiro e, como se verá adiante, 
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QUADRO 2 - Sismos na área entre 20 - 26°S e 41 - 48°W (ASSUMPÇAO et alii, 1979, e 1980; UnB, 1979; 
WGC, 1979; IAG, 1981; ÍPT, 1981a e HASUI et alii, 1982) 

NS 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28* 

29 

30 

3 1 * 

32 

33 

34 

35 

36 

37* 

38* 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

LOCAL OE OCORRÊNCIA 

Locol (U.F.) 

Cononélo (SP) 

Caxambu (M6) 

Campanha (M6) 

Lorena (SP) 

Campanha (MG) 

Jaguara (MG) 

Sorocaba (SP) 

Poços de Coldas (M6) 

Alam Paraíba (MG) 

S.Pedro e S.Paulo (RJ) 

Bom Sucesso (MG) 

Bom Sucesso (MG) 

Guaranésia (SP) 

Carandaf (MG) 

Itonhaám (SP) 

Campos (RJ) 

Bom Sucesso (MG) 

Bom Sucesso (MG) 

Bom Sucesso (MG) 

Pinhal (SP) 

Bom Sucesso (MG) 

Canonéb (SP) 

Poços de Caldas (MG) 

Caxambu (MG) 

Rio de Janeiro (RJ) 

Pontevila (MG) 

Igaratinga (MG) 

Furnas (MG) 

Cunha (SP) 

S. Gonçalo (RJ) 

C. do Cajuru (MG) 

Campos (RJ) 

0. Atlântico (RJ) 

0. Atlântico (RJ) 

Bom Sucesso (MG) 

0. Atlântico (RJ) 

Nuporonga (SP) 

Paraibuna (SP) 

0. AtlSntico (SP) 

Passos (MG) 

Alfenas (MG) 

0. Atlântico (RJ) 

0. Atlântico (RJ) 

Caconde (SP) 

Araxó (MG) 

0. Atlântico (SP) 

Furnos (MG) 

DATA OE 
OCORRÊNCIA 
DO EVENTO 

Dia/Mês/Ano 

0 9 / 0 5 / 1 7 8 9 

- / - / 1824 

1 5 / 0 7 / 1 8 3 9 

3 1 / 0 7 / 1 8 6 1 

0 8 / 0 4 / 1 8 6 3 

- / 0 8 / 1 8 6 7 

3 0 / 1 0 / 1 6 7 4 

2 1 / 1 0 / 1 8 8 2 

^21 /02 /1883 

0 9 / 0 5 / 1 8 8 6 

0 1 / 0 6 / 1 9 0 1 

2 9 / 0 6 / 1 9 0 2 

2 4 / 1 1 / 1 9 0 6 

0 4 / 1 2 / 1 9 0 6 

0 2 / 0 2 / 1 9 1 5 

0 5 / 0 5 / 1 9 1 7 

0 5 / 0 6 / 1 9 1 9 

3 1 / 0 1 / 1 9 2 0 

1 1 / 0 3 / 1 9 2 0 

2 7 / 0 1 / 1 9 2 2 

2 1 / 1 0 / 1 9 3 5 

1 8 / 0 7 / 1 9 4 6 

27 /02 . /1950 

1 1 / 0 6 / 1 9 6 1 

1 6 / 0 1 / 1 9 6 2 

2 1 / 0 3 / 1 9 6 4 

1 2 / 0 8 / 1 9 6 5 

1 5 / 1 1 / 1 9 6 6 

2 2 / 0 3 / 1 9 6 7 

0 5 / 0 8 / 1 9 6 7 

2 3 / 0 1 / 1 9 7 2 

2 4 / 1 0 / 1 9 7 2 

3 0 / 0 3 / 1 9 7 5 . 

0 8 / 1 2 /1975 

1 5 / 0 1 / 1 9 7 7 

1 9 / 0 6 /1977 

0 4 / 0 9 / 1 9 7 7 

1 6 / 1 1 / 1 9 7 7 

1 3 / 0 8 / 1 9 7 9 

1 8 / 0 1 / 1 9 8 1 

1 1 / 0 9 / 1 9 8 1 

1 0 / 0 371982 

1 2 / 0 3 / 1 9 8 2 

0 2 / 0 5 / 1 9 8 2 

2 5 / 0 8 / 1 9 8 2 

1 7 / 0 9 / 1 9 8 2 

2 4 / 1 1 / 1 9 8 2 

COORDENADAS DO 
EPICENTRO PROVÁVEL 

Lot. S. long. W 

25.01 47,94 

21.98 44.88 

21.84 45.39 

22.60 45.20 

21.93 45.25 

20.00 47.41 

23.50 47.50 

21.79 46.58 

21.86 42.67 

22.66 43.69 

21.03 44.75 

21.03 44.75 

21.31 46.80 

20.95 43.80 

24.18 46.79 

21.60 • 41.50 

21.03 44.75 

21.03 44.75 

21.03 44.75 

22.17 47.04 

21.03 44.75 

25.10 47.70 

21.82 46.71 

22.05 44.97 

22.93 43.23 

20.51 45.59 

19.94 44.72 

20.80 46.00 

23.30 45.00 

22.85 43.10 

20.28 44.75 

21.72 40.53 

' 23.40 42.40 

24.94 ' 44.16 

2 i :03 44.75 

23.30 42.60 

20.73 47.77 

23.42 45.60 

25.20 45.60 

20.71 46.70 

21.45 46.09 

23.40 42.10 

23.60 41.63 

21.64 46.65 

19.60 47.10 

25.84 45.42 

20.76 45.80 

ERRO. DE 
LOCAÇÃO DO 
EPICENTRO 

(km) 

10 

20 

20 

50 

20 

20 

10 

20 

20 

20 

20 

• 20 

20 

20 

10 

50 

20 

10 

20 

40 

10 

30 

20 

20 

3 

20 

20 

10 

20 

10 

5 

30 

30 

30 

30 

30 

3 

5 

30 

20 

15 

30 

15 

10 

50 

40 

10 

INTENSIDADE 
MAXIMA NO 
EPICENTRO 

(MM) 

T - VI 

ET - TT 

ET 

V 

BZ 

•ff 

B£ 

m 
u 
E 

m 
m - v 
ur - 2 

•? 

ET - TT 

•m. 
ET 

sã 
TT - m 
m - T 

V 

— 
v 
m 

— 
TS - ¥ 

m 
V - H 

•sn 
u 

— 
— 
— 
— 

m - nr 
nz 

— 
¥ 

TT 

MAGNITUDE 
(mb) 

4,4 

3,6 

3,6 

4,3 

4,5 

4,0 

5,1 

3,7 

4,6 

3,9 

3,2 

3,3 

4,1 

3,6 

3,7 

4,8 

3,5 

3,4 

2,9 

3,5 

3,3 

3,0 

3,3 

3,1 

3,0 

3,5 

3,1 

3,6 

3,8 

3,2 

mb Magnitude calculada a partir da amplitude da onda P 
MM Escala de Intensidade Mercalli Modificada, Versão 19S6 
* Sismos induzidos por barragens-reservatórios (28 , 31 e 3 8 ) a extração da água de poço ( 3 7 ) 
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ESPÍRITO SANTO 

LEGENDA 

REGIÕES SISMO-TECTÔNICAS 

1 - Região do nordeste de São Paulo 

2 - Região compreendida entre o norte do Rio 
de Janeiro e o sul do Espírito Santo 

3 - Região compreendida entre Cananéia e Fio 
rianópolis 

4 - Região norte-nordeste de São Paulo e vale 
do rio Grande 

NOTAS 

a) Regiões 1 e 2 consideradas como partes 
de uma Província Sismo-Tectônica 

b) Mapa baseado nos estudos da UnB (1979) 

c) —ET— Isossista (linha de mesma intensi
dade sísmica, de BZ MM) 

FIGURA 3 - Mapa de isossistas (Isossista VI associada à mesma região sísmica ou tectonicamente 
ativa) (MIOTO & HASUI, 1982) 
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coincidem com três zonas sismogênicas definidas 
pelo IPTem 1981. 

Quanto â Região 3, entende-se que deve ter 
a extensão até Florianópolis (SC) proposta pela 
UnB. Porém, para efeito desta análise, ó consi
derada apenas como um segmento de outra zona 
sismogênica da região sul do Brasil (pelos con
ceitos de KARNfK & ALGERMISSEN, 1980 e 
IPT, 1981a) e parece estar relacionada à influên
cia das estruturas do Arco de Ponta Grossa e do 
Alinhamento de Guapiara. 

Embora não se possa considerar a análise 
da sismicidade do sudeste brasileiro, efetuado 
por ASSUMPÇAO et alii (1980), como um 
zoneamento sísmico, através dela podem ser 
observados grandes avanços na caracterização 
dos sismos em termos de magnitude, conside
rados num mesmo contexto regional. 

A Figura 4 trata da representação destes 
sismos e suas áreas afetadas. De certo modo estas 
últimas ressaltam as regiões sismo-tectônicas 
definidas pela UnB, à exceção daquela associada 
ao sismo de Pinhal (27/01/1922), estudado por 
Assumpção e colaboradores em 1979. 

As considerações sobre a sismicidade junto 
à divisa São Paulo-Paraná são as mesmas efetua
das anteriormente para a região sismo-tectôni-
ca 3 definida pela UnB. 

Infelizmente, a análise realizada por AS
SUMPÇÃO et alii (1980) não considerou satis
fatoriamente "o grande volume de informações 
geológicas disponíveis", conforme ressaltam 
MIOTO & HASUI (1982, p.1655). 

Os estudos geológicos-tectônicos desenvol
vidos pelo IPT, em 1979, no Estado de São Paulo 
e regiões vizinhas, concluíram pela existência de 
uma "instabilidade da região leste paulista/sul 
de Minas Gerais/Rio de Janeiro, . . . de carac
terísticas plataformais" como sugeriam as análi
ses da sismicidade e as características da costa. 

Em 1981, os estudos geológicos, tectôni-
cos, geomorfológicos e sismológicos realizados 
pelo IPT, em área de 325 km de raio e a partir 
da praia de Itaorna (Angra dos Reis, RJ), per
mitiram delimitar áreas sujeitas à instabilidade 
epirogênica atual, que, pelas características 
intrínsecas de evolução tectônica, morfogênese 
e sismicidade constituíram as zonas sismogênicas 
de Bom Sucesso, Pinhal, Caxambu, Cunha, Cabo 
Frio e Campos (Figura 5). Estas possuem um 
caráter transitório nos aspectos de zoneamento, 
mas parecem ser mais adequadas de serem ado
tadas presentemente até que estudos mais com
pletos sobre a atividade tectônica recente ve
nham a ser incorporados à análise. 

A definição das zonas sismogênicas para o 
sudeste brasileiro praticamente dirigiu a escolha 
do sismo de projeto das centrais nucleares, pres-
tando-se também aos exercícios de risco sísmico 

na área. Entretanto, a primeira menção sobre 
níveis de acelerações horizontais em projetos de 
obras civis, decorrentes de uma análise de zonea
mento sísmico do sudeste, foi realizada pela 
UnB (1979, p.11). 

O zoneamento sísmico, proposto pelo IPT, 
encerra as melhores relações entre os fatores que 
intervém na estabilidade regional (MIOTO & 
HASUI, 1982, p.1653-1654) e por esse motivo 
quase se presta diretamente ao uso de rísco sís
mico, uma vez que os elementos sismológicos 
nas zonas sismogênicas mantêm relações muito 
estreitas entre si. 

Pela perspectiva do aproveitamento dessas 
informações em outros projetos, o estudo do 
IPT foi atualizado em suas questões de evolução 
geológica, províncias tectônicas e de correlação 
entre estrutura geológica e atividade sísmica 
por Hasui e colaboradores em 1982. 

Os tópicos sobre a caracterização das zonas 
sismogênicas do sudeste brasileiro é sobre o 
quadro da estabilidade regional procuram trans
mitir as idéias de como vêm sendo considerados 
no zoneamento sísmico. 

Características das Zonas Sismogênicas 

As correlações entre sismicidade e as pro
víncias estruturais (conforme a definição de 
Almeida e colaboradores em 1977) não foram 
evidenciadas nos estudos do IPT em 1981. 
"Apenas se constata que a atividade sísmica tem 
sido mais expressiva nas províncias Mantiqueira 
e Tocantins" (esta em sua extensão para Goiás) 
"e na borda da Província São Francisco" 
(HASUI et alii, 1982, p.118). 

Estes fatos motivaram outras análises geo
lógicas, morfogenéticas esismológicas, levando a 
se considerar aquelas áreas de maior atividade 
sísmica dentro das províncias. No confronto 
dessas zonas "com as feições geomorfológicas, 
evidencia-se a relação com as áreas de maior mo
vimentação tectônica terciária, refletida no rele
vo mais saliente" (HASUI et alii, 1982, p.118 e 
Folhas 3 e 4). 

Os contornos das seis zonas sismogênicas 
(Figura 5), que têm caráter transitório, foram 
melhorados presentemente em função do 
conhecimento de novos dados sismológicos 
sobre o sudeste, atualizados pelo IAG (1981). 

Resumidamente, as principais caracterís
ticas destas zonas estão reunidas no Quadro 3. 
Como se pode verificar, a sua localização não é 
fixada em toda a província estrutural:a de Bom 
Sucesso restringe-se à borda sul da de São Fran
cisco; a de Pinhal engloba partes das províncias 
Paraná, Mantiqueira e Tocantins; a de Caxambu, 
porção muito restrita da Mantiqueira; as de 
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FIGURA 4 — Mapa de epicentros e áreas afetadas pelos sismos (Não incluem sismos de magnitude de n?0 < 3 e 
epicentros com incertezas > 100 Km) (MIOTO & HASUI, 1982) 
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FIGURA 5 — Mapa de zonas sismogênicas (Contornos em função da sismicidade acumulada e dados geotectônicos) 
(MIOTO & HASUI, 1982) 



QUADRO 3 - Síntese das principais características das zonas sismogênicas consideradas no estudo de zoneamento sísmico do 
sudeste brasileiro, realizado pelo IPT em 1981 (HASUI etalii, 1982) 

ZONA SISMOGÊNICA 

Bom Sucesso 

Pinhal 

Catanbu 

Cunha 

Cabo Frio 

Campos 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Borda sul do Província São Francisco. 

Áreo do Soerguimento de Moji-Guoçu. 

Área do Circuito das Águas de Mi
nas Gerais. 

Área da Província Mantiqueira e parte 
da Margem Continental. 

Area da Província Margem Continental 
e parte da Província Mantiqueira. 

Área da Província Margem Continental 
e porte da Província Mantiqueira. 

ASPECTOS OA FISIOGRAFIA 

Áreas elevadas, mais * menos entalhados pelo 
Rio Grande e tributários. Plonalto do Alto 
Rio Grande. 

Planaltos de Poços de Caldas e Senador Ama 
rolj Superfície Jopi a 1800m de altitude, en 
talhada pelas rios Pardo, Moji-Guaçu, T ie 
tê, Sapucaí e tributários. 

Relevo acidentado do Planalto do Alto Ria Gran 
de; ocorrência de numerosas fontes bidromine. 
rais; Superfície Jopi destruída pela erosão. 

Serras da Mantiqueira, do Mor, da Bocaina e dos 
OrgõoSi odeias tafrogênicos de Taubaté, Resen 
de, Volta Redonda e Depressão da 6uanabara-, 
locais dos serros do Mantiqueira e da Bocaina 
com attitude até cerca de 2000m. 

Elevações dos maciços litorâneos e planícies 
costeiras; area submersa pertencente ao tlon 
co sul do Alto de Cabo Frio. 

Áreas elevados da Serra dos Órgãos e seu re
verso, morros nas zona e planície costej 
ra. 

ELEMENTOS DE TECTÔNICA 

Possível a eiistencia de acomodações tedónicas; 
faltam estudos detalhados para considerações 
sobre movimentações fecISnicas' modernas de? 
connecendo-se influencias ddas na gênese 
do relevo. 

Movimentos de acomodação cemnSco retoco. 
nados a epirogénese, principalmente na regno 
do divisa São Paulo-Minas Gerais. 

Não há evidências de atividades tectSnicos 
modernas. 

Evidências de movimentoção mesozóico-cenazg 
ca resultando os grandes desnfais dos serras 
e das bacias tafrogênicos. 

Evidências de movimentação tnesozóico-cenoióca. 

Evidências de movimentação mesozãico-cena 
zóico. 

ESTRUTURAS GEOLÓGICAS 

Folhos da Faixa de j:isohomento de 
Campo do Meio; não há relações 
entre elas e os sivnos. 

Falhas das fonas de ãsalhoBttnto de 
Campo do Meb e de Ouro Rho, o-
lém de Jotios de caráter normal, nSo 
ha relação direto entre etose 03 sismoi. 

Fotos. 

Foíras do Fona de Ksolhomento . Soo 

sociadas 'tis bocios tafrogênicos t a 
margem continental. 

Fatias de caráter giovdacionai na ã-
rta oceânica. 

Falhas transcortentes; fatias de ca
ráter gravitocionoj junto à Bacia de 
Campos. 
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Cunha, Cabo Frio e Campos incluem partes da 
Mantiqueira e da Margem Continental. Em 
termos fisiográficos, uma mesma zona sismogê-
nica pode se restringir a uma zona de província 
geomorfológica ou abranger mais de uma, 
dependendo da proximidade de locais que foram 
mais ou menos envolvidos em movimentação 
tectônica. A Superfície (de erosão) Japi é 
referida como o elemento básico de análise do 
relevo (existem outras superfícies erosivas) para 
representar as condições atuais daquele nivela
mento topográfico formado no início do Ter-
ciário. Em termos de tectônica são apresentadas 
as principais evidências de movimentação e 
algumas conseqüências das mesmas; as zonas 
sismogênicas. de Cunha, Cabo Frio, Campos e 
Pinhal são as que mais refletem evidências de 
movimentação cenozóica. Sobre as estruturas 
geológicas que podem intervir mais diretamente 
na estabilidade, as mais importantes estão nos 
domínios das zonas sismogênicas de Cunha, 
Cabo Frio e Campos; predominantemente, são 
falhas de caráter gravitacional da Margem 
Continental, porém não foram estabelecidas 
quaisquer relações delas com os focos sísmicos. 

Sobre os sismos da Zona Sismogênica de 
Caxambu, algumas observações sobre as suas 
relações com fluidos termais vêm sendo feitas 
por vários pesquisadores, no sentido de que 
fluidos desempenham um papel importante na 
deflagração dos sismos. Estas análises prelimi
nares têm mostrado boas correlações entre am
bos. Contudo, as questões da atividade sísmica 
concentrada entre 1824 e 1863 e do período de 
estabilidade de cerca de 100 anos (último even
to em 1961) não foram ainda avaliadas em 
termos da alimentação e movimentos de fluidos 
subterrâneos. 

A definição de uma outra zona sismogênica 
para incluir os sismos de Cananéia não foi reali
zada pelo IPT em 1981, por motivos de limi
tação da área de análise, como se pode observar 
na Folha 4, dos estudos de HASUI etalii (1982). 
Foram feitas somente algumas reflexões rela
cionada à área de influência do Arco de Ponta 
Grossa e do Alinhamento de Guapiara. 

A inexistência de uma análise sismo-tectô-
nica dessa área não permitiu caracterizá-la como 
uma outra zona sismogênica à semelhança das 
anteriores, definindo-a, por exemplo, como 
Zona Sismogênica de Cananéia ou de Paranaguá. 
Para efeito da presente análise, foi estabelecido 
um contorno provisório de uma zona sismogê
nica, observando-se as descontinuidadès geoló
gicas da Província Mantiqueira (ALMEIDA et 
alii, 1977) na região (Anexo B). 

Quanto aos sismos do vale do Médio Rio 
Grande, esses foram mantidos isolados no 
processo de segregação em zonas, porque os 

elementos de gravimetria existentes não se 
acham divulgados em escala adequada à análise. 
Esses elementos poderão favorecer mudanças de 
interpretação, tal como a dos sismos próximos a 
Passos e ao reservatório de Furnas (MG) serem 
englobados na Zona Sismogênica de Pinhal. 
Este novo contorno talvez fosse mais compatível 
com os resultados de estudos gravimétricos mais 
recentes, aos limites dos traços das zonas de es-
pessamento crustal Alterosa (NW) e Ribeirão 
Preto (NE), conforme sugerem HARALYI & 
HASUI (1982). 

Os sismos de Itanhaém e Sorocaba também 
ficaram isolados na análise porque suas informa
ções, aliadas às da geologia e geomorfogênese, 
não permitiram incluí-los nas zonas sismogêni
cas de Pinhal ou de Cunha, ou da zona esboçada 
mais ao sul que contém os sismos de Cananéia. 

Os sismos próximos a Belo Horizonte, 
igualmente, foram mantidos isolados, porque 
ocorrem em região da Província São Francisco, 
que não apresenta as feições de mobilidade 
como a região de sua borda sul. 

Os sismos mais recentes da Plataforma Con
tinental ocorrem na "zona de transição da área 
continental para a profunda Bacia de Santos" 
(HASUI et alii, 1982, p.118). Como admitido 
nos estudos do IPT em 1981, o embasamento 
da Plataforma Continental parece ter a mesma 
natureza e evolução geológica da Província Man
tiqueira. Entretanto, a inclusão dos mesmos em 
uma grande zona sismogênica, absorvendo as de 
Cunha e Cabo Frio, não parece ser recomendá
vel porque: 

• as estruturas na área da plataforma, apesar 
de guardarem relações estreitas com as dire
ções NE de transcorrência do continente, têm 
caráter gravitacional adquirido ao tempo da 
formação da Bacia de Santos; 

• os sismos ocorrem concentrados próximo 
ao litoral do Rio de Janeiro e de Cananéia, 
existindo uma grande faixa sem registro ao 
limite da plataforma e talude continental; e 

• ainda não s." acham concluídos os estudos 
sobre a extensão da crosta oceânica na área 
submersa de interesse. 

Estes aspectos têm sido objeto de estudos 
por vários autores há algum tempo e, mais recen
temente, por ASMUS (1982), GUIMARÃES et 
alii (1982) e KOWSMANN et alii (1982). Pos
sivelmente, em breve, sejam melhor caracteri
zadas a grande falha gravitacional e a flexura 
de Santos, permitindo um melhor entendimento 
dos sismos na área oceânica. 

Desse modo, somente os sismos mais recen
tes, próximos a Cabo Frio na área submersa, 
foram incluídos na zona sismogênica homônima. 
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O emprego do conceito de zona sismogêni-
ca (ou zona sísmica), em estudos de risco sísmi
co, foi aplicado na India com resultados satis
fatórios. GOSAVI et alii (1978) identificaram 
várias zonas no território peninsular indiano 
que, no tratamento de recorrência, foram agru
padas em zonas sismogênicas maiores. Analoga
mente, corresponderiam rio caso do sudeste bra
sileiro à segregação da Zona Sismogênica de 
Cunha com a de Cabo Frio, se estas mostrassem 
feições geológicas e morfogenéticas que assim 
o permitisse. 

Quadro da Estabilidade Regional 

HASUI et alii (1982, p.81) descrevem em 
Geologia Histórica toda a evolução da região 
sudeste, subdividindo-a' em pré-siluriana, do 
Síluriano ao Jurássico e do Jurássico ao Quater
nário. 

Diretamente associadas à sismicidade, têm-
se as questões sobre a tectônica quaternária que, 
embora sejam consideradas preliminarmente, 
fornecem as idéias mais atuais sobre o problema; 
foram, em parte, sintetizadas anteriormente na 
caracterização das zonas sismogênicas (Qua
dro 3). 

Nas áreas emersas não foram caracterizados 
processos tectônicos, uma vez que se tem verifi
cado mais intensamente feições de "relevo em 
vias de afeiçoamento, com intemperismo, movi
mentos de solos, erosão e sedimentação". Nas 
áreas submersas, particularmente na Bacia de 
Santos, "os sedimentos mais jovens apresentam 
falhas,. . . existindo apenas'uma referência sobre 
diápiro ativo no Holocenoè possivelmente ainda 
em movimento" (BACCAR, 1970). 

Os estudos das ocorrências dos depósitos 
costeiros mostram feições de costas em afoga-
mento (entre Santos e Sepetiba) e de emersão 
(litoral sul de São Paulo e litoral acima do Rio 
de Janeiro), considerando que tais anomalias 
pertencem ao processo de subsidência da Bacia 
de Santos e ascensão da região do Vale do Paraí
ba, "decorrente de uma vasta flexão na zona 
intermediária (ALMEIDA, 1976; SUGUIO e 
MARTIN, 1978; HASUI et alii, 1978), ainda 
ativa e residual de toda a evolução meso-
zóico-cenozóica".. 

HASUI et alii (1982, p.91) prosseguem 
nas considerações, mencionando que "essa tec
tônica parece resultar de um desequilíbrio entre 
a porção continental.emersa e a profunda bacia, 
cujo soalho se acha a cerca de 11 km abaixo dos 
cimos das serras do Mar e da Mantiqueira. Talvez 
um processo de deslizamento gravitacional, 
como o sugerido por ILLIES (1970), tivesse 
provocado o deslocamento de blocos de falha 

em direção à bacia, e seu conseqüente bascula-
mento para o interior do continente", aprovei
tando as direções de fraqueza de falhas mais 
antigas, apoiando as idéias lançadas por Almeida 
em 1976. 

A acentuação desse desequilíbrio na região 
induz concentração maior de sismos junto ao 
litoral, pois na Margem Continental ocorreram 
intensos movimentos'tectonicos ligados à Reati
vação Wealdeniana e à abertura do Oceano 
Atlântico. 

Os estudos sobre a sismicidade do sudeste 
brasileiro, desde o início do século, mostram que 
as ocorrências dos eventos sísmicos refletem 
uma tectônica residual, com acomodação final 
dos b/ocos movidos no Terciário, mais e menos 
acentuada, conforme a interferência dos fatores 
dos movimentos epirogênicos. 

Assim, as zonas sismogênicas delimitadas 
parecem refletir melhor todo o quadro de esta
bilidade regional, herdado de uma série de pro
cessos geológicos desde os tempos arqueanos 
e proterozóicos. Destes reconhecem-se o Cráton 
do Paramirim e os cinturões móveis Alfenas e 
Costeiro, com influências na história tectônica 
proterozóica e fanerozóica. Com a consolidação 
da plataforma Sul-Americana, após o Ciclo Bra
siliano (550 ± 150 Ma), a região permaneceu em 
estabilidade até o Jurássico Superior, quando no 
desenvolvimento da Bacia do Paraná ocorreram 
movimentos tectônicos oscilatórios e relativa
mente lentos. No Cretáceo, acentuaram-se os 
movimentos tectônicos ligados à abertura do 
Oceano Atlântico, persistindo em intensidade 
decrescente até o fim do Terciário, com predo
mínio no Paleoceno (60 Ma). A esta fase são 
relacionadas as atividades magmáticas básicas, 
ultrabásicas e alcalinas principais, a formação 
das bacias tafrogênicas de Taubaté, Resende, 
Volta Redonda, Guanabara e Santos, além do 
aparecimento das serras da Mantiqueira, do Mar, 
da Bocaina, dos Órgãos e a elevação dos planal
tos de Caldas e Senador Amaral, dentre outros. 
Estruturalmente, à exceção da área da Bacia do 
Paraná, a configuração era de blocos se abatendo 
no rumo da Bacia de Santos com ademamento 
para o continente, incidindo mais intensamente 
a tectônica na Margem Continental. Atualmente, 
as condições tectônicas parecem ser residuais 
e a acomodação dos blocos mais movimentados 
no Terciário não é generalizada, como indicam 
as zonas sismogênicas propostas. 

O Anexo A foi elaborado com o objetivo 
de sintetizar parte das informações da evolução 
geológica do sudeste, de interesse à análise da 
estabilidade regional. As seções transversais 
A-A', B-B' e C-C (Anexo B) foram realizadas 
considerando as direções perpendiculares às 
principais estruturas geológicas regionais e às 
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feições morfogenéticas das áreas emersas e 
submersas. 

Como se pode observar, os domínios das 
províncias estruturais (ou geológicas ou tectô-
nicas) mostram uma estruturação geológica 
variada e complexa, afetando as rochas arquea-
nas, proterozóicas e do Eo-Paleozóico. A com-
partimentação do relevo. (IPT, 1981, 1981a) foi 
realizada reconhecendo-se os vários segmentos 
com influências da tectônica cenozóica, respon
sável pelos soerguimentos, abatimentos e bascu-
lamentos de blocos, geralmente limitados por 
falhas (como referido no item-"Região do 
Sudeste Brasileiro"). Estes reflexos podem ser 
observados nas feições topográficas típicas das 
províncias Tocantins, São Francisco e Paraná; 
nos relevos destacados das províncias Mantiquei
ra e Margem Continental, com evidências aos 
planaltos de Caldas e Senador Amaral e das ser
ras da Mantiqueira, da Bocaina e do Mar; na con
figuração dos médio e baixo vales do Paraíba do 
Sul próximo a São José dos Campos (Bacia de 
Taubaté, tafrogênica) e a Passa Quatro (extremi
dade sudoeste da Bacia de Resende, tafrogêni
ca) ; e na estruturação da Bacia de Santos, tendo 
em vista o desenvolvimento lateral e vertical da 
sedimentação e variação da plataforma continen
tal. Os elementos de geomorfologia, indicados na 
porção superior das seções transversais, se refe
rem às zonas geomorfológicas, admitindo rara
mente a caracterização de subzona (por exem
plo, as do Maciço do Itatiaia que pertence à do 
Planalto do Alto Rio Grande, e da Serra do Mar 
pertencente a Serrania Costeira). Estes elemen
tos geomorfológicos são muito importantes na 
avaliação dos movimentos mais recentes e foram 
introduzidos diretamente na análise de estabili
dade regional. Como exemplo de interpretação, 
pode ser citado o da Superfície (erosiva) Japi 
que, na região do Maciço de Itatiaia, foi elevada 
tectonicamente à cerca de 2000 m de altitude 
quando se processava a erosão dãs rochas alcali-
nas do referido maciço (final do Cretáceo). A 
tectônica mesozóico-cenozóica parece decor
rente do desequilíbrio das massas rochosas do 
continente e da Bacia de Santos, impondo um 
desnível aproximado de 11000 m (seção B-B') 
entre as porções mais elevadas da Mantiqueira e 
do fundo da bacia, considerando-se somente as 
isópacas dos sedimentos. Valor de desnível 
semelhante foi indicado por ALMEIDA (1976, 
p.24) em seu estudo sobre os "rifts" continen
tais próximos à referida bacia. 

Quanto à sismicidade, as seções apresenta
das mostram claramente as concentrações em 
zonas definidas geológica e morfogeneticamente, 
correspondendo às zonas sismogênicas de Pinhal 
e Cunha (seção A-A'), de Bom Sucesso, Caxam-
bu e de Cunha (seção B-B') e de Bom Sucesso, 

Cunha e Cabo Frio (seção C-C). A de Cunha 
representa a de maior atividade sísmica do 
sudeste e se desenvolve na faixa que inclui as 
bacias tafrogênicas sedimentares de Taubaté e 
Resende, da Depressão da Guanabara no conti
nente, das falhas e flexura de Santos, e da falha 
de Cabo Frio na área submersa. Não se constata 
nenhuma correlação direta entre sismos e uma 
estrutura geológica definida. A Zona Sismogê-
nica de Pinhal se desenvolve junto aos limites das 
províncias Paraná e Mantiqueira, na área do 
Soerguimento de Moji-Guaçu, à borda leste da 
Bacia do Paraná. Ambas representam as maiores 
atividades sísmicas da região. 

O modo como as áreas correspondentes às 
zonas sismogênicas se movimentam envolve uma 
grande complexidade, por causa de toda herança 
geológico-estrutural adquirida e da morfogênese 
atual. Estes movimentos poderão vir a ser escla
recidos quando se obtiver um melhor contorno 
das mesmas a partir da interpretação de um 
maior número de sismos registrados por estações 
sismológicas em toda região e quando forem 
desenvolvidos os estudos isostáticos para enten
dimento dos processos que intervém na manu
tenção do grande desnível entre as partes emer
sas do continente e do fundo da Bacia de Santos. 

A comprovação de tais movimentos (que 
significam diferentes mecanismos de geração 
de sismos) não parece ser muito difícil, a se jul
gar pelos resultados obtidos porMENDIGUREN 
(1980) nos estudos sísmicos realizados na área 
dos reservatórios do Paraibuna e do Paraitinga. 

O principal deles é aquele que reúne toda a 
sismicidade em cinco regiões com mecanismos 
focais similares, com predominância de movi
mentos ora direcionais, ora inversos, ora dos dois 
tipos (Figura 6). 

Segundo MENDIGUREN (1980, p.201), o 
método utilizado nos estudos pode ser "útil 
quando não está muito evidente o modo de sepa
rar eventos onde ocorrem diferentes tipos de 
falhas", como em "regiões com heterogeneida-
des laterais ou com sistema complexo de fratu
ras", a exemplo do sudeste brasileiro. 

Ressalvando-se as escalas de análise empre
gadas em 1980 por Mendiguren e em 1981 
pelo IPT, os resultados levam à configuração de 
blocos com movimentos diferenciados no com
plexo quadro de estabilidade regional. 

Comparando-se as zonas sismogênicas e 
suas características intrínsecas com as regiões 
de mecanismos focais similares, estas últimas 
parecem representar um ensaio de estabilidade, 
em escala natural, do quadro de estabilidade 
regional do sudeste. 

O outro resultado importante obtido por 
Mendiguren é o de que os movimentos dos 
blocos não se associam diretamente às falhas de 
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Taxaquara-Cubatão e de Natividade, mas sim às 
fraturas em suas proximidades. 

Após os estudos de MIOTO & HASUI 
(1982) sobre a tendência de regionalização de 
sismos no Brasil com ênfase às bases do zonea-
mento da região sudeste, veio a público o estudo 
de SADOWSKI & DIAS NETO (1981) sobre o 
lineamento sismo-tectônico de Cabo Frio. 

A caracterização deste lineamento, feita 
por estes pesquisadores, tem pontos muito discu
tíveis que foram objeto de análise pelo IPT 
(1983, p.116) nos estudos das bacias tafrogêni-
cas de Taubaté (extremo leste), Resende e Volta 
Redonda. Da análise sobre os "cinturões de cisa-
Ihamento e de dobramentos pré-cambrianos, que 
têm direção geral N50-60E e mostram certa de-
flexão horária ao longo de uma linha Além 
Paraíba/Pinhal", dos "grabens terciários do Pa
raíba e da Guanabara conforme conceituados 
por ALMEIDA (1976)", sobre "as idades e dis
tribuição de intrusões alcalinas", a "presença de 
uma falha normal que faz parte do complexo 
disruptivo que limita setentrionalmente a Bacia 
de Santos", a "zona de Fratura do Rio de Janei
ro, no domínio oceânico" e os "dados de 11 
sismos", resultaram: 

• o lineamento em referência "corresponderia à 
faixa no continente em extensão à Zona de 
Fratura do Rio de Janeiro, ao longo da qual 
haveria indícios de fraqueza crustal antiga, 
manifestações magmáticas no Cretáceo-Paleo-
ceno, tectônicas no Terciário e sísmicas atuais. 
Este tipo de faixa continental que Asmus já 
identificara em 1978, carece ainda de defini
ção mais precisa"; 

• na área continental, o lineamento "não possui 
uma comprovação geofísica suficiente, nem 
um mínimo de sismos com registros confiá
veis para caracterizar sua instabilidade". Estu
dos mais recentes de geotectônica com infor
mações gravimétricas sugerem incompatibi
lidade do mesmo com algumas anomalias gra
vimétricas e estruturação de blocos crustais 
(HARALYI& HASUI, 1982);e 

• "a proposição de uma suposta correlação de 
estruturas e tectonismo do lineamento na área 
emersa com uma possível extensão" da grande 

Fratura do Rio de Janeiro não têm fundamen
to geométrico: o lineamento tem orientação 
NW e a fratura oceânica E-W com pequena 
curvatura. Além disso, seu posicionamento 
admite algumas alternativas mais a sul, como 
deduzido do trabalho de ASMUS (1978), do 
mapa compilado por Schobbenhaus/Asmus e 
colaboradores (DNPM, 1981), e da com-
partimentação e evolução tectônica da Bacia 
do Paraná efetuada por FÚLFARO et alii 
(1982, Mapa). 

Na análise do quadro da estabilidade regio
nal do sudeste incluem-se dois outros elementos 
importantes, relacionados aos sismos registrados: 
o de sua ocorrência temporal e o de mecanismo 
focai. 

Quanto, ao primeiro elemento, o estudo das 
ocorrências no tempo, durante os últimos 100 
anos, mostrou que não há uma migração prefe
rencial dos epicentros ao longo das maiores 
estruturas geológicas da área. 

Quanto ao segundo elemento, o da direção 
de esforços resultantes da análise do mecanismo 
focai para alguns sismos de dentro e das vizi
nhanças da área de estudo, os resultados prelimi
nares revelaram os seguintes dados: para o sismo 
de 01/03/55 na Cadeia Vitória-Trindade, esforço 
compressivo NE-SW; para o sismo de 13/02/64 
junto à fronteira Bolívia-Brasil, esforço compres
sivo NE-SW, associado à falha reversa; para o 
sismo de 24/10/72 na Bacia de Campos (RJ), es
forço compressivo; para os de 1975 e 1976 de 
Carmo de Cajuru (MG), esforços compressives 
NW-SE, associados à falha reversa; para os de 
1979 junto ao reservatório Paraibuna - Paraitin-
ga, esforços compressives NE-SW, associados a 
falhas reversas e transcorrentes, conforme sínte
se apresentada por ASSUMPÇÃO (1983b). 

Estes dois elementos parecem corroborar as 
idéias de instabilidade em áreas restritas como 
deduzidas pelo IPT em 1981, resultando na limi
tação das zonas sismogênicas. 

Desse modo, até que novos fatos venham 
esclarecer a atividade sísmica na área de in
fluência do sugerido lineamento sismo-tectônico 
Cabo Frio/Poços de Caldas, preferiu-se não 
considerá-lo como uma estrutura ativa. 



ANALISE DE RISCO SÍSMICO 
DO SUDESTE BRASILEIRO 

Os resultados provenientes dos estudos de 
zoneamento sísmico normalmente são utilizados 
na elaboração dos mapas de risco sísmico, pois 
refletem as mais estreitas relações entre sis-
micidade e estruturas geológicas. 

O estágio posterior ao zoneamento (Anexo 
B) é o do estabelecimento da distribuição das 
intensidades regionais (Anexo C), envolven
do os contornos das isossistas. 

Sobre este quadro de intensidade são reali
zadas as considerações de risco, utilizando-se 
métodos de análises estatísticas ou não. 

Desse modo, é interessante apresentar al
gumas considerações sobre a obtenção das áreas 
de mesma intensidade sísmica do Anexo C, antes 
da abordagem dos métodos de análise. 

Distribuição das Intensidades Sísmicas 

A distribuição regional das intensidades sís
micas do sudeste ressalta, como era de se espe
rar, as zonas sismogênicas definidas no Anexo B. 

A extensão dos domínios das diferentes 
intensidades do Anexo C foi estabelecida em 
termos das intensidades associadas às áreas de 
erro epicentral e das isossistas do Anexo B, com 
o cuidado de se eliminarem as possíveis "surpre
sas sismológicas" referidas por KÁRNfK & AL-
GERMISSEN (1980, p. 12). 

Os contornos das intensidades obtidos di
vergem um pouco daqueles apresentados pela 
UnB, em 1979 (Figura 3), por dois motivos: 
melhoria do conhecimento sismológico e uso de 
elementos geotectônicos atuais na análise. 

As particularidades das intensidades máxi
mas são: 
• a área de intensidade VI MM próxima à Divi-

nópolis (MG) se refere a sismo induzido, as
sociado á barragem-reservatório de Carmo de 
Cajuru*; 

• a área de intensidade IV MM próxima a Bata
tais (SP) se refere a sismo induzido, associado 
à extração de água em poço perfurado em 
Nuporanga*; 

• a área das intensidades III MM inclui áreas on
de não se tem nenhum registro sísmico; 

• igualmente, a área das intensidades IV MM 
também inclui algumas ocorrências com in
tensidades III MM, como, por exemplo, a da 
faixa Santos-Peruíbe/Piedade-Juquiá; 

• os sismos na área oceânica não foram consi
derados na análise de risco; apesar de se loca
lizarem preferencialmente na faixa de transi
ção da plataforma-talude continental (Ane
xo A, seção transversal C-C) e se prestarem 
às considerações de estabilidade para implan
tação de estruturas "off-shore", ainda não 
foram suficientemente correlacionados a 
todos os elementos geotectônicos egeofísicos 
disponíveis; 

• em termos de condições-limites ao mapa das 
intensidades sísmicas máximas, têm-se as das 
regiões de Cananéia, de Campos, do rio Gran
de (extremo noroeste do mapa) e do Planalto 
de Belo Horizonte. 

• os reflexos dos sismos profundos e distantes, 
como os localizados na cadeia andina, foram 
considerados na análise. Porém, as baixas in
tensidades na região foram excedidas pelas 
intensidades dos sismos regionais em até 2 
graus na Escala Mercalli Modificada. Assim, 
por exemplo, as intensidades na cidade de 
São Paulo foram consideradas como IV 
MM, enquanto que as intensidades dos sismos 
andinos alcançaram l l - l l l MM;e 

• os sismos induzidos pelas barragens-reserva-
tórios de Furnas (MG) e Paraibuna (SP) 
foram incluídos diretamente na análise. 

(*) Área isolada de maior intensidade no domfnio das intensida
des menores que IV MM, considerada no Anexo C como 
III MM. 
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Análise de Risco por Método Estatístico 

Apenas dois tipos de enfoques foram dados 
ao risco sísmico do sudeste brasileiro, até o mo
mento: um, envolvendo o nível de sismicidade 
relativamente baixa a partir do qual se infere 
comportamento análogo no futuro; outro, que 
incorpora ao panorama sísmico regional as orien
tações quanto à construção de centrais nucleares. 

Ambas as análises não empregam métodos 
estatísticos e os resultados obtidos têm sido alvo 
de críticas por causa das incertezas que a primei
ra alimenta e do caráter conservador que a 
segunda mantém. 

A análise baseada em tratamento estatístico 
pode eliminar grande parte dessas tendências; 
porém, aplicada aos sismos do sudeste brasilero, 
exige um cuidado muito grande quanto à escolha 
do método, porque o número de sismos é rela
tivamente pequeno. 

Como os tipos de análises não-estatísticas 
são muito simplificados, foram deixados para 
avaliação posterior, durante as ponderações 
sobre a discussão dos resultados obtidos. 

Método dos Valores Extremos 

Existem vários métodos de tratamento es
tatístico de sismos para efeito de análise de ris
co. Todos os procedimentos mais usuais acham-
se reunidos no livro Global Tectonics and 
Earthquake Risk de LOMNITZ (1974). 

Dentre os métodos apresentados, consi
derando-se as condições do atual conhecimento 
sismo-tectônico do sudeste, o Método de Valores 
Extremos, desenvolvido por GUMBEL (1958), 
parece ser o mais indicado ao tratamento dos 
eventos sísmicos. 

Os extremos da série de eventos são obtidos 
dividindo-se o período de tempo da análise em 
intervalos iguais e deles retirando-se os seus valo
res máximos. O Método dos Valores Extremos 
"tem a vantagem de que os valores extremos 
de uma variável podem ser facilmente obtidos; 
além disso, são mais homogêneos que os even
tos considerados em uma série temporal de ob
servações. Ê um método simples e não se neces
sita conhecer a distribuição principal" (KÂRNfK 
& ALGERMISSEN, 1980, p.32). 

Esta simplicidade tem favorecido o uso do 
método por diversos pesquisadores com relativo 
sucesso, É baseado na mesma teoria usada para 
estimativa de grandes cheias a partir da fre
qüência de outras menores; requer que os even
tos sejam independentes entre si e que ocorram 
ao acaso no tempo; além disso, que a freqüência 
dos eventos decresça exponencialmente com seu 
tamanho, sem limite superior (o resultado, 
geralmente, é uma curva). Experiências feitas 

por Lilwall, em 1976 na Inglaterra, e Howell Jr., 
em 1979 para a parte oriental da Pensilvânia, 
analisando itensidades sísmicas, conduziram a 
resultados satisfatórios de risco sísmico. 

Na realidade, indiferentemente, se a análise 
for de magnitude ou intensidade, o limite supe
rior na distribuição exponencial não deve existir 
porque: 

• se relaciona a sismos de magnitudes elevadas 
(mb > 7), de pequena ocorrência no mundo; e 

• fisicamente, o deslocamento de rochas asso
ciado aos falhamentos dos maiores sismos res
tringe-se à crosta, envolvendo dezenas de qui
lômetros; em profundidade, o comportamen
to frágil muda sensivelmente para dúctil, in
corporando amplas faixas de "rochas" defor
madas, significando um limite ás maiores 
rupturas possíveis (em termos de magnitude, 
ao redor de 9). 

Entretanto, a inferência da probabilidade 
de ocorrer um sismo maior do que o máximo 
considerado na análise deve ser feita com muito 
cuidado, principalmente em se tratando daqueles 
que excedem o máximo em dois ou mais graus. 

Normalmente, o período de retorno não 
deve ultrapassar o tempo global usado na análise. 

O limite inferior da freqüência de distribui
ção dos sismos é definido pela constatação do 
valor mínimo de magnitude ou intensidade, sen
do muito variável, pois: 

• pode estar relacionado à falta de dados; e 
• pode ser referido a um período de análise de 

50 ou 100 anos, onde os máximos são dife
rentes. 

Aplicação do Método dos Valores Extremos para 
Intensidades Sísmicas 

O modelo matemático considera que a 
variável intensidade se altera de acordo com as 
leis de probabilidade em um dado período 
F(x, f), onde x é a variável intensidade e t é o 
período considerado. 

O Método dos Valores Extremos sugere a 
divisão da escala de tempo da análise em inter
valos iguais e considera o valor extremo y, aque
le que a variável x alcança dentro de cada um 
deles. Por exemplo, se x são as intensidades sís
micas verificadas no intervalo de 5 anos, y é a 
máxima intensidade naquele intervalo de obser
vação. 

Os valores maiores de / são dispostos con-
secutivamente em ordem crescente, de acordo 
com os intervalos amostrados. Por exemplo, yx, 
Yi,-..yn de modo que y(x) < y(2) < . . . 
< y(n), sendo n o número de intervalos (n = /, 
2,.../,... n). 
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Os valores da distribuição de Gumbel são 
obtidos pela aplicação da fórmula: Gfym) = / / 
(n+1). w 

Os resultados são plotados em papel espe
cial de probabilidade para valores extremos 
(abcissas), em função dos valores das máximas 
intensidades (ordenadas). 

Decorrentes da análise, podem ser estima
dos o período de retorno médio e a probabili
dade de se exceder uma dada intensidade. 

0 período de retorno médio é definido 
como: se N é o número esperado de sismos por 
ano, r » l/N é o período médio de retorno em 
anos. Por exemplo, o período de retorno médio 
para sismos que excedem a intensidade y é 
Ty = 1/Ny. 

A probabilidade de uma dada intensi
dade / ser excedida durante qualquer ano é 
definida como P=1-G(y). Conseqüentemen
te, o período de retorno neste caso é dado por 
Ty=1/(1-G(y)). 

Análise Probabilística para os Sismos do 
Sudeste Brasileiro 

O Método dos Valores Extremos foi utili
zado' pela primeira vez no Brasil, por ASSUMP-
ÇÃO (1983a), no tratamento estatístico dos 
sismos com magnitudes acima de mb > 3,5, 
envolvendo áreas do sul, sudeste e lestT' 0 perío
do de análise (126 anos) foi dividido em inter
valos de 7 anos (n = 18 intervalos) e deles foram 
retirados os máximos de magnitude ( / > 3,5). 
Os valores da distribuição probabil ística x mag
nitudes foram reduzidos a uma reta, mostrando 
que "sismos com magnitude maior ou igual a 5 
ocorrem a cada 40 anos; sismos maiores que 6, 
a cada 150 anos e terremotos com magnitude 7 
ou maior devem ocorrer, em média, uma vez a 
cada 700 anos". Em se considerando a curva 
sugerida por ASSUMPÇÃO (1983a, Figura 7b), 
as probabilidades de ocorrerem terremotos de 
grande magnitude diminuem, traduzindo-se em 
certa vantagem na análise de risco. Assim, ocor
ria "um sismo de magnitude maior que 5 a cada 
35 anos, um de 6 a cada 200 anos e um terremo
to de magnitude 7 ou maior a cada 6.000 anos". 

O método estatístico em referência foi apli
cado rjo tratamento dos sismos do sudeste, con
siderando intensidades, nos períodos de análises 
de 85 e 195 anos. Os resultados para o período 
de 1897 a 1982 não foram muito bons em quais
quer dos intervalos adotados (15, 10 e 5 anos). 
Igualmente, os resultados para 195 anos, de 
1787 a 1982, foram aquém dos esperados para 
os intervalos de 15 e 10 anos. 

Desse modo, o intervalo de tempo escolhi
do foi o de 5 anos, resultando o total de 39 (n) 
intervalos de análise. 

Os valores de máxima intensidade, bem 
como os valores de probabilidade de Gumbel e 
do período de retorno para cada intervalo estão 
reunidos no Quadro 4. 

Os resultados do tratamento estatístico 
mostram: 

• a probabilidade de que o maior sismo no 
período de 5 anos seja igual ou exceda.lll 
MM varia de 52,5 a 97,5%; o período de retor
no da intensidade 111 MM é de 1 a 1,9 anos; 

• a probabilidade de que o maior sismo no 
mesmo período de 5 anos seja igual ou exceda 
IV MM varia de 40 a 50%; o período de retor
no da intensidade IV MM é de 2 a 2,5 anos; 

• a probabilidade de que o maior sismo em 
período idêntico a 5 anos seja igual ou ultra
passe V MM varia de 15 a 37,5%; o período 
de retorno da intensidade V MM é de 2,7 a 
6,7 anos; e 

• a probabilidade de que o maior sismo no pe
ríodo de 5 anos seja igual ou maior que VI 
MM varia de 2,5 a 12,5%; o período de retor
no correspondente à intensidade VI MM é 
de 8 a 40 anos. 

No diagrama da Figura 7 podem ser obser
vadas as razões das amplas faixas de probabili
dade (no caso, estão representadas as probabili
dades nas quais os maiores sismos nos períodos 
de 5 anos sejam menores do que aqueles das in
tensidades consideradas). A distribuição obtida 
não permitiu que fosse traçada uma reta média, 
tampouco uma curva que envolvesse os valores 
mais representativos de intensidades e probabili
dades. Situação idêntica foi encontrada na aná
lise dos sismos do leste da Pensilvânia por 
HOWELL JR. (1979, p.64), região de sismici-
dade relativamente baixa, similar à do sudeste 
brasileiro. . 

A extrapolação da análise para sismo maior 
que VI MM pode ser feita a partir do prolonga
mento das retas da Figura 7. A probabilidade de 
que ocorra um sismo de intensidade VII MM va
ria de 0,70 a 4,5%, no intervalo dos próximos 27 
a 140 anos. Isto significa uma possibilidade mui
to pequena. 

Como se pode observar pelos parâmetros 
estatísticos obtidos, os valores de probabilidade 
são relativamente baixos. Contudo, a melhor 
qualificação da probabilidade baixa é um tanto 
difícil de ser realizada porque as zonas sismogê-
nicas mostram períodos de atividades muito 
característicos, defasados no tempo. Por exem
plo, a de Cabo Frio mostra uma atividade restri
ta de 1975 a 1982, com ocorrência de um sismo 
a cada 2 anos (0,57 sismo/ano); a de Cunha, de 
1861 a 1967 (cerca de 100 anos),.com ocorrên
cia de um sismo a cada ~ 18 anos (0,06 sismo/ 
ano); a de Pinhal, de 1882 a 1982 (100 anos). 
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QUADRO 4 — Valores de probabilidade, segundo Gumbel, e do período de retomo para as intensidades sísmicas do 
sudeste brasileiro, baseados na análise dos sismos de 1787 a 1982 
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Número 

01 

02 

03 

04 

05 
06 
07 
08 

09 

10 

11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 
19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 
39 

INTENSIDADE 
MÁXIMA 

(y^nYt , - y J 

Intensidade MM 

m 
m 
m. 
m 
H 

m 
m 
M 

w 
m 
M 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
M 
3E 
32 

32 

32 

32 

12 

V 

Y 
Y 

V 

Y 
V 
Y 

V 

Y 
Y 

21 

VL 
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21 

DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL (G) 

G(y ( | ) M/(n+l ) 

Probabilidade 

0.025 

0.050 

0.075 

0.100 

0.125 
0.150 
0.17 5 
0.200 

0.225 

0.250 

0.275 
0.300 

0.325 

0.350 
0.375 

0.400 

0.425 

0.450 
0.475 
0.500 

0.525 
0.550 

0.575 

0.600 
0.625 

0.650 
0.675 

0.700 

0.725 

0.750 
0.775 

0.800 
0.825 

0.850 

0.875 
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0.950 
0.975 

1-G(y<|)) 

Probabilidade 

0.975 

0.950 
0.92 5 

0.900 

0,875 
0.850 
0.825 
0.800 

0.775 

0.750 

0.725 
0 700 

0.675 

0.650 
0.625 

0.600 

0.575 

0.550 
0.525 
0.500 
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0.450 

0.425 

0.400 
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0.350 
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0.300 

0.275 
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0.225 

0.200 

0.175 
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0.100 

0.075 
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0.025 

PERÍODO DE 
RETORNO 

Ty=l/U-G(y» 

Anos 

1.025 

1,053 
1.081 

1.111 
1.143 

1.176 
1.212 
1.250 

1.290 

1.333 

1.379 
1.428 

1.481 
1.538 
1.600 

1.667 

1.739 

1.818 

1.905 
2.000 

2.105 
2.222 

2.353 

2.500 
2.667 

2.857 
3.077 

3.333 

3.636 

4.000 
4.444 

5.000 
5.714 
6.667 

8.000 

10.000 

13.333 

20.000 
40.000 
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FIGURA 7 — Valores de probabilidade Gumbel em função dos parâmetros de distribuição das intensidades máximas 
maiores do que III MM, do período de 1787 a 1982 

com ocorrência de um sismo a cada 20 anos 
(0,05 sismo/ano); e assim por diante, para as 
outras zonas. 

Entretanto, o comportamento peculiar de 
cada zona sismogênica, em termos de atividade 
sísmica, não invalida as idéias do tratamento 
estatístico para todo o sudeste, como se pode 

verificar pela identidade marcante das mesmas 
no Anexo C, representando as maiores intensi
dades. Aliás, a etapa inicial dos estudos de 
atenuação de ondas sísmicas deverá estar rela
cionada à uma configuração de intensidades 
semelhante às regiões de Pinhal, de Bom Suces
so, de Cunha e outras apresentadas. 



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
DAS ANÁLISES DE RISCO SÍSMICO 

Os resultados das análises de risco sísmi
co são normalmente incorporados em mapas 
para que sejam estabelecidas as distribuições 
de risco relativo nas diferentes áreas, A defini
ção do risco sísmico, em relação aos seus resul
tados práticos, depende muito das observações 
a serem feitas nos campos da engenharia, socio
logia, economia e indústria. 

Na realidade, os mapas de risco sísmico 
devem conter informações úteis a diversos seto
res da Engenharia Civil e da Segurança Pública, 
que irão deliberar sobre o planejamento e execu
ção de projetos ou apontar medidas para enfren
tar os efeitos dos sismos. Os fatores que regem 
esses maiores grupos de interesse são diferentes, 
assim como as medidas de proteção e os tipos de 
cobertura de seguro também o são (LOMNITZ, 
1974; NUNES, 1979; KÁRNÍK & ALGERMIS-
SEN, 1980;eMIOTO, 1980). 

Dentro deste contexto, são apresentados e 
discutidos os resultados das análises de risco 
sísmico efetuadas para o sudeste, na tentativa 
de fornecer alternativas mais reais para com o 
conhecimento sismo-tectônico atual. Evidente
mente, a opção para uma ou outra dependerá das 
decisões do corpo técnico que estará envolvido 
no planejamento, execução ou operação dos 
projetos ou obras. 

Resultados Baseados nos Estudos da UnB (1979) 

Nos estudos realizados pela UnB em 1979, 
os sismos não foram tratados estatisticamente. 
Admitiu-se que a partir da análise dos sismos dos 
últimos 200 anos, o nível da atividade sísmica 
não apresentava tendência em curto prazo de 
tempo de sofrer modificações, quer na distribui
ção, quer na intensidade dos sismos. 

De fato, pelo conhecimento geológico atual 
e evolução dos processos tectônicos na área, o 
quadro da estabilidade sismo-tectônica parece 
não apresentar tendência a sensíveis mudanças. 

Considerando que o nível de sismicidade 
relativamente baixo permanecesse ao mesmo 
nível nos próximos 100 anos (metade do perío
do de controle efetuado), foi sugerido que o 
sismo de intensidade VI MM representa o maior 
na região, correspondendo a acelerações horizon
tais da ordem de 30 cm/s2. 

No caso de se adotar tal alternativa de aná
lise de risco sísmico, há necessidade de se modi
ficar o valor da aceleração, uma vez que sua 
grandeza não corresponde àquela mais comu-
mente adotada. Isto pode ser verificado no Qua
dro 1, onde a correlação entre intensidade VI 
MM é feita com acelerações de até ~ 70 cm/s2 ou 
0.07fir, segundo Gutenberg e Richter e de 0.06 a 
0.07 g, ou de 5 a 8 cm/s, segundo Bolt. Estes 
valores mais conservatives em relação ao indica
do pela UnB também p'odem ser observados nas 
"curvas" da Figura 2. 

Um outro aspecto a ser considerado na aná
lise de risco, levando-se em conta apenas o nível 
da sismicidade observada até o presente, é aque
le referente ao zoneamento sísmico desenvol
vido pelo IPT em 1981. Excetuando-se as 
intensidades dos sismos de Cananéia e de Carmo 
de Cajuru, as acelerações máximas correspon
dentes a VI MM podem ser associadas às zonas 
sismqgênicas de Bom Sucesso, Pinhal e Cunha, 
reconhecidas por suas atividades sísmicas his
tóricas. 

Tanto a análise da UnB (ocorrência em 
todo o sudeste), quanto a do IPT (restrição de 
ocorrência às zonas sismogênicas) induzem a 
considerações introdutórias de predição sísmica. 
Perém, o nível de abordagem chega até ser espe
culativo, porque ainda não há elementos sufi
cientes para tratamento do assunto. 

Neste sentido, apenas para registrar estudos 
desenvolvidos no Brasil, é interessante lembrar o 
trabalho de BJORNBERG et alii (1979) sobre 
análise de falhamentos em zonas de embasa-
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men to e bacias sedlmentares, e de suas ligações 
com sísmos naturais e induzidos. Estes autores 
concluem que "os maiores sismos deverão 
ocorrer fora das áreas sedimentares, próximos 
aos maciços ígneos e metamórficos do Emba
samento Cristalino", 

Considerando esta alternativa e a máxima 
intensidade verificada de VI MM no sudeste 
brasileiro, as incertezas de risco sísmico são 
muito grandes; seriam menores se a análise tives
se considerado os seus epicentros, uma vez que 
os estudos desenvolvidos se referem diretamente 
a seus mecanismos de geração. 

Resultados Baseados em Estudos de Centrais 
Nucleares 

Os estudos sismo-téctônicos para implanta
ção das centrais nucleares da praia de Itaorna 
(corresponde aproximadamente ao centro do 
sudeste brasileiro, considerado nesta análise) 
foram desenvolvidos pela WGC, em 1979, e pelo 
IPT, em 1981. Mais recentemente, em 1983, o 
IPT concluiu estudos de estabilidade sismo-
tectônica em áreas mais restritas dentro do 
sudeste, no sentido de esclarecer melhor as 
possíveis relações entre sismos e estruturas 
geológicas reativadas ou não no Mesozóico-
Cenozóico. 

As diretrizes de construção de edifícios nu
cleares envolvem uma série de estudos geológi
cos, tectônicos e sismológicos, de modo consecu
tivo e de caráter correlativo entre si. No desen
volvimento desses estudos vão sendo estabeleci
das todas as dependências entre sismos e estru
tura geológica. O resultado dessa análise foi a 
definição das seis zonas sismogênicas do sudeste 
brasileiro como discutida no item "Zoneamento 
Sísmico". 

Fundamentalmente, em projetos de cen
trais nucleares, devem ser estabelecidos o Ter
remoto de Desligamento Seguro (SSE-Safe 
Shutdown Earthquake) e o Terremoto Básico de 
Operação (OBE-Operation Basis Earthquake). 
Ambos são oriundos do Terremoto Potencial 
Máximo (Maximum Potential Earthquake) que é 
o sismo representativo da ocorrência da maior 
intensidade dentro da área da província estru
tural, na qual se localiza o sítio das centrais nu
cleares. 

"O Safe Shutdown Earthquake é o terre
moto baseado na avaliação do terremoto poten
cial máximo considerando as características 
regionais e locais da geologia e sismologia, além 
dos materiais de subsuperfície local, É o terre
moto que produzirá o máximo movimento vibra
tório no terreno para o qual determinadas estru
turas, sistemas e componentes são projetados 
para permanecerem funcionais. Tais estruturas, 

sistemas e componentes são os necessários para 
garantir seguramente; a) a integridade dos siste
mas pressurlzados de resfriamento do reator; 
b) a capacidade de desligamento do reator e ma
nutenção segura dessa condição' e c) a capaci
dade de evitar ou reduzir as conseqüências de 
acidentes que poderiam resultar em liberações 
externas comparáveis às existentes nas normas 
específicas" (RIZZÒ, 1979, p.5). 

"O Operation Basis Earthquake é aquele 
terremoto que, considerando as características 
regionais e locais da geologia e sismologia e dos 
materiais de subsuperfície local poderia, de ma
neira razoável, ser esperado para afetar o local da 
usina durante a vida da mesma, Ê O terremoto 
que produzirá o movimento vibratório do solo 
para o qual os elementos da usina nuclear, neces
sários para a operação contínua e sem risco inde
vido à saúde e segurança do público, são projeta
dos para permanecerem funcionais. O OBE é 
menor do que o SSE e a usina deve permanecer 
em operação durante sua ocorrência" (RIZZO, 
1979, p.5). 

Os estudos realizados pela WGC indicaram 
como Terremoto Potencial Máximo um sismo 
"dentro da Província Tectônica São Paulo, com 
intensidade VI MM e/ou magnitude equivalente 
de 4,75 ± 0,5"; tais parâmetros seriam similares 
ao do sismo de Cunha (SP), de 22/03/1967. 

Segundo as diretrizes de construção das 
centrais nucleares (USNRC, 1977 e 1978), 
intensidades de tal ordem não podem ser usadas 
diretamente na obtenção das acelerações horizon
tais correspondentes, como as relacionadas na Fi
gura 2. Tais diretrizes estabelecem um mínimo, 
dado em porcentagem de g (com base na acelera
ção da gravidade de 980 cm/s2), que é 0.1 g. Se
gundo a "curva" de Gutenberg e Richter, a in
tensidade estaria entre VII e VIII MM (nunca al
cançada por nenhum sismo na área de estudo) 
ou, mais realisticamente, segundo Trifunac e 
Brady, entre VI e VII MM. 

Em 1980, os estudos sobre a sismicida-
de do sudeste do Brasil, efetuados por As-
sumpção e colaboradores, consideraram, com 
incerteza, a intensidade VI MM para o sismo de 
Cunha (SP) e magnitude mb = 4,1. 

Em 1981, os estudos regionais de atualiza
ção, desenvolvidos pelo IPT, conduziram à esco
lha do sismo de Pinhal (SP), de 27/01/1922, de 
intensidade máxima epicentral de VI MM, como 
o Terremoto Potencial Máximo, baseada nas 
diretrizes de construção de centrais nucleares e a 
partir das correlações entre província tectônica e 
sismicidade. 

O sismo de Pinhal permaneceu como Ter
remoto Potencial Máximo nos estudos apresen
tados por HASUI et alii (1982). O sismo de 
Cunha foi mantido nos estudos do IPT em 1983, 
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com a intensidade máxima de V MM, além de 
sobre ele estarem depositadas algumas suspeitas 
quanto ao valor mencionado de intensidade e ao 
seu erro epicentral, 

Todas estas dúvidas sobre a escolha do Ter
remoto Potencial Máximo estão para serem es
clarecidas quando for divulgado o estudo de Re
gionalização Sísmica do Brasil, efetuado pelo 
I AG. Na última revisão dos estudos, o autor des
te trabalho foi informado de que, seguramente, 
o sismo de Cunha (SP) atingiu VI MM. 

Este afiançamento à intensidade VI MM 
exige modificações nas considerações sobre o 
Terremoto Potencial Máximo, que irá produzir 
as máximas vibrações nos terrenos do sítio das 
centrais nucleares da praia de Itaorna. Por sUa 
vez, estas modificações necessitam de esclareci
mentos quanto às províncias estruturais do 
sudeste, já que praticamente se retomam algu
mas idéias da WGC de 1979. 

Observando-se as limitações das províncias 
estruturais brasileiras, sugeridas por Almeida é 
colaboradores em 1977, e suas caracterizações 
dirigidas à estabilidade sismo-tectônica do sudes
te, não foi possível estabelecer províncias sismo-
tectônicas na área, como indicam as normas de 
construção de centrais nucleares. Desse modo, a 
proposição da WGC de que a Província Tectôni-
ca São Paulo poderia ser aceita como a província 
sismo-tectônica, na qual se localiza o sítio das 
usinas nucleares, não pode ser admitida. 

O sítio se localiza, em termos de província 
estrutural, na Província Mantiqueira, junto aos 
limites com a Província Margem Continental 
(Anexo B, proximidades de Mambucaba). 

Dentro da Província Mantiqueira, pelo 
conhecimento sismológico atual, ocorrem três 
sismos com intensidades máximas de VI MM: o 
de Cananéia (SP), de 09/05/1789; o de Pinhal 
(SP), de 27/01/1922, com mb = 5,1; e o de 
Cunha (SP), de 22/03/1967, com mb = 4,1 
(Anexo B). 

Em função da distância ao sítio das centrais 
nucleares e em se admitindo que a atenuação das 
ondas sísmicas varia homogeneamente em toda 
área da província estrutural, o Terremoto Poten
cial Máximo a ser considerado no projeto das 
usinas nucleares da praia de Itaorna, é o de 
Cunha (SP). As ondas atenuadas no sítio serão 
muito próximas àquelas que produziram VI MM. 
Considerando um possível epicentro na área 
oceânica para o sismo em referência, as ondas 
atenuadas no sítio não se alterariam daquelas 
responsáveis pela intensidade VI MM. Isto decor
re das instruções das normas de construção, que 
estabelecem a aproximação do maior sismo de 
uma província estrutural adjacente à do sítio; o 
Jimite entre as províncias estruturais Mantiqueira 
e Margem Continental praticamente é a linha de 

costa, daí se admitir a intensidade VI MM no 
local de implantação dos edifícios nucleares 
de Itaorna, 

Complementando as informações dos sis
mos de Cananéia e Pinhal, tem-se que ambos 
produziriam movimentos muito atenuados no 
sítio de Itaorna. 

A adoção do sismo de Cunha (SP), como 
Terremoto Potencial Máximo às centrais nuclea
res do litoral de Angra dos Reis, é sugerida en
tão com maior confiança nesta pesquisa, carac-
terizando-se pela intensidade VI MM, magnitude 
mb = 4,1, erro epicentral de 20 km e área afeta
da de IV MM de 12 000 km2. 

As observações a respeito do nível das ace
lerações correspondentes à intensidade VI MM 
não se modificaram em função da redefinição 
do Terremoto Potencial Máximo, isto é, a ace
leração horizontal de 0.1 g mínima, realistica-
mente, caracteriza sismos com intensidades en
tre VI e VII MM, o que induz a parâmetros con
servadores. 

Em se tratando de analisar o Terremoto 
Potencial Máximo para edifícios nucleares que 
não sejam aqueles do sítio da praia de Itaorna, 
estas observações sobre acelerações horizontais 
em função das intensidades sísmicas não são 
válidas. Primeiro, porque as normas adotadas de 
construção restringem os estudos a uma área 
com raio de ~ 325 km, a partir do sítio esco
lhido; segundo, porque as análises sismo-tec-
tônicas nessa área podem conduzir a resultados 
diferentes. Por exemplo, sítios de edifícios nu
cleares no litoral sul paulista, ou no litoral capi
xaba, exigirão estudos sobre ampla área no con
tinente e no mar, de compartimentação geoló-
gica/tectônica/geomorfológica/sismológica diver
sa da obtida para o sudeste. 

Quanto aos aspectos de cálculo, envolvendo 
os principais parâmetros sísmicos em projetos de 
usinas nucleares (Safe Shutdown Earthquake e 
Operation Basis Earthquake), KANN (1981) efe
tuou uma resenha muito interessante, mostrando 
que a tendência nos Estados Unidos da América 
é a adoção de "valores mais elevados para evitar 
demora nos processos de licenciamento", 

As discussões foram objeto de análise pelo 
IPT, em 1981, e integradas a este trabalho pela 
importância fundamental que assumem nos pro
cessos decisórios sobre construção e operação 
de centrais nucleares. Indiretamente, as acelera
ções correspondentes às áreas das intensidades 
do Anexo C servem para julgar possíveis movi
mentações dos terrenos; porém, no caso de edifí
cios nucleares, não devem ser adotadas para infe
rir os níveis de vibrações decorrentes das atenua
ções das ondas sísmicas. 

"Usualmente, o OBE é adotado como sen
do 1/2 SSE. Do ponto de vista geológico e sis-
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mológíco, a probabilidade de ocorrência do OBE 
é efetuada sobre a vida útil da usina, ou seja, 40 
anos. Do ponto de vista de engenharia, esse 
terremoto que se espera ocorrer durante a vida 
da obra, implica em que uma estrutura deve ser 
projetada para absorvê-lo. Em termos de estru
turas envolvendo substancial investimento de 
capital, o OBE é um evento que deve ocorrer de 
300 a 500 anos. 

Analisando grande parte do território dos 
Estados Unidos, os níveis de acelerações basea
dos em OBE = 1/2 SSE não correspondem a um 
evento esperado durante um período de 40 anos, 
porém a um evento tendo um período de recor
rência muito maior, da ordem de 300 a 1O00 
anos para a maioria dos projetos. 

Decorrente do valor de SSE assumido 
(0.1 g) e procedendo-se como usualmente se faz 
para o cálculo de OBE (OBE= 1/2 SSE), a ace
leração correspondente ao terremoto básico de 
operação é 0.05 g. 

A fixação de valores mais baixos para o 
OBE, compatibilizando sua definição aos valores 
calculados e condizentes com a vida útil opera
cional da usina nuclear (40 anos), depende de 
outras discussões sobre estabilidade regional e 
local (geologia, tectônica, geomorfologia, sismo-
logia)". (HASUI etal i i . 1982, p.122). 

Segundo RIZZO (1979), "existe uma ten
dência recente nos Estados Unidos para adotar 
o OBE com base no período de recorrência (100 
anos até cerca de 300 anos do período de recor
rência) e, conseqüentemente, o OBE tende a ser 
decrescido para cerca de 1/3 do valor do SSE". 

Para as centrais nucleares da praia de 
Itaorna, estas observações acrescidas dos resulta
dos da análise probabilística de risco sísmico 
(item "Análise Probabilística para os Sismos do 
Sudeste Brasileiro") parecem garantir uma boa 
segurança ao funcionamento dac mesmas. 

Sugestões para modificar as normas de 
construção de centrais nucleares nos Estados 
Unidos da América, originalmente desenvolvidas 
na região californiana, vêm sendo apresentadas 
desde meados da década de 70. As mais impor
tantes e completas pertencem ao Office of 
Standards da United States Nuclear Regulatory 
Commission (1979), que praticamente revisa 
todas as diretrizes de interesse à construção de 
edifícios nucleares quanto aos estudos geoló
gicos e sismológicos, tornando-as mais aplicáveis 
a regiões afastadas de bordas de placas tectônicas. 

Neste sentido, deverão ser enfatizados os 
estudos sismo-tectônicos, como aqueles desen
volvidos pelo IPTem 1981 e, conseqüentemen
te, deverão ser mais realistas as análises de risco 
sísmico referentes à implantação de centrais nu
cleares em locais de sismicidade relativamente 
baixas. 

Considerações sobre Estudos de Barragens 

Os níveis de acelerações admitidos em 
projetos de barragens variam muito, dependen
do das condições das atividades sísmicas regio
nais. Desse modo, a Itália tem seus critérios 
construtivos, o Japão os seus, os Estados Unidos 
da América também, e assim todos os outros 
países. 

A pesquisa dirigida à resistência sísmica de 
barragens mostrou que as diretrizes de projeto 
diferem sensivelmente daquelas de centrais nu
cleares, ganhando importância as discussões 
sobre a escolha do método de análise da estabili
dade das obras que, em projeto de nucleares, 
têm uma colocação posterior. 

Estas considerações foram desenvolvidas 
adotando-se as mesmas orientações do item an
terior sobre projetos de usinas nucleares. Assim, 
no Brasil existem experiências que são discutíveis, 
pois, na maioria dos casos, não estão baseadas 
na análise de risco sísmico. 

As referências da ICOLD - International 
Commission on Large Dams (1975), em sua revi-
sãp sobre resistência de barragens submetidas a 
ondas sísmicas, indicam que usualmente as ace
lerações horizontais adotadas são de 0.05 a 0.2<7, 
excepcionalmente alcançando 0.45^ ou valores 
superiores. 

Para países onde a sismicidade é baixa, uti
liza-se, aproximadamente, 0.1 g. 

Estes valores são produto de uma amostra
gem que parece não ser condizente aos projetos 
de barragens brasileiras, das quais se tem conhe
cimento de aplicação dos coeficientes sísmicos 
em data muito recente, particularmente nas bar
ragens de Tucuruíe Itaipu. 

Em 1979, Valenzuela elaborou o estudo 
mais completo sobre o uso de informações sísmi
cas nos projetos de barragens de terra e enroca-
mento brasileiros. Segundo este pesquisador, o 
coeficiente sísmico adotado nas análises varia de 
0.05 a 0.08fir para estruturas compactadas. Estas 
acelerações, segundo Gutenberg e Richter (Qua
dro 1 e Figura 2), correspondem a sismos de 
intensidades VI-VII MM. 

As discussões mais interessantes se referem 
aos métodos de análises empregados e nas efi-
ciências, para os quais foram desenvolvidas sín
teses muito boas. Sobre esses métodos, o referi
do autor extrai algumas conclusões parciais, que 
se acha oportuno reproduzir: 

• "O método pseudo-estático (aplicação de for
ça de inércia horizontal equivalente a uma fra
ção da potencial massa deslizante) é um méto
do arbitrário e que não considera as principais 
características do comportamento sísmico 
real de barragens de terra. A sua aplicação, no 
caso de algumas barragens que romperam ou 
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falharam, não deu resultados que concordas
sem com o observado, 

• Os métodos baseados na avaliação de defor
mações (NEWMARK, 1965; SARMA, 1975; 
MAKDISI & SEED, 1978) são relativamente 
simples e têm dado resultados considerados 
satisfatórios, pelo menos para barragens cons
tituídas de materiais argilosos ou areias densas 
que apresentam pouca ou nenhuma perda da 
sua resistência como conseqüência das defor
mações induzidas pelo sismo. 

• O método dinâmico desenvolvido por Seed e 
colaboradores, embora relativamente comple
xo, parece ter sido aplicado com sucesso na 
análise sísmica de numerosas barragens, prin
cipalmente aquelas constituídas por materiais 
susceptíveis à liquefação. Porém, subsistem as 
dúvidas levantadas em relação à representativi-
dade dos ensaios de'laboratório nos quais 
está baseado o método". VALENZUELA 
(1979). 

A tendência do uso dos métodos aplicados 
à análise de estabilidade sísmica de barragens de 
terra, também foi objeto de considerações pelo 
relator da Comissão sobre Sismicidade Induzida 
por Reservatórios, do Comitê Brasileiro de Gran
des Barragens. VIOTTI (1980) recomenda, ao 
final das discussões, o abandono do uso das 
"análises pseudo-estáticas com aceleração da or
dem de 0.050" porque, para as obras de barra
gens de terra no Brasil, "não se verificaram mu
danças nos taludes estabelecidos pelos critérios 
não sísmicos, uma vez que é convencional admi
tir-se um coeficiente de segurança menor para o 
caso de efeito de sismos"; além disso, refere-se 
a uma sugestão de SHERARD (1975) deque "já 
está chegando a hora em que este processo ana
lítico claramente inadequado será abandonado". 

Estas observações são praticamente as mes
mas de VALENZUELA (1979, p.219-220), e 
representam a tendência universal. 

Por outro lado, VIOTTI (1980, p.110) ad
mite que a análise dinâmica "só seria justificável 
no caso de uma barragem assentada sobre fun
dação de material não coesivo pouco denso, ou 
no caso de aterros hidráulicos, desde que esta 
barragem esteja localizada em regiões sujeitas d 
sismos moderadamente fortes, capazes de pro
duzir acelerações superiores a 0.2g". 

Observando-se a Figura 2, acelerações desta 
ordem para maciço rochoso indicam intensida-
des entre VIII e IX MM ("curva" de Gutenberg 
e Richter), ou entre VII e VIII MM para terrenos 
aluvionares e rochas brandas ("curva" de Trifu-
nac e Brady - horizontal). No Brasil, sismos com 
intensidades VI11 MM são raros, existindo apenas 
uma referência no continente, em Mato Grosso, 
na Serra do Tombador. Entretanto, por alguns 
aspectos de microzoneamento sísmico, acelera

ções desse nível podem ser alcançadas a partir 
de um sismo com intensidade VII MM, desde 
que ocorram condições geológicas e geotécni-
cas como referidas por VIOTTI (1980), que 
favoreçam o desenvolvimento dos fenômenos 
de ressonância e amplificação das ondas sísmi
cas no local. De qualquer modo, a justificativa 
do emprego da análise dinâmica foi muito bem 
apresentada. 

Pelo que se depreende da distribuição das 
intensidades do Anexo C e dos estudos de recor
rência efetuados, a aplicação do método dinâ
mico, para barragens de terra e enrocamento no 
sudeste brasileiro, deverá constituir um caso iso
lado e raro. 

Ainda em termos de análise de risco sísmi
co de interesse a barragens de terra e enroca
mento, VALENZUELA (1979, p.227) traz con
siderações importantes, tendo em vista que: 

• "é-muito pouco provável que alguma das bar
ragens brasileiras sofra a ação de um sismo de 
magnitude mediana a grande (por exemplo 
magnitude maior de 6 1/2) durante a vida útil 
das mesmas"*; 

• "as barragens de terra e enrocamento constru í-
das de acordo com técnicas modernas e com 
condições razoáveis de fundação têm uma re
sistência sísmica inerente significativa. 

Parece lógico concluir que para a maioria 
das barragens de terra e enrocamento de peque
na e mediana altura no Brasil não é necessário 
efetuar análises sísmicas da estabilidade dos talu
des, a menos que se trate de casos especiais". 

Dentro desses casos especiais estariam in
cluídas as barragens que se destacam por suas 
dimensões e por implicações dos aspectos so
ciais, econômicos ou estratégicos; além dessas, o 
referido pesquisador aconselha a realização da 
análise global do problema sísmico em locais de 
implantação de barragens onde "existem evidên
cias técnicas (geológicas, tectônicas, sismológicas 
ou geotécnicas) de que um eventual sismo (in
cluindo o caso de deslocamento de falhas) pu
desse representar uma solicitação significativa e 
provável". 

As ponderações de VALENZUELA quanto 
á análise de risco sísmico parecem estar mais de 
acordo com os elementos que podem ser extraí
dos de um mapa de risco sísmico; de certa for
ma, estabelecem classes e condições nas quais as 
barragens de terra e enrocamento devem merecer 
análises sismo-resistentes. 

Como exemplo de análise sismo-resistente 
de barragem de concreto brasileira, a barragem 
principal de Itaipu foi avaliada em termos de 
empuxos estáticos, equivalentes aos efeitos dinâ-

(*) Isto significa um sismo semelhante ao da Serra do Tombador, 
MT de 1955. 
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micos causados por um sismo com aceleração de 
0.055 (BARROS et alü, 1982). Este nível de 
aceleração aplicado ao método pseudo-estático 
corresponde a vibrações em maciço rochoso pro
vocadas por sismos com intensidades VI MM. Na 
região de implantação da barragem de Itaipu não 
há registros de sismos com tais intensidades, 
constituindo a aceleração de O.05p um valor 
elevado. 

Entretanto, considerando o projeto da bar
ragem como um caso especial, segundo a orien
tação de VALENZUELA (1979), a aplicação do 
nível de aceleração é perfeitamente compreen
sível; foi decidido, provavelmente, a partir das 
alternativas de segurança estudadas pelo corpo 
técnico envolvido no projeto, construção e ope
ração daquela barragem-reservatório. 

Mapa de Risco Sísmico (Estudos Probabilísticos) 

O tratamento estatístico dos dados dos sis
mos do sudeste mostra resultados de probabili
dade • ocupando faixas relativamente amplas; 
esta tendência também é verificada quando se 
observam períodos de retorno das maiores 
intensidades, as que são de maior interesse na 
análise (Quadro 4 e Figura 7). 

Com estas limitações torna-se difícil avaliar 
risco sísmico, pois as incertezas podem levar a 
erros muito grandes. Por exemplo, se a análise for 
realizada com o período de retorno de VI MM 
de 8 anos, esta não deverá ser considerada 
como realista porque tal período representa 
apenas 20% da faixa de recorrência; por outro 
lado, a adoção de 40 anos como período de re
torno tornaria a análise pouco conservadora, 
desinteressante para situações semelhantes à 
do sudeste brasileiro. 

Considerando-se a probabilidade de que 
ocorra um sismo de intensidade VII MM na re
gião, ela é muito baixa, inferior a 5%, no inter
valo de cerca de 27 a 140 anos. Para intensida
des maiores não são recomendadas análises de 
probabilidade, uma vez que os períodos de 
recorrência serão muito superiores àquele consi
derado na análise (195 anos) e as intensidades 
de referência se tornarão muito baixas (IV a 
VMM). 

Os resultados de probabilidade e período 
de retorno obtidos prestam-se, juntamente com 
as distribuições das intensidades do Anexo C, 
aos exercícios de análise de risco sísmico, con
siderando a estabilidade e segurança de obras 
civis como se ilustra a seguir. 

Tomando-se por base os períodos de 
retorno do sismo com intensidade VI MM, de 
10, 20, 30 e 40 anos, uma obra civil para a qual 
se pressupõe uma vida útil de serviço de 50 anos, 
o risco sísmico estimado será: 

Rsó(10)=1 -exp (-50/10) = 0,99326 
R50(20) = 1 -exp (-50/20) = 0,91792 
RSo (30) = 1 - exp (-50/30) = 0,81112 
R5o (40) = 1 - exp (-50/40) = 0,71349 

significando que há probabilidade de 99%, 92%, 
81% e 71% de que a referida obra estará sujeita a 
um sismo de intensidade VI MM, durante seu 
período projetado de operação. 

Se o projeto da obra civil pressupõe uma 
vida útil de serviço efetivo de 100 anos, o risco 
estimado será: 

RiooOO) = 1 -exp (-100/10) = 0,99995 
R,oo<20) = 1 - exp (-100/20) = 0,99326 
Rl0O(30) = 1 -exp (-100/30) = 0,96433 
Rioo(40) = 1 - exp (-100/40) = 0,91792 

Todos estes resultados são mais realísticos 
em função dos períodos de retorno de sismo 
com intensidade VI MM. Evidentemente, se o 
período de retorno for aquele de VII MM, por 
exemplo de 140 anos, teremos, respectivamente, 
para 50 e 100 anos de vida útil das obras, resul
tados de probabilidades menores: 

R50(140)= 1-exp (-50/140) =0,30033 
Rioo(140) = 1 -exp (-100/140) = 0,51046 

isto é, existem as probabilidades de 30% e 51% 
de que as obras projetadas estarão sujeitas a um 
sismo de intensidade VII MM, durante suas vidas 
efetivas de operação. 

Considerando os valores de correlações in
tensidades sísmicas x acelerações e velocidades, 
conforme o disposto no Quadro 1, tem-se que: 

• há uma faixa de 71 a 99% de probabilidade 
de que uma obra projetada para operação, 
durante 50 anos, seja afetada, no sudeste 
brasileiro, por acelerações horizontais de 
~30 a ~70cm/s2 (ou ~0.03 a -0.07g), 
segundo valores estimados por GUTENBERG 
& RICHTER (1942); ou acelerações entre 
0.06 e 0.07g, ou velocidades entre 5e8cm/s, 
segundo valores estimados por BOLT (1978); 

• há uma faixa de 92 a 99% de probabilidade 
de que uma obra projetada para operação 
durante 100 anos seja afetada, no sudeste 
brasileiro, por acelerações e velocidades da 
mesma ordem. 

Os valores de probabilidades mais elevados, 
para o caso da vida útil da obra de 100 anos, 
estão compatíveis com as incertezas decorrentes 
do período de retorno de um sismo com intensi
dade VI MM. Se este período for maior, como 
exemplificado para 140 anos e VII MM, o valor 
da probabilidade praticamente se reduz em 
50%. 

Desse modo, as análises mais seguras são 
aquelas efetuadas para os períodos de retorno 
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obtidos no tratamento estatístico dos sismos do 
sudeste (item "Análise Probabilistic» para os 
Sismos do Sudeste Brasileiro") sem extrapola
ções de intensidades maiores do que aquelas 
até agora observadas. 

Quanto ao uso destes elementos de risco 
sísmico no planejamento, execução e operação 
de obras civis é oportuno lembrar que perten
cem a um estágio de avaliação de risco; portan
to, podem ser muito úteis à fase de planejamen
to de obras. Em termos de fase de construção, 
não devem ser aplicados diretamente porque o 
domínio da análise é o do microzoneamento 
sísmico, envolvendo parâmetros geotécnicos e 
estudos do comportamento dinâmico de solos e 
rochas locais. Os elementos de risco sísmico 
obtidos podem ser interessantes às avaliações de 
segurança das obras implantadas e em operação, 
no sentido de melhorar o entendimento sobre o 
comportamento sísmico das mesmas. Diversas 
barragens-reservatórios no sul-sudeste brasileiro 
estão instrumentadas com sismógrafos, cujos 
registros poderão vir a ser importantes fontes de 
dados, para se julgar os aspectos de risco sísmico 
apresentados. 

O mapa de risco sísmico apresentado não 
inclui elementos sobre os efeitos das ondas nas 

construções residenciais e outras semelhantes, 
que podem ser utilizadas nas discussões de como 
enfrentar tais efeitos e programar medidas de 
emergência. Os danos foram muito isolados e 
relativamente pequenos até agora, de modo que 
não puderam ser tratados, em áreas, relações do 
tipo número de casas destruídas x número de 
casas trincadas, por exemplo. 

Contudo, é interessante observar os contor
nos das áreas de intensidade VI MM e suas vizi
nhanças no Anexo C que, dentro das probabili
dades de recorrência, podem ser submetidas a 
vibrações sísmicas que levarão alguns prejuízos 
materiais à população, dependendo da maior 
ou menor ocupação demográfica e do foco do 
sismo. 

Uma qualificação aproximada sobre os efei
tos dós sismos, com base nas linhas de contorno 
das intensidades do Anexo C, pode ser feita: 
• VI MM: pequenos danos em construções co

muns podem ocorrer (A) ; 
• V MM: eventuais danos em construções co

muns podem ocorrer (B); 
• IV MM: raros prejuízos em construções co

muns poderão acontecer (C); 
• III MM: não ocorrem danos em construções 

(D). 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
m 

O conhecimento sismo-tectônico do sudes
te brasileiro encontra-se num determinado nível 
que permite efetuar considerações sobre risco 
sísmico, correspondente a uma etapa da elabo
ração dos respectivos mapas. 

Na elaboração do Mapa de Risco Sísmico 
do Sudeste Brasileiro foram integradas as mais 
atualizadas informações geológicas, tectônicas, 
geomorfológicas e sismoiógicas, fundamentais ao 
estabelecimento do zoneamento sísmico, con
forme as orientações mais gerais de análise discu
tidas na conferência The Assessment and Mitiga
tion of Earthquake Risk, promovida em feverei
ro de 1976 pela UNESCO (Paris, França). 

Os dados contidos no mesmo se referem às 
máximas intensidades observadas e que se admi
te possam ser esperadas nas mesmas áreas do 
zoneamento realizado, obedecendo as faixas de 
probabilidades obtidas no tratamento estatísti
co dos eventos. Nesta etapa de análise não 
foram realizados estudos de atenuação de ondas 
sísmicas a partir dos registros dos maiores even
tos de cada zona sismogênica; proposital mente, 
foram deixados para análises futuras, quando o 
conhecimento geofísico de cada uma delas 
estiver mais avançado. 

O emprego do Mapa de Risco Sísmico do 
Sudeste Brasileiro, em projetos de obras civis, 
apresenta algumas limitações: na fase de plane
jamento, pode ser útil na avaliação das acele
rações ou velocidades que poderão estar sujei
tas as obras em seu período estimado de uso; 
na fase de construção, não se recomenda o seu 
uso pela inferência de níveis de acelerações ou 

velocidades nos terrenos, pois este processo de 
análise é restrito ao domínio do microzonea-
mento sísmico; na fase de operação, poderá ser 
usado na avaliação da segurança das obras im
plantadas e em1 operação, no sentido de melhor 
compreender o comportamento das obras fren
te às solicitações sísmicas. 

Quanto ao seu emprego no estabeleci
mento de medidas de proteção comunitária, 
ainda carece de outras informações (e seu trata
mento em área), principalmente aquelas referen
tes aos efeitos em construções civis residenciais. 
Assim, cabe apenas a observação de que, depen
dendo da ocupação demográfica, da profundi
dade do foco e das probabilidades de recorrên
cia da intensidade maior do que V MM, as áreas 
abrangidas por tais intensidades poderão ser pas
síveis de sofrerem vibrações sísmicas que induzi
rão alguns preju ízos materiais. 

As discussões dos resultados desta análise 
com referência à prática adotada em barragens e 
centrais nucleares, tiveram como objetivos reunir 
as informações e experiências brasileiras nos dois 
setores. Naturalmente, em função do conheci
mento sismo-tectônico, foram apresentadas al
gumas observações quanto às tendências das 
análises, sensivelmente alteradas, tendo em 
vista o panorama de risco sísmico atual. 

Em se tratando de projetos de obras "off
shore", os estudos de risco não foram estendidos 
à área oceânica. Contudo, é interessante obser
var as concentrações de epicentros na Zona 
Sismogênica de Cabo' Frio e no extremo sudoes
te da Bacia de Santos, ocorridos em curto espa
ço de tempo, de 1975 a. 1982. 
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LINHAS DE CONTORNO DAS INTENSIDADES SfeMICAS MM 

M Pequenos danos em construções comuns 

V?Í) v v $ x \ " Ewnfuais donos em construções comuns 

Raros prejuízos em construções comuns 

Não ocorrem danos em construções comuns 

*J WZ' 

® 

CORRELAÇÕES ENTRE INTENSIDADES SÍSMICAS, ACELERAÇÕES E VELOCIDADES 

ESCALA 

Intensidade 
Sísmico MM 

2 1 

V 

SC. 

m 

GUTENBERG a RICHTER (1942) 
(in DERECHO aFINTEL,1974) 

Aceleração no Terreno 

(em/s2) 

o>30 a 7 0 

<fll3 a </>30 

w 7 a « 1 3 

v> 3 a w 7 

(g) 
cnO.030 a 0.070 

o>0.013 a 0.030 

0)0.007 o 0.013 

0)0.003 o 0 0 0 7 

BOLT (1978) 

Aceleração 

(9) 

0.060 a 0.070 

0.030 a 0.040 

0.015 a 0.020 

— 

Velocidade 

(cm/s) 

5 — 8 

2 — 5 

1 — 2 

— 
Obsi a) Fonte: Quadro 1 . 

b) Vide considerações do item "Discussão dos Resultados dos Análises de 
Risco Sísmico" 

RESULTADOS DA ANALISE PROBABILISTICA 

1. Tratamento Estatístico de Dados segundo o Método dos Valores Extremos 
(GUMBEL, 1958) 

Intensidade 
Sísmica 
(MM) 

m 
"7 

IS 

IE 

Período de Retorno 
(anos) 

8 - 4 0 

2,7 - 6,7 

2 - 2,5 

1 - 1,9 

Probobioode do maior sismo em 
5 anos ser igual ou maior a 

(%) 

2,5 a 12,5 

15,0 a 37,5 

40,0 a 50,0 

52,5 a 97,5 

0bs.'< Discussões do método de análise no item Análise Probabilfstica para os 
Sismos do Sudeste Brasileiro. 

2. Extrapolação para Ocorrência de Intensidade M MM 
— O período de retorno estimado a partir das "curvas" da Figura 7 

é de 27 a 140 anos. 

— A probabilidade de que ocorra um sismo de Intensidade 211 MM 
em tal período varia de 0,70% a 4 ,5%. 

NOTA: As discussões sobre os níveis de acelerações em obras civis (bax 
ragens, usinas nucleares e obras de engenharia de grande porte) estão in 
dufdas nos itens sobre Resultados baseados nos estudos da UnB(1979) 
ate' Mapa de Risco Sísmico (Estudos Probobilísticos). 







® ™ Eventuais danos em construções comuns 

Raros prejuízos em construções comuns 

Não ocorrem danos em construções comuns 

CORRELAÇÕES ENTRE tNTENSIOADES SÍSMICAS, ACELERAÇÕES E VELOCIDADES 

ESCALA 

Intensidade 
Sísmica MM 

21 

7 

JSL 

m 

GUTENBERG 8 RICHTER (1942) 
(in OERECHO a FINTEL.1974) 

Aceleração no Terreno 

(cm/s*) 

</>30 a 70 

(013 a </>30 

« 7 a </>13 

«o 3 o « 7 

(9) 
oiO.030oO.070 

oiO. 013 a 0.030 

«0 .007 o 0.013 

to0.O03oO.007 

BOLT (1978) 

Aceleração 

(g) 

0 0 6 0 0 0.070 

0.03O a 0.040 

0.0150 0.020 

— • 

Velocidade 

(cm/s) 

5 — S 

2 — 5 

1 — 2 

— 
Obs< a) Fonte' Quadra 1 . 

b) Vide considerações do item "Discussão dos Resultados das Análises de 
Risco Sísmico" 

RESULTADOS DA ANÁLISE PROBABILÍSTICA 

1. Tratamento Estatístico de Dados segundo o Método dos Valores Extremos 
(GUMBEL, 1958) 

Intensidade 
Sísmica 
(MM) 

•m 

V 

12 

m 

Período de Retorno 
(anos) 

8 - 4 0 

2,7 - 6,7 

2 - 2 , 5 

1 - 1,9 

Probabidode do rnoior sismo em 
5 anos ser igual ou maior a 

(%) 
2,5 a 12,5 

15,0 a 37,5 

40,0 a 50JO 

52,5 o 97,5 

Obs.- DiscussÒes do método de análise no item Análise Probabüística para os 
Sismos do Sudeste Brasileira. 

2. Extrapolação para Ocorrência de Intensidade H I MM 

— O período de retorno estimado a partir das "curvas" da Figura 7 
é de 27 o 140 onos. 

— A probabilidade de que ocorra um sismo de intensidade 3ZEMM 
em tal período varia de 0,70% a 4 , 5 % . 

NOTA: As discussões sobre os níveis de acelerações em obras civis (box 
ragens, usinas nucleares e obras de engenharia de grande porte) estão ÍQ 
dufdas nos itens sobre Resultados boseodos nos estudos da UnB(1979) 
até Mapa de Risco Sísmico (Estudos Probabilísticos). 
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ANEXO C — Mapa de Risco Sísmico do Sudeste Brasileiro (com Indicação da 
Distribuição das Intensidades Máximas, suas Probabilidades de 

Recorrência e Relações Aproximadas como Acelerações e Velocidades) 
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Rochas básicas em diques 

I S E C T I O N S 

Rochas mesozãicas 

EdLL&£ÜJ 

Rochas paieozóicas 

Rochas granitóides e graníticas 

i* t t i 

Rachas proterozôicas 

Rochas arqueanas 

[ 
Indicação da sedimentação superficial da Margem Continental nos ambientes 
de plataforma e oceano profundo 

y 
s 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Falha inversa ou de empurrão, com indicação do movimento re
lativo 

Falha indiscriminada de gravidade, transcorrente ou de evolução 
complexa, reativada ou não no Merozóico-Cenozóico 

Idem acima, quando inferida 

Alinhamento estrutural 

Indicação de sinforma 

Falha gravitacional de Santos e do flanco sul do Alto de Cg 
bo Frio (A«bloco alto, B»bloco baixo) 

Flexura de Santos 

IF 

^ O Indicação do eixo do Plata de São Paulo 

Indicação do eixo da Bacia de Santos, em seu ponto de maior 
espessura de sedimentos 

J Indicoção da espessura de sedimentos marinhos, a partir da g 
" tual linha batimétricn 

L H L . Limite de província estrutural 

^p\ ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS 

Perfil topográfico 

Stfrana Cotlm 

- t - L - f J , Identificoção da zona geomorfológica (IPT- 1981a, Desenho 3) 

ELEMENTOS SISMOLOGICOS 

Identificação da influência da intensidade ET -7 MM do sismo 
14 (segundo Quadro 2), considerando o erro epicentral 

i »im I 

liííÜ; Limite de zona sismogênica 

Identificação da influência da intensidade ET MM do sismo 29 
(segundo Quadro 2 ) 

Base Geológica e Tectôntea; Fonseca et oli (1979), Kowsmann e Costa 
(1979), Schobbenhaus/Asmus et ati (1981), IPT (1981a) e Hasui et alii 
(1982). 
Base Geomorfológica: IBGE (1972), Kumar et alii (1979),Zembruscki (1979), 
IPT (1981a) e Hasui et olii (1982). 
Base Sismologica: Anexo B. 
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ANEXO A — Seções Transversais Perpendiculares 
às Principais Estruturas Geológicas Regionais e às Feições 

Morfogenéticas das Areas Emersas e Submersas 
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Epicentro provável. 

Região de epicentro de sismos naturals e índuzj 
dos (Quadro Z); círculo proporcional ao erro de 
locação. 

Isossista com indicação do número do sismo em rs 
ferência ao texto (Quadro 2) e intensidade sísmica na 
Escala Mercalli Modificada ou magnitude mD. 

Limite de província estrutural (ou tecfónica ou 
geológica). Quando tracejado, o limite é muito 
aproximado. Identificação das cinco províncias 
no Quadro A abaixo. 

Limite de zona sismogênica. Identificação das 
seis zonas no Quadro B abaixo. O limite pró 
ximo a Canane'io e apenas sugestão de uma ou 
tra zona, relacionada "a faixa de influência do Ar 
co de Ponta Grossa e do Alinhamento de Gua-
piara. 

Indicação de seção geológica, estrutural, geo 
morfológica e sismoldgica. 

I 
n 
m 
rar 
T 

Quadro A - Províncias Estruturai» 
Província São Francisco 
Província Tocantins 
Província Paraná 
Província Mantiqueira 
Província Margem Continental 

H
" 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Quadro B - Zonas Sismogênica» 
Zona Sismogênica de Bom Sucesso 
Zona Sismogênica de Pinhal 
Zona Sismogênica de Caxambu 
Zona Sismogênica de Cunha 
Zona Sismogênica de Cabo Frio 
Zona Sismogênica de Campos 
Zona Sismogênica de Cananéia ou Paranaguá(?) 

Base Sísmica: Assumppõo et. olii (1979 e 1980), UnB (1979), WGC 
(1979), IAG (1981),• IPT (1981a) e Hasui et alii (1982). 
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Região de epicentro de slsmos naturals e induzi 
dos (Quadro 2); círculo proporcional ao erro de 
locação. 

Isossista com indicação do número do sismo em rs 
ferência ao texto (Quadro 2) e Intensidade sísmica na 
Escala Mercalli Modificada ou magnitude mb. 

Limite de província estrutural (ou tectônica ou 
geológica). Quando tracejado, o limite é muito 
aproximado. Identificação das cinco províncias 
no Quadro A abaixo. 

Limite de zona sismogênica. Identificação das 
seis zonas no Quadro B abaixo. O limite pró 
ximo a Cananéia e apenas sugestão de uma ou 
tra zona, relacionada 'a faixa de influência do Ar 
co de Ponta Grossa e do Alinhamento de Gua-
piara. 

Indicação de seção geológica, estrutural, 
morfoltígica e sismoldgica. 

geo 

I 
n 
in 
nr 
Y 

Quadro A - Províncias Estruturais 
Província São Francisco 
Província Tocantins 
Província Paraná 
Província Mantiqueira 
Província Margem Continental 

Quadro B - Zonas Sismogénlcas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Zona Sismogênica de Bom Sucesso 
Zona Sismogênica de Pinhal 
Zona Sismogênica de Caxambu 
Zona Sismogênica de Cunha 
Zona Sismogênica de Cabo Frio 
Zona Sismogênica de Campos 
Zona Sismogênica de Conanéia ou Paranagud(7) 

Base Sísmica: Assumpçao et. alii (1979 e 1980), UnB (1979), VVGC 
(1979), IAG (1981), IPT (1981a) e Hasui et alii (1982). 
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ANEXO B — Mapa de Sismicidade Acumulada, Zonas 
Sismogênicas e Províncias Estruturais 
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