


A região nordeste oriental do Brasil, e em particular o
Estado do Rio Grande do Norte tem registros de
atividade sísmica desde 1808.

Dentro deste contexto, a Companhia de Pesquisa de
IRecursos Minerais - CPRM, elaborou e executou o !

Projeto João Câmara, concebido através do convênio
celebrado com o Departamento Nacional da Produção
Mineral - DNPM, com recursos do próprio DNPM e

do então Ministério da Ciência e Tecnologia.

o Projeto englobou uma área de cerca de 30.000 kml.
(Figura 1.1) tendo como finalidade a realização de
estudos de neotectônica, utilizando uma metodologia
pioneira e especialmente concebida, a qual,
contemplou trabalhos de ordem regional até a escala
de afloramento. Este estudo, foi complementado por
levantamentos geofísicos (magnetométricos e
elétricos) na região de João Câmara, efetuados e
::oordenados pelo Centro de Oeofísica Aplicada-
COA, do DNPM/CPRM, cujos resultados estão
consubstanciados em um relatório específico
concluído em 1990.

A partir de 1986 este fenômeno se intensificou com
sucessivos abalos nas imediações da cidade de João
Câmara, RN. O maior sismo atingiu a magnitude de
5,1 em novembro daquele ano, causando sérios danos
materiais no município. A conjunção deste quadro
com os registros históricos de sismos no Estado,
provocou profunda apreensão não somente à
população local mas em uma região bem mais ampla.

Em consequência, diversos estudos foram efetuados,
iniciando-se pelo monitoramento local através da
Estação Sismográfica da Universidade de Brasília e do
Grupo Sismológico da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Além destas, outras entidades como
a Universidade Federal de Pernambuco, DNPM,
PETROBRAS e o Observatório Nacional do Rio de
Janeiro (ON/CNPq) realizaram esttídose observações
de caráter geológico e geofisico, na tentativa do
melhor entendimento do fenômeno.

As cartas de serviço utilizadas originaram mapas na
escala] :250.000, as quais encontram-se arquivadas,
bem como estereogramas e outras ilustrações que
serão publ.icadas em época oportuna.
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Pif!;Ura 1.1 - Mapa de localização da área de estudo



objetivou fornecer elementos que pudessem subsidiar
ações governamentais para minimizar consequências
de ordem sócio-econômicas. Nesse sentido, os
principais objetivos foram:

o documento em apresentação descreve a metodologia
empregada no estudo dos sismos e o resumo dos
principais resultados obtidos.

o estudo completo teve como suporte as seguintes
atividades: 1. Contar COrt:l a maior quantidade de elementos que

permitissem caracterizar e explicar a deformação atual
da crosta, através da identificação de tensores de stress
de modo a caracterizar os regimes tectônicos e regiões
em encurtamento e alongamento;

2. Obter um modelo que leve a identificação dai
possíveis fontes de risco e confecção de uma
zonificação sismo-tectônica regional;

3. Caracterizar no local as estruturas susceptíveis de
serem ativadas no processo de deformacão atual:

. 30.000 km2 de Análise de Lineamentos
Morfológicos, Esc. 1 :250.000

. 9.000 km2 de Fotointerpretação Geológica, Esc.
1 :70.000

. 30.000 km2 de Hipsometria Regional

. 9.000 km2 de Hipsometria Detalhada

. 30.000 km2 de Mapeamento Geológico com Ênfase
Neotectônica

. 81 Afloramentos Estudados

. 3.574 Medidas Efetuadas

. 17.870 Determinações Estruturais

. 240 km de Perfis Magnetométricos

. 42 Sondagens Elétricas
4. Produzir documentos necessários para tomadas de
decisão nas diferentes instâncias da administração
pública, como a Defesa Civil, e órgãos normativos de
atividades civis tais como CREA 's.Tal estudo implicou não apenas no entendimento

técnico-científico do problema, mas, também
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