


é o deslocamento ao longo da falha ou zona de
fraqueza que causa os maiores danos em superfície,
mas sim, as vibrações produzidas pela propagação das
ondas sísmicas (ondas elásticas).

São conhecidas quatro tipos de ondas elásticas: a)
ondas P, longitudinais ou primárias, nas quais o
movimento das partículas é paralelo à direção de .
propagração, sendo as de maior velocidade; b) ondas
S, transversais, de cisalhamento ou secundárias, cujo
movimento das partículas é perpendicular à direção da
propagação; c) ondas Rayleigh, R, as quais de
propagam apenas na superfície de um corpo elástico,
cujo movimento é um conjunto de combinações das
vibrações longitudinais e transversais, e d) ondas
Love, L, que tratam-se de ondas transversais que
propagam-se na superfície de uma camada cujas
propriedades elásticas diferem daquelas do corpo
subjacente. Estas duas últimas são conhecidas como
ondas de superficie, e são em geral produzidas por
sísmos rasos, possuem grande amplitude, ampla
variação de frequência e são as principais responsáveis
pelos danos físicos.

Segundo Sykes (1978), os terremotos intraplacas,
como os do Brasil, ocorrem pela reativação de zonas
de fraqueza (falhas) pré-existentes. Mais
recentemente, Johnston (1989) concluiu que esta
reativação não é resultante diretamente do strain
elástico originado do movimento das placas, mas, deve
ser causada por um stress desviador regional gerado
no limite entre elas (ridge push para o caso do
Nordeste, ver Park, 1988) e transmitido até seu
interior. Talwani (1989), sugere que a reativação
deve-se a um ou mais dos seguintes mecanismos: a)
amplificação localizada do stress em zonas de
fraqueza pré-existentes, como consequência do stress
tectônico regional que é transmitido para o interior das
placas a partir dos seus limites; b) adição de um stress
local ao stress regional via carga de sedimentos em
margens continentais passivas ou desglaciação, e, c)
redução da resistência por meios fisicos ou mecânicos.
Kuang et aI. (1989), admitem também a ocorrência de
sismos, por conta da adição de stress local em zonas
de fraqueza pré-existentes, devido a heterogeneidades
de densidade na litosfera assoéiada a efeitos de
topografia. Outros autores como Long e Zelt (1991),
acreditam que alguns sismos são mais adequadamente
explicadós pela amplificação do stress regional no
interior ou próximo a intrusões máficas, do que pela
reativação de falhas pré-existentes.

Os terremotos são também causados por atividades
humanas (sismos induzidos) destacando-se aqueles
provenientes do pêso d'água e aumento na pressão de
fluidos provocado pelos reservatórios ou da extração
de fluidos em aquíferos, poços de petróleo etc. (ver
Reilinger e Brown, 1981; Segall, 1989; Scholz, 1990
etc.). Apesar da maioria ser de baixa magnitude,
alguns chegaram a atingir magnitudes maiores que
seis, sendo reconhecidos, no mundo, exemplos de
destruição de barramentos de reservatórios via sísmos
induzidos.

A aferição da grandeza dos terremotos com dados
instrumentais se faz através da sua magnitude, a qual,
segundo Scholz (1990), é uma escala logarítmica
baseada na amplitude de uma onda sísmica específica
medida numa determinada frequência, adequadamente
corrigida para a distância e resposta
instrumental,visualizada nos denominados
sismogramas. Existem, assim, diversos tipos de
magnitude (mb, Ms, ML etc.). A magnitude mb, mais
citada neste trabalho, segundo Berrocal et aI. (1984), é
calculada a partir da amplitude máxima da onda P
registrada em estações muito distantes. A magnitude
MS é calculada a partir das ondas Rayleigh de período
próximo a 20 segundos, enquanto a ML, trata-se de
uma magnitude local, definida por Richter (1935),
para sísmos do sul da Califórnia, usando a amplitude
máxima registrada em sismográfo, ainda segundo
aqueles autores.

A medição do potencial de destruição dos sísmos é
através da intensidade, a qual, reporta-se ao
comportamento e danos em objetos, edificações, obras
de engenharia, pessoas etc. Como para a magnitude,
existem diversas escalas de intensidade, sendo a
Mercalli Modificada a mais utilizada. Nela, segundo

Segundo Scholz (1990), os sismos (inter e intraplacas)
são, na maioria, provenientes de instabilidade no
deslizamento de falhas pré-existentes. Sendo assim,
são muito mais fenômenos friccionais que de
resistência à rutura. De qualquer sorte, tratam-se de
fenômenos relacionados à rápida liberação de energia,
provocada pelo acúmulo de stress de cisalhamento/
strain elástico, que se propaga via ondas sísmicas,
rutura e ruido. Interessante salientar que, em geral, não



Berrocal et aI. (1984), a intensidade varia de I a XII. A
título de ilustração, sísmos com intensidade até IV não
são percebidos por todos, chegando apenas a balançar
louças e objetos pendurados. Os de intensidade VI a
VII assustam a população, chegam a provocar
pequenos danos em edificações bem construidas
(rachaduras, quebra de janelas, queda de rebôco etc) e
danos consideráveis nas edificações ruins. Os danos e
o pânico na população vão aumentando gradualmente,
de modo que, um sísmo com intensidade XI/XII
provoca danos totais com a maioria das construções
grandemente danificada ou destruida, objetos atirados
para cim.a, ondas observadas no terreno, falhas em
rocha firme etc.

velocidade das ondas P e S etc., os precursores se
prenunciam também por movimentos verticais da
crosta verificados através de medições geodésicas via
sensores remotos, variações do nível hidrostático de
aquíferos, distúrbios na ionosfera acima da região
sismicamente ativa, comportamento de animais etc.

A conversão da magnitude em intensidade ou
vice-versa não pode ser diretamente efetuada,
porquanto, a capacidade de destruição dos sísmos não
está relacionada apenas a magnitude, mas também, à
profundidade de hipocentro, tipo de rocha onde se
assentam as edificações, distância do epicentro etc.

Todavia, dificilmente um ciclo sísmico completo é
verificado em uma determinada região.
Adicionalmente, existe uma ampla variação na
duração dos precursores e no intervalo de tempo entre
o seu início e o evento principal, (podem variar de dias
a anos) mesmo para uma determinada região, em
diferentes ciclos sísmicos. Como consequência, é
ainda impossível se estabelecer, com um adequado
nível de confiabilidade o término do período dos
precursores (no sentido de prevenção tempestiva de
acidentes). Outro fator limitativo, ainda com relação
ao aspecto de risco e prevenção, é onde e em que local
da falha ou zona sismogênica dar-se-á o próximo
sismo principal. Como para o tempo, os precursores
também não fornecem subsídios que possam ser
tomados como uma regra geral, indiscriminadamente
aplicável, de modo que, toda essa fenomenologia, é
ainda objeto de discussão por parte dos geo-cientistas.

A principal diferença entre os sismos inter e
intraplacas reside na duração do ciclo ou no tempo de
recorrência e, não na magnitude. Assim, Scholz
(1990), assinala a recorrência para grandes terremotos
interplacas como próximo a 100 anos, enquanto para
os intraplacas entre 100 ou mais que 10.000 anos.
Principalmente em função da recorrência de cada um
deles, outro parâmetro interessante que reflete esta
diferença é o momento sísmico o qual é função do
deslocamento, área de rutura da falha e o módulo de
cisalhamento. Com efeito, ainda segundo aquele autor,
cerca de 95% do momento sísmico liberado no mundo
é proveniente de sismos interplacas.

Segundo Sibson (1989), e Scholz (1990), em termos
de deformação crustal, o acúmulo e liberação de
energia, que define um cíclo sísmico, é dividido em
quatro fases: intersísmica, pré-sísmica, cosísmica e
pós-sísmica; as quais, são funções principais da
tlutação do stress de cisalhamento no interior dos
segmentos sismogênicos de uma falha. A primeira fase
(também chamada de quietude sísmica caracteriza-se
pelo acúmulo de strain e ocupa cerca de 50 a 70% do
tempo de um ciclo sísmico; a segunda, por deformação
anelástica, contemplando alguma atividade sísmica
lforeshock); a terceira refere-se à principal rutura
(mainshock) e, a última, compreende um período de
desaceleração com atividade sísmica (aftershock) que
decai hiperbolicamente com o tempo. A distribuição
espacial da última fase revela a extensão da
deformação subsidiária a~sociada ao sismo principal,
concentrando-se, especialmente, nas imediações da
terminação da rutura principal e em irregularidades ao
longo do falhamento, ou próximo ao hipocentro.

Em regiões sísmicamente ativas a frequência relativa e
a magnitude dos terremotos obedece a denominada
relação de Gutemberg - Richter (1944; In: Scholz,

1990), a qual, estabelece que os sismos tornam-se,
geralmente, em torno de 10 vezes mais frequentes para
cada unidade de decréscimo da magnitude. Por
exemplo, em determinadas regiões, um terremoto com
M=8 tende a ocorrer à cada 100 anos em média, M=7
a cada 10 anos etc. Contudo. esta relacão não

A partir do estudo dos ciclos sísmicos pode-se tentar
definir ou identificar os fenômenos precursores, os
quais, têm importância fundamental na elaboração de
mapas de risco e prevenção de acidentes sísmicos.
Além das características sísmicas, por exemplo,
duracão da atividade foreshock. relacões entre a



extende-se indefinidamente para cima (Sibson,
1988), de modo que, para cada região, parece
existir uma magnitude máxima acima da qual
esta distribuição é truncada.

A Sismicidade do Nordeste

A atividade sísmica no Nordeste Oriental e nas
demais regiões brasileiras, até recentemente, era
considerada de nível desprezível, em função da
ausência de terremotos catastróficos no Brasil e
de acordo com as considerações iniciais.

Os sismos que ocorrem no Brasil, parecem
indicar profundidades focais rasas « 33 km),
localizando-se geralmente na crosta continental,
acima da descontinuidade de Mohorovicic,
caracterizando sismos de regiões intraplacas
(Berrocal et aI., 1984), embora faltem dados de
determinações hipocentrais mais precisas CONVENÇÕES ~ '!,O 2pOkm
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A Região Sismotectônica do Nordeste, definida
por este autor, abrange os Estados do Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas
e Sergipe, sendo que a atividade sísmica está
concentrada principalmente na porção norte do
Ceará, na porção nordeste do Rio Grande do
Norte e ao longo do Lineamento Pernambuco.
Observa-se, entretanto, que a maioria deles
concentram-se no norte do Rio Grande do Norte
e Ceará, claramente próximo aos limites ou no
interior da Bacia Potiguar (Figura 2.1).

Figura 2.1 - Principais falhamentos e lineamentos da Região de

Dobramentos Nordeste, com localização dos principais sismos.
(Extraido e modificado de Santo~' et ai., 1984 e Assumpção, 198~

4,3; 1986 - João Câmara-RN, mb = 5,1 e 1988-
Palhano-CE, mb = 4,5 (ver Tabela 2.1 e Figura 2.2).

Ostenaa (1988), assinala que a ausência de terremotos
com mb ~ 6 - 6,5 em todo o Nordeste durante os
últimos 180 anos de registros confiáveis, é no mínimo,
indicativo da recorrência de eventos desta ordem. Ele
admite que a recorrência de eventos com mb = 5 - 5,5

para a região que compreende o Rio Grande do Norte
e Ceará (cerca de 200.000 km2) está entre 100 e 1.000
anos, e, para aqueles próximos de mb = 5 não mais que

algumas dezenas de anos.

As primeiras informações sobre abalos sísmicos -
no Nordeste Oriental datam de 1808.
Relacionam-se a um sismo que ocorreu na
região de Açu-RN, COl"\1 provável epicentro em
Apodi-RN, atingindo mb = 4,8, abalo este, sentido nas

cidades de Mossorá, Portalegre e Martins no Rio
Grande do Norte e em Icá, Pereiro, Aracati e Fortaleza
no Ceará segundo dados de Capanema, 1859 (in:
Berrocal et aI., 1984). O maior deles foi registrado em
Pacajus-CE, em 1980, com magnitude mb = 5,2.

Os sismos mais significativos desta região com
magnitude mb 4,0 são: 1968 - Pereiro-CE e Serra dos
Macacos-RN, nib = 4,6; 1973 - Parazinho-RN, mb =



Ferreira e Assumpção (1987), concluiram que a
recorrência de eventos com mb > 4 no Nordeste é em
torno de 4 anos, sendo esperado um sismo de mb = 3

por ano para esta região.

Norte é da ordem de mb = 5,5 a 6: Este valor é
conhecido como MCE (Maximum Credible
Earthquake) sendo definido como a magnitude
máxima de um sismo capaz de ocorrer em um
determinado ambiente tectônico, em função dos dados
geológicos e sismológicos disponíveis. No caso em
que numa dada região sejam identificadas estruturas
favoráveis. elas são consideradas como locais de

Para Ostenaa (1988), é razoável se considerar que o
maior sismo possível de ocorrer na região que
compreende os estados do Ceará e Rio Grande do

TABELA 2.1
SUMMARY OF HISTORIC EARTHQUAKES IN NORTHEASTERN BRAZIL

DATE COORDINA TES INTENSITY
(MMI)*

MAGNITUDE

(mb)
LOCALlTY COMMENTS

y M D LAT.S LONG.W

1808
1811
1824
1854
1879

08
10

08
28

05.70
08.08
08.00
05.20
nl; 77

37.70
34.87
39.00
35.46
35.21

Açu,
Reci!

VI
V

VIII
v. VI

dR

R ~ MI""
01
07

10
24 vv.. .

04.38
18 10.20

11.20
03.87
04.56
05.69

05.69
05.69
08.28
08.28

... 08.20
06.09
07.96
06.93
08.04

.,-T 09.93
05.28
04.18
07.99
03.67
04.83
05.71
06.28

-J 04.30
n" "n

Touros, RN
Natal RN v .1.1

1903
1905 ?
1905
1919
1928
1949

02
07

38
40
42
38
37
36

36
36
35
35
35
38
36
35
34
36
35
38
36
39
38
35
36
38
~~

Baturité, CE
S. doBonfim, BA
Xique-Xique, BA
Maranguape, CE

Aracati, CE
Lajes, RN

Lajes, RN
Lajes, RN

Caruaru, PE
Caruaru, PE
Caruaru, PE
Pereira, CE

S. C. Capibaribe, PE
Alagoinha, PB

Recife, PE
Junqueiro, AL
Parazinho, RN
Beberibe, CE
Toritama, PE

S. L. do Curu, CE
Ibaretama, CE
Riachuelo, RN
Sta. Cruz, RN
Pacajus, RN

.I()~() C;J,m~r~ RN

VI
V
IV
IV
VI
VI

5 events in one week
iR 4.8

4.7
4.5
40

11
04
12

08
10
01
06
()1

24
14
31

27
02
19
16
?1

1963 V-VI
VI
V
V
V

V-VII
VI
VI
V
\I

1967
1968
1~7n

3.9
~Q-4~ 5 events Jan-Mar

~ ~v~nt~01

11

08

03

07

03

10

12

07

02

02
11

1971
1972
1973
1Q7~

04
n.1

.97

1.40

.30

.92

.76

.24

..24

.24

.96

.96

.98

.44

.21

.53

.90

.49

.82

.13

.06

.24

.80

.75

.03

.40
7n

&; I'vl'ntc

VI-VII

1964
i

-. 3.9
I 3.9 - 4.5 5 events Jan-Mar

1 01 : 3events
11
08 3.0 5 events

! 03 . 3.3
I 07 VI - VII 4.0 - 4.4 2 events

'w.-' 03 V manyevents
10 20 V 3.7
12 15 VI 3.4

i 07 29 V other events
'02 25 VI - VII 3.5 3 more events
I 02 14 V 3.7 more events
I 11 ?n VII 5.2

oww. I ww.vJ vv..w, , 5.1 manyevents(1986/88)

v

V
VI

\I

3.7
~A

1976
1977
1978
1980
1QR7

other events
3 more events
mmA AvAnt~

VI - VII

V
VII

Notes: Events from 1808-1980 summarized from Berrocal and others (1984)
1824 events from EPRI (1987) and Branner (1912,1920)
1987 João Câmara events are from Ferreira and others (1987b). Modified Mercalli Intensity
.. Intensity Magnitude (EPRI, 1987) (Extraido de D. Ostenaa, 1988)

, RN VI 4.8
e, PE V

VIII v.v ,.,
I V- VI

., V 3.3

VI
V 4.8
IV 4.7
IV 4.5
VI' 4.0
VI

.1
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preferência para o MCE. Se existem
registros confiáveis de recorrência o
que não é o caso do Nordeste para
grandes sismos, o MCE pode ser
definido como o evento com
determinado número de anos de
recorrência em uma área com
determinados números de quilômetros
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Com base nos dados locais e de outras
regiões de características
sismotectônicas similares, Ostenaa
(1988), estima que a probabilidade
anual de recorrência do MCE para a
área acima referenciada é
provavelmente da ordem de 0,0001. ~ ( ~~
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Em geral, todos os autores consideram
uma profundidade focal máxima de 20
km, ou entre 5 e 20 km para análises
dos sismos desta região. Chen e
Molnar (1983), assinalam profundidade
máxima idêntica para terremotos de
margens continentais passivas,
situando-se a grande maioria nos
primeiros 10 quilômetros da crosta.
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Figura 2.2 Localidades com tradição em eventos sísmico.
no Nordeste Orientalo Caso João Cãmara

direção N40-45E, com forte mergulho para NW, e ,
movimento transcorrente dextral com pequena 1

componente extensional, denominada de Falha de
Samambaia. Ainda segundo estes autores, o eixo P
(compressão máxima) tem direção em torno de E- W e
o eixo T (extensão máxima) direção aproximadamente
N-S.

As primeiras notícias acerca da
sismicidade na região de João Câmara remontam a
1950. A partir de agosto de 1986 a atividade sísmica -
desta área foi retomada sob a forma de enxames de
sismos cujo maior evento atingiu magnitude mb = 5,1

no dia 30/11/86. Segundo Sophia e Assumpção (1989),
foram registrados 25.000 abalos entre agosto de 1986 e
março de 1989. Em decorrência destes fatos inúmeras
casas e edificações apresentaram rachaduras, algumas
delas, sofrendo danos irrecuperáveis. Observou-se
inclusive, sensíveis desvios nos trilhos da estrada de
ferro, na periferia da cidade, próximo ao cruzamento
das rodovias para Natal e Bento Fernandes.

Os epicentros alinham-se segundo aquela direção por
quase 26 km, definindo uma faixa que em 1986 já
atingia 3 km de largura com hipocentros variando de 6
km até próximo a superfície. Segundo dados mais
recentes ( Sophia e Assumpção, 1989) os epicentros
distribuem-se longitudinalmente, em quatro principais
agrupamentos, abrangendo uma faixa com quase 5 km
de largura, destacando-se um intervalo de quase 3 km
desprovido de ruturas sísmicas). A sismicidade não I

Segundo Assumpção (1987), a solução de mecanismo
focal composto, posteriormente continuada, por
Sophia e Assumpção (1989), entre outros, indica que
os abalos ocorreram ao longo de uma falha com



Com base em diversos trabalhos de campo e
experimentais, Gallardo e Perez (1988), concluiram
que os dispositivos em cunhas produzem, na sua
porção mais interior, uma perturbação no campo de
esforços regional, levando a3 para uma posição quase
N-S, a) aproximadamente E- W, com a) e a2,
provavelmente, de intensidade semelhante.

produziu estruturas rúpteis identificadas no
embasamento ou na cobertura, ou seja na superfície.

A solução de mecanism.o focal (solução planar) para
João Câmara, concorda grosso modo com aquela
determinada para o sismo de Pacajus-CE,
caracterizando, pelo menos para este segmento do
Nordeste, um regime dominantemente de compressão
horizontal (Assumpção, 1987; Assumpção et ai., 1989,

etc.).

Diversos trabalhos executados na região de João
Câmara, entre eles, Perez e Gallardo (1986), Gallardo
(1988), e Gallardo e Perez (1988), baseados em outros
métodos que também objetivam o estudo de
fenômenos neo-tectônicos, propuseram um modelo
mais elaborado para a deformação, o qual difere, em
alguns aspectos, do modêlo advogado pelos

sismologistas.

Porquanto nenhuma estrutura rúptil foi localizada em
superfície, Gallardo e Perez (1988), para a proposição
do seu modelo geodinâmico, interpretam que a última
fase tectônica reconhecível no campo é a fase ativa
presentemente (modelo também assumido no presente
trabalho). De qualquer forma, o funcionamento dextral
das falhas E-W e N45E, aliado à extensão NE-SW (ou
em torno de N-S) conduzem a interpretar o campo
atual como, pelo menos, bastante semelhante àquele
responsável pelas deformações mais recentes
verificadas nos afloramentos. Nesse sentido, segundo
estes autores, suas conclusões concordam parcialmente
com o mecanismo focal composto de Assumpção
(1986). As dissimilaridades são atribuídas ao fato de
que as micro-falhas foram medidas mais externamente
aos dispositivos em cunha, os quais, como
anteriormente comentado, produziriam mudanças no
campo regional. Por outro lado, o alinhamento dos
epicentros (face ao anteriormente comentado, aliado à
sua segmentação e ampla distribuição lateral) não
representaria a existência de um falhamento nesta
direção, sendo atribuido a presença das cunhas, cujos
vértices nesta área, estariam dispostos segundo
N40-45E.

o Modelo de Gallardo e Perez/Discussões - Com base

na interpretação de sensores, cartas de suavização
topográfica, análises hipsométricas de bacias e
micro-tectônica, estes autores propuseram um modelo
na tentativa de buscar o atual arcabouço tectônico da
região, bem como, o seu inter-relacionamento com os
sismos (Gallardo e Perez, 1988).

Assim, a trama densa e a carta de suavização
topográfica, documentam um arranjo estrutural com
geometria em cunha, cujos principais elementos são
falhas E- W, (funcionando em regime extensional
associado com transcorrência dextral e principais
controladoras da morfologia da região) e falhas ENE
en échelon. Estes falhamentos definem semi-grabens
com degraus orientados na direçãoE-W e ENE.

A análise dos dados de micro-falhas permitiu
estabelecer um campo de stress (na região de João
Câmara e verificado regionalmente pelo Projeto João
Câmara), com característica transcorrente extensional,
com cr3 aproximadamente na direção NE-SW, crI
aproximadamente NW-SE e cr2 na vertical, com
valores de cr2 próximos à crI. A permuta de crI com cr2
faz com que as falhas apresentem setores ora com
movimentação do tipo transcorrente ora do tipo
extensional.

Assim, Galhardo e Perez (1988), consideram que os
sismos de João Câmara sejam associados aos vértices
agudos de compartimentos estruturais tipo cunha,
balizados por falhas E-W e ENE, cuja resolução do
campo de tensões no seu interior seria efetuada com
ruturas principais pelo menos para esta região, com
direção N40E, e, potencialmente, em torno de N-S.
Entretanto, uma análise detalhada desta área (primeira
filtragem de trama densa) sugere modêlos algo
diferentes desta interpretação, levando-se em conta a
solução de mecanismo focal composto anteriormente
comentada e as características do campo atual.
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