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RESUMO 

 

Tremores de terra de pequenas magnitudes têm ocorrido na cidade de Montes Claros no Norte 

de Minas Gerais. Os registros de maiores magnitudes tiveram início em maio de 2012 

acarretando uma série de novo abalos na região. Um dos maiores sismos registrado por 

sismógrafos da universidade de Brasília – UNB no ano de 2012 apresentou uma magnitude de 

aproximadamente 4.2 na escala Richter. As atividades sísmicas ocorridas na região de Montes 

Claros talvez sejam oriundas de uma falha inversa cuja movimentação é causada por tensões 

geológicas naturais do tipo compressão de direção aproximadamente E-W. Neste trabalho o 

objetivo geral é o objetivo geral é compreender por meio de uma revisão teórica os abalos 

sísmicos, ressaltando o ano de 2012 no município de Montes Claros no Norte de Minas 

Gerais. Os procedimentos metodológicos são baseados em revisão bibliográfica de teses, 

dissertações, livros bem como artigos publicados sobre os abalos sísmicos ocorridos no 

mundo e no Brasil. Será enfatizado o ano de 2012, relatando o histórico de abalos sísmicos na 

região de Montes Claros bem como as hipóteses dos motivos dos tremores e o monitoramento 

feito para o estudo dos mesmos. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Abalos sísmicos, Montes Claros/MG, falhas geológicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Abalos sísmicos ou terremotos ocorrem em toda parte do planeta, são movimentos vibratórios 

provocados pelos desmoronamentos internos da crosta terrestre e propagam-se em todas as 

direções em forma de ondas sísmicas, que chegam à superfície e podem ser registradas pelos 

sismógrafos. Nos últimos anos, os cientistas voltaram sua atenção para localidades assoladas 

por terremotos que causaram grandes danos materiais, além de numerosas vítimas. 

Terremotos ou sismos são catástrofes naturais ante as quais não se tem defesa ou proteção. 

Ferreira e Pereira (2008, p.7).  

 

Sismos de pequenas magnitudes têm ocorrido na cidade de Montes Claros no Norte de Minas 

Gerais.  Os maiores registros tiveram início em maio de 2012 acarretando uma série de novo 

abalos na região. O maior sismo registrado teve magnitude estimada por sismógrafos da UNB 

de 4.2 na escala Richter. A instalação de nove estações sismográfica pela UNB e a 

Universidade de São Paulo (USP) tem sido fundamental para estudar os pequenos tremores de 

terra que costuma ocorrer por várias semanas ou meses após um abalo de maior magnitude. 

Os sismógrafos registraram desde o início das medições 174 eventos locais entre detonações e 

tremores. Conforme figura 1 (Estudo dos Tremores de Terra de Montes Claros, MG, 2012). 

                          Figura 1: Evolução da Atividade Sísmica Sentida em Montes Claros 

 

Fonte: Disponível em: http://www.moho.iag.usp.br/portal/pdf/relatorio_MontesClaros.pdf. Acesso em: 

19 Ago. 2013. 

 

http://www.moho.iag.usp.br/portal/pdf/relatorio_MontesClaros.pdf
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A localização do foco dos tremores de terra em Montes Claros está entre 1 e 2 Km de 

profundidade, bem abaixo da profundidade esperada da camada de calcário retirando uma 

possível relação entre os tremores e a exploração nas pedreiras do município.       

 

Com base nesses acontecimentos em Montes Claros o objetivo geral desse trabalho é 

compreender por meio de uma revisão teórica os abalos sísmicos, ressaltando o ano de 2012 

no município de Montes Claros no Norte de Minas Gerais e os objetivos específicos como: 

descrever os registros de tremores de terra na região enfatizando o ano de 2012; conhecer o 

monitoramento da região por estações sismográfica e apresentar possíveis motivos para a 

ocorrência dos abalos sísmicos na região. Os procedimentos metodológicos são baseados 

revisão bibliográfica, revisão bibliográfica de teses, dissertações, relatórios e livros bem como 

artigos publicados sobre o assunto. 

 

Em síntese, com base na revisão bibliográfica de vários autores e publicações sobre o assunto 

pode-se chegar a variadas hipóteses a respeito das causa dos tremores de terra na região de 

Montes Claros. Possivelmente esses eventos estariam relacionados a uma falha geológica. A 

instalação de estações sismológicas na região está sendo de grande valia para a continuidade 

dos estudos sobre os eventos sísmicos.  
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1.  SISMOS PELO MUNDO: BREVE CONCEITUALIZAÇÃO  

 

Abalos sísmicos ou tremores de terra datam desde a Idade Antiga onde documentos sobre 

Geografia sísmica do mundo, relatam o grande tremor de terra de Esparta (464 a. C.), sobre as 

cidades desaparecidas Héliké e Boura (373 a. C.), sobre os tremores de terra na Antiópia e 

sobre o sismo considerado “universal” de 365 d. C. Esses casos eram estudados por filósofos 

e outros estudiosos que tentavam compreender com diversas teorias e mitos os motivos de tais 

abalos. 

  

Ao final do século XIX, princípios do século XX, os sismólogos e os geólogos estabeleceram 

concretamente a natureza tectônica dos sismos, sem, contudo, compreenderem claramente a 

origem desses eventos. Abalos sísmicos de grande magnitude ocorrem algumas vezes por ano 

no mundo, mas sismos de pequena magnitude ocorrem com frequência sem que sejam 

percebidos e não causam grandes efeitos destrutivos, muitos têm seu epicentro no mar, longe 

de regiões habitadas.  

 

A Terra é constituída por grandes placas de massa rochosa, rígida, no estado sólido. Segundo 

a Teoria da Tectônica de placas, a camada mais superficial da Terra está fragmentada em 

várias pequenas ou grandes placas que se movem relativamente umas às outras, sobre a 

astenosfera. De acordo com Loczy (1982), a teoria de tectônicas de placas (Plate Tectonics) é 

fundamentada, principalmente, nos elementos plausíveis das hipóteses de deriva continental e 

expansão do assoalho oceânico. Tal teoria foi estabelecida, a partir de 1967/1968, com base 

em uma gama muito grande e variada de observações e sua aceitação generalizada pelos 

cientistas advém das observações e das evidências geofísica, em geral grande parte de caráter 

sismológico e paleomagnético, que dificilmente poderiam ser obtidos por intermédio de 

qualquer outro tipo de investigação. 

 

 Essa teoria ganhou força após a 2º Guerra mundial quando estudos no meio marinho com 

altas tecnologias para fins militares permitiu que na década de 1950, os conhecimentos sobre 

o solo e o subsolo marinhos fossem extremamente ampliados. O conceito da Tectônica das 

Placas ajudaram os estudiosos a entenderem como ocorrem os sismos na Terra e nos oceanos. 

O movimento de convergência e divergência das placas  causam tensões cujo atrito de suas 

bordas ou as falhas geológicas (fissuras) das rochas tende a provocar abalos com magnitudes 

inesperadas. 
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Existem na Terra basicamente 12 grandes Placas tectônicas podendo ser dividida em outras 

menores: Placa Eurasiática, Placa Indo-Australiana, placa Filipina, Placa do Cocos, Placa do 

Pacífico, Placa Norte-Americana. Placa Arábica, Placa de Nazca, Placa Sul- Americana, Placa 

Antártica e Placa Caribeana. Na figura 2, observa-se a distribuição das placas litosféricas da 

Terra. As se indicam o sentido do movimento, e os números, as velocidades relativas, em 

cm/ano, entre as placas. Por exemplo, a placa Sul-Americana avança sobre a placa de Nazca a 

uma velocidade considerada alta, que varia de 10,1 a 11,1 cm por ano: 

Figura 2: Distribuição das Placas Litosféricas da Terra 

 

Fonte: TEIXEIRA et al (2009,p.548). 

 

De acordo com Anguita (1996), a Tectônica de Placas auxiliou de forma recíproca, na melhor 

definição da estrutura interna da Terra, onde os dados geofísicos estabeleceram que a 

movimentação se dê entre uma camada externa denominada litosfera, constituída de crosta 

mais a porção superior do manto. 

 

Segundo Guerra e Cunha (1995, p.68), existem quatro principais tipos de limites de placas: 

 Construtiva ou divergente, quando duas placas estão se movendo separadamente uma da outra 

e em sentido contrário, a partir da cadeia mesooceânica, onde nova crosta é formada; 

 Destrutiva ou convergente, quando duas placas estão se movendo mutuamente uma em 

direção à outra. Fossas oceânicas são formadas nesses sítios de colisão, originando uma zona 

de subducção, onde uma placa (mais densa) mergulha sob a outra para ser consumida no 
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manto, como por exemplo, a placa de Nazca subductando sob a placa Sul-Americana no 

Pacífico; 

 Colisal ou Sutura, são também regiões de convergência, porém, sem consumo de placas, 

como, por exemplo, a cadeia do Himalaia, formada pela colisão da placa indiana com a placa 

Eurasiana; 

 Conservativa,formada ao longo de uma folha transformante, onde o movimento relativo da 

placa é horizontal e paralelo ao seu limite, como, por exemplo, a falha de Santo André, na 

Califórnia, onde o lado do Pacífico desloca-se para o norte, com relação ao bloco continental 

a leste.     

 

Quando uma das placas se desloca suficientemente ocorre um choque com a placa 

vizinha. Devido a esse choque é liberada uma grande quantidade de energia. Essa 

energia liberada pode chegar à superfície da Terra causando muita destruição.    O 

lento movimento das placas tectônicas, da ordem de centímetros por ano, gera 

tensões que vão se acumulando em vários pontos, principalmente nas proximidades 

de suas bordas. As tensões acumuladas podem ser compressivas ou distensivas, 

dependendo da direção de movimentação relativa entre as placas. Quando estas 

tensões atingem o limite de resistência das rochas, ocorre uma ruptura. O 

movimento repentino entre os blocos de cada lado da ruptura geram vibrações que se 

propagam em todas as direções. O plano de ruptura é chamado falha geológica. Os 

terremotos podem ocorrer no contato entre duas placas tectônicas, o que é mais 

frequente, ou no interior de uma delas. (OLIVEIRA, 2012, p.31). 
 

Oliveira et al (2012), cita o Glossário Geológico ilustrado do Instituto de Geociência da 

Universidade de Brasília (2011)  que o termo abalo sísmico é definido como “processo” de 

geração  e propagação de ondas sísmicas no interior da crosta onde o abalo sísmico ocorre 

denomina-se foco ou hipocentro e o ponto sobre a superfície, vertical é o epicentro. Quando 

ocorre uma ruptura na litosfera, surgem vibrações que irão propagar em várias direções e 

vários sentidos. Essas vibrações denominam-se ondas sísmicas. Essas ondas deslocar-se-ão a 

partir do hipocentro através da Terra e posteriormente chegarão aos sismógrafos.   

 

De acordo com Leinz e Amaral (2001, p.320), durante a formação de uma falha liberam-se 

grandes quantidades de energia. Essa energia é transmitida em todas as direções a partir do 

foco sob a forma das ondas sísmicas. As ondas sísmicas apresentam variadas velocidades de 

propagação. A velocidade varia diretamente com a rigidez (m) e inversamente com a 

intensidade (d) da rocha atravessada. Este fenômeno é de grande importância na decifração da 

estrutura da Terra, em base da propagação das ondas sísmicas. As ondas sísmicas são 

classificadas em ondas P, ondas S e ondas L: 
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- Ondas P, ou undae primae, são ondas longitudinais. Por serem mais rápidas, são as que 

chegam em primeiro lugar, determinando as primeiras oscilações registradas nos 

sismogramas. São por isso denominada undae primae, P, com velocidade de 8,6 Km por 

segundo, na superfície. A onda longitudinal é a que vibra no sentido da propagação, análoga à 

vibração sonora, verificando-se a compressão sentida da vibração, alternadamente, que se 

continuam pela transmissão destes impulsos às demais partes do sólido elástico, que sofre 

consecutivas mudanças de volume sem se alterar na forma. 

- Ondas S, ou undae secundae, diferem das primeiras na sua velocidade, que é menor, e a 

natureza do movimento vibratório, que é de caráter transversal, análoga à vibração da luz. 

Neste caso, o impulso sofrido pelas partículas vibráteis do sólido dá-se no sentido 

perpendicular ao da propagação da onda. As transversais, cuja velocidade é de 4,8 km por 

segundo, ou seja, quase metade da velocidade das ondas P, chegam depois, recebendo por isso 

a designação das ondas S, ou secundae. 

- Ondas L, ou undae longae, representam uma terceira categoria de onda sísmica, de 

velocidade ainda menor que as precedentes. As ondas L propagam-se com a velocidade de 3 a 

4 km por segundo. Estas ondas não se propagam nas profundezas da Terra. Propagam-se, 

contudo, ao longo da superfície terrestre. São ondas superficiais e, não se formam nos terrenos 

de focos muito profundos. São as ondas de efeitos mais destrutivos, sendo conhecidos dois 

tipos, a saber: as ondas Love e as Royleigh, cujos nomes são nomes são tirados dos 

respectivos estudiosos que previram a sua existência. As ondas Love são mais velozes que as 

Rayleigh, são transversais, verificando-se somente o movimento horizontal. Sua velocidade é 

de 4,3 km por segundo. As ondas Rayleigh, por sua vez, são também transversais, numa 

movimentação elíptica e vertical em sentido contrário ao da propagação da onda. Sua 

velocidade é de 4,1 km por segundo. (LEINZ e AMARAL, 2001, p.320). 

 

O instrumento para registrar as ondas geradas pelos sismos é o sismógrafo. Os sismógrafos 

produzem sismogramas onde se registram os tempos de chegada e as amplitudes das ondas 

sísmicas. Moura e Netto (2013) explica que os sismógrafos profissionais procedem sem 

interrupção ao registro dos movimentos do solo. O princípio fundamental do seu 

funcionamento é simples: uma considerável massa é colocada de tal modo que consegue 

permanecer inerte quase que de modo absoluto frente à ação do movimento do solo. Acoplado 

à massa há um sistema de alavancas muito leves, que, por intermédio de uma ponta entintada 

ou outro dispositivo adequado, efetua o registro. O sismograma (sucessão dos registros em um 
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papel) é, portanto uma representação amplificada do movimento relativo entre a massa e o 

solo. 

 

Qualquer sismógrafo é semelhante a um pêndulo, que se pode pôr em oscilação mediante um 

impulso. Tal oscilação designa-se por oscilação livre e o respectivo período (To) é o período 

próprio do pêndulo. Se o período do movimento do solo (T) é sensivelmente menor do que o 

período próprio do sismógrafo (T<<To), a massa deste (M) ficará em repouso e o movimento 

relativo solo/massa é registrado com o auxílio das alavancas amplificadoras. Se o período do 

movimento do solo é muito maior do que o período próprio do sismógrafo (T>>To), a massa 

acaba por acompanhar o solo no seu movimento, não há movimento relativo, nem, por 

conseguinte registro (MOURA e NETO, 2013). 

 

A amplitude das ondas no sismograma é proporcional à magnitude do sismo. A magnitude 

mede a quantidade de energia liberada pelo sismo.Há também a avaliação de um sismo pela 

sua intensidade, que mede os danos materiais e o número de mortos causados pelo terremoto.  

Existem vários tipos de escalas para caracterizar a magnitude e a intensidade dos terremotos 

ASSUMPÇÃO e TEIXEIRA (2000, p.44). No quadro 1 pode ser observado uma abreviação 

da escala Richter feita por Blandón: 

Quadro 1 : 

Magnitude na escala Richter e efeitos sentidos 

 

                  Fonte: BLANDÓN (2003). Disponível em: 

 http://www.coc.ufrj.br/index.php/component/docman/cat_view/28-doutorado/59-2003?Itemid=. Acesso em: 24 

Nov. 2013. 

http://www.coc.ufrj.br/index.php/component/docman/cat_view/28-doutorado/59-2003?Itemid=
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A escala Ritchter é a mais utilizada para determinar a magnitude dos sismos. Essa escala foi 

criada em 1935 pelos sismólogos Charles Francis Ritchter e Beno Gutenberg. Eles estudavam 

sismos no sul da Califórnia, Estados Unidos, utilizando um sismógrafo. Após recolher dados 

de inúmeras ondas sísmicas por terremotos, criaram um sistema para calcular as magnitudes 

dessas ondas. Apesar de existirem vários outros tipos de escalas para medir terremotos, a 

escala Richter continua sendo a mais utilizada ASSUMPÇÃO e TEIXEIRA (2000, p.44). Na 

figura 2 segue a escala de Mercalli Modificada, abreviada: 

Quadro 2: 

 Escala de Intensidade Mercalli Modificada 

(abreviada)

 

Fonte: TEIXEIRA et al (2000, p. 556). 
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 A escala mais utilizada para determinar a intensidade dos sismos é a Escala Mercalli 

Modificada (MM). De acordo com Teixeira (2000) essa escala foi elaborada pelo vulcanólogo 

italiano Giuseppe Mercalli, em 1902, daí o nome que a ostenta. Essa escala varia de 

intensidade I até XII, com o grau I a corresponder a um tremor não sentido pelas pessoas, e o 

grau XII à alteração calamitosa do relevo da região afetada e analisa aspectos mais 

qualitativos causados por um evento sísmico.  

 

A maior parte dos sismos ocorre próximo às bordas das placas tectônicas, relacionada à 

interação entre duas placas litosféricas. Os sismos de grandes magnitudes ocorrem neste 

contato entre duas placas com movimento convergente. Os mais profundos distribuem-se em 

uma zona inclinada mostrando a região onde uma placa oceânica mergulha no manto por 

debaixo de outra placa. Esta zona é conhecida como Zona de Wadati-Benioff em homenagem 

aos sismólogos Kiyoo Wadati (Japão) e Hugo Benioff (Estados Unidos) que, de forma 

independente, reconheceram-na pela primeira vez. No Acre, região norte do Brasil ocorre 

sismos frequentes com profundidades focais entre 600 e 650 km, situados no final da zona de 

Wadati-Benioff da placa de Nazca que mergulha no manto debaixo da América do Sul, de 

acordo com o Instituto de Astronomia, Geofísica e ciências atmosféricas da Universidade de 

São Paulo em 2011 MACHADO e ASSUMPÇÃO (2010, p.4). 

 

Contudo, segundo a Enciclopédia Americana (1966), a maior parte da energia sísmica do 

mundo está num cinturão que contorna o Oceano Pacífico. Um cinturão secundário, que 

começa na área do Mediterrâneo e se prolonga para leste através da Ásia, é o cenário onde 

ocorrem os terremotos que representam mais de quinze por cento da energia sísmica do 

mundo.  

 

A magnitude de um terremoto esta relativamente ligada à proporção populacional da região 

afetada. Nesse contexto Jonsson e Persson (1987) cita que geralmente não há uma correlação 

clara entre a magnitude de um tremor e o número de pessoas mortas ou outra destruição. Um 

terremoto pode ser destrutivo, mas não ser muito grande. Similarmente um terremoto pode ser 

grande, mas não ser destrutivo em termos de vidas. O terremoto em Owens Valley, Califórnia, 

em 1872, foi o maior nos Estados Unidos nos últimos 150 anos, estima-se que teve a 

magnitude 8,3 na escala Richter. Apesar disso, apenas 27 pessoas foram mortas, porque a área 

era escassamente povoada. O maior terremoto já registrado no mundo ocorreu no sul do Chile 

em 1960 (9.5 de magnitude) no contato entre a placa de Nazca e a da América do Sul. 
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Segundo Veloso (2013), no sul da península de Kamchatka aconteceu o quarto maior tremor 

do século XX com magnitude 9.0, em quatro de novembro de 1952 e desde 1923, foram 

registrados outros oito sismos com magnitude ≥ 8.3. No quadro 3 pode-se observar os 

principais terremotos ocorridos no ano de 1556 a 1999 sob regiões continentais estáveis: 

 Quadro 3 

Principais Terremotos em Regiões Continentais Estáveis no Mundo 

 

       Fonte: TEIXEIRA et al (2000, P. 558). 
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No mundo já ocorreram e ocorrem constantemente centenas de pequenos, médios e grandes 

tremores. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) é um site estadunidense que 

relata todos os terremotos que estão ocorrendo no mundo em tempo real e o possui um 

registro sobre os principais sismos já ocorridos tanto em regiões continentais quanto em 

regiões oceânicas. Na figura 3 pode- se observar a distribuição dos sismos pelo mundo feito 

pela USGS: 

                      Figura3: Distribuição dos Sismos no Mundo, Destacado em Vermelho 

 

Fonte: Disponível em: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/seismicity_maps/. Acesso em: 20 Out. 

2013. 

 

O USGS estima que vários milhões de terremotos ocorram no mundo a cada ano. Muitos 

passam despercebidos porque eles atingiram áreas remotas ou têm magnitudes muito 

pequenas. À medida que mais e mais sismógrafos são instalados no mundo, mais sismos 

podem ser localizados. No entanto, o número de grandes terremotos (magnitude 6.0 e 

superior) tem permanecido relativamente constante. 

 

 

 

 

 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/seismicity_maps/
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1.2 SISMICIDADE INTRAPLACA 

 

Oliveira (2008) citando Sykes, Sbar (1973), descreve que cerca de 90% da atividade sísmica 

global, de origem tectônica, ocorre em regiões de fronteira litosférica. Os sismos intraplaca e 

de interiores continentais estáveis, como é o caso da maioria dos sismos brasileiros, apesar de 

menos intensos e frequentes (os sismos têm profundidades mais rasas, raramente chegam a 40 

km) do que aqueles que ocorrem nos limites de placa tectônicas podem oferecer um grande 

risco, devido à baixa atenuação das ondas sísmicas e à dificuldade de se mapear e 

dimensionar as suas fontes. Esta atividade não pode ser considerada tão desprezível; alguns 

terremotos muito grandes e muito destrutivos ocorrem em regiões intraplaca. Podemos citar 

os terremotos de Nova Madri, Missouri, em 1811 e 1812 no Vale do Mississipe (BARROS, 

2010).  

 

De acordo com Johnston (1989) toda a sismicidade intraplaca do planeta é responsável por 

menos de 10% da energia liberada pelos sismos porém tem grande importância devido à baixa 

atenuação das ondas sísmicas na litosfera em regiões continentais estáveis. 

 

Sykes (1978) citado por Lopes (2008) diz que os sismos intraplaca podem ser explicados pela 

reativação de zonas de fraquezas preexistentes, concentração de esforços, ou ambos. As zonas 

de fraquezas localizadas em ambiente intraplaca são o local do mais recente Orógeno que 

afetou a área, e que as intrusões alcalinas mais recentes podem ser usadas para identificação 

dessas zonas de fraqueza.  

 

Sismos intraplaca podem ocorrer em qualquer lugar, mas certas áreas são bem mais ativas, 

tais como os Estados do Brasil como o Ceará e Rio Grande do Norte e a parte norte do Estado 

do Mato Grosso. Nem sempre é fácil compreender as causas da variação na sismicidade 

intraplaca em termos de estruturas ou forças geológicas. A zona sísmica de Nova Madri, 

responsável pelos grandes terremotos intraplaca caracteriza-se pela reativação de um sistema 

de falhas geológicas antigas. Estas falhas foram criadas no Mesozóico, por forças de tração 

num processo de extensão crustal que formou um graben. A sismicidade que se registra hoje 

ocorre nas mesmas estruturas antigas, mas em resposta às forças compressivas que atuam hoje 

na placa norte americano (FILHO, 2013). 
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2.  PLACA SUL-AMERICANA: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TREMORES  NO 

BRASIL 

 

Na América do Sul, a costa do Pacífico é um limite de convergência entre duas placas 

tectônicas, a de Nazca e a Sul-americana. Como a placa de Nazca é mais densa, ela mergulha 

sob a placa Sul-americana. Esse mergulho contínuo levará à destruição completa da placa de 

Nazca, que será absorvida pelo manto da Terra. Por causa do contato entre as placas, os 

terremotos acontecem em toda a costa sul-americana do Pacífico e na costa do Atlântico, ao 

norte, onde a placa Sul-americana encontra a Caribenha (FRANÇA e ASSUMPÇÃO, 2008, 

p.23). Nesse contexto, Mioto (1990, p.37) afirma que: 

 

A correlação entre elementos geológicos e sismológicos em áreas afastadas das 

bordas de placas tectônicas (intraplaca) é sempre muito difícil de ser feita, em 

virtude de a atividade sísmica ser relativamente baixa. Quando neste contexto 

interferem os fatores densidade populacional e carência de estações sismográficas o 

grau de dificuldade pode ser ampliado, como no caso brasileiro. 

 

 

O Brasil está situado em uma região consideravelmente estável da placa Sul- Americana. 

Neto e Martins (1986) cita que até o início da década de 70, o Brasil era considerado um país 

assísmico onde a ausência de sismos nas vastas regiões do território era relacionada à falta de 

registros e instrumentos. Esse conceito vem sendo constantemente derrubado pelos cientistas 

com estudos detalhados sobre a origem do relevo das regiões afetadas por abalos sísmicos e o 

uso de sismógrafos nas pesquisas isso tudo depois que foi implantada a rede mundial de 

sismologia em 1968. 

 

Considerando- se que a grande maioria dos sismos figuram nos mapas dos trabalhos de 

compilações foi recuperada através de informações bibliográficas, jornalísticas, ou mesmo 

pessoais, percebe-se que o conhecimento da sismicidade no Brasil está fortemente vinculado à 

distribuição populacional. Apesar disso é possível se detectar níveis distintos de atividade 

sísmica, levando-se em conta o número de eventos e suas intensidades nas diferentes regiões. 

Através de informações pessoais, Leinz e Amaral (2001 p. 306) cita: 

 

[...] foram cadastrados os terremotos pelo Coronel Alipio Gama (Sociedade de 

Geographia do Rio de Janeiro, Geographia do Brasil, Vol - 1), que assinalou 33 

abalos distribuídos nos seguintes estados: 11 em MG, 6 em MT, 2 na BA, PE E GO, 

e um em SP, ES, CE, PA, RJ E RS. São quase todos fracos, mas um deles se 
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destaca, achando-se transcrita a sua descrição no Anuário de Minas Gerais para o 

ano de 1906. Verificou-se na cidade de Serro em 1972, sendo descrito o seguinte: 

“Morte sem conta, casas destruídas e soterradas, mortos aluídos, vales revolvidos, 

criações levadas pela enchente ou entulhadas nos escombros do sólo revolto: eis o 

quadro dantesco desse verdadeiro terremoto, em Minas, descripto a traços 

minuciosos nos jornais do tempo”,... “tendo o fenômeno começado por dous grandes 

estrondos, quase juntos e logo a terra estremeceo, como abalada em seus 

fundamentos, começando 15 minutos depois a inundação, com a subida das aguas do 

rio a 60 palmos acima do nível natural. O terreno, uma légua em roda, ficou 

reduzida a lapas, rochedos e brenhas, após o território cataclisma”. Mesmo 

descontando-se os exageros, foi sem dúvida alguma o mais violento de todos. 

Posteriormente foram registrados alguns no interior do Estado de São Paulo e na 

Serra do Mar, porém de pequena intensidade.  

 

No Brasil, a ocorrência de terremotos data desde 1808, quando Ferreira e Assumpção (1983) 

estimou em 4,8 mb o abalo sísmico ocorrido em Açu, RN , contudo o maior tremor de terra 

registrado no Brasil segundo França e Assumpção( 2008) aconteceu em 1955 em Porto dos 

Gaúchos (MT), e teve magnitude 6.2. Não causou preocupação ou danos à população, já que 

era uma região pouco habitada na época. Segundo dados mais atuais do USGS, Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (2003), em 20 de julho de 2003 ocorreu um terremoto de 7.1 

de magnitude no Amazonas Brasil ultrapassado o de 1955, também sem causar nenhum 

prejuízo por ser uma região pouco habitada e por ter sido em uma profundidade maior que 

550 km da superfície continental. Em 1986, em João Câmara (RN), um terremoto de 

magnitude 5.1 abalou a cidade, destruindo algumas casas e assustando a população da zona 

rural. Nessa região a atividade sísmica continua até hoje, com magnitudes menores. 

 

Tremores de terra são frequentes no mundo e no Brasil eles são despercebidos pela população 

por  fatores como a grande extensão do território, grandes áreas pouco ou não habitadas, a 

pequena intensidade dos tremores (a grande maioria deles não superam os 4, 5. na escala 

Ricther), a intensa atividade mineralógica ( exploração de ferro, detonações de pedreiras, 

exploração de calcário, etc.) que confundem as detonações de pedreiras e outros, com o que 

na verdade é um abalo sísmico IAG (2011). 

 

Ainda segundo IAG (2011), Alguns sismos podem ser “induzidos” pela intervenção do 

homem na natureza como, por exemplo, na construção de grandes represas hidrelétricas 

(através da penetração de água sob pressão em fraturas potencialmente sísmicas abaixo do 

reservatório), ou em mineração subterrânea (pela alteração das tensões do maciço rochoso 

causada pela escavação). Em geral estes sismos têm magnitudes baixas. No Brasil, cerca de 

vinte represas hidrelétricas já provocaram sismos, e os maiores (magnitude ~ 4) causaram 
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pequenas trincas em algumas casas da área rural. Na figura 4, estão catalogados vários sismos 

desde o ano de 1720 até o ano de 2007 no Brasil: 

        Figura 4: Distribuição Espacial da Sismicidade Brasileira com Epicentros de Sismos 

       ocorridos entre 1720 e 2007 

 
      Fonte: França, G, & M. Assumpção (2008). Disponível em:  http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-

gengens/lg/protected/ch/249/terremotos249.pdf/view. Acesso em 13 Out. 2013. 

 

 

Os terremotos ocorridos no Brasil têm por causa o movimento dos blocos em zonas de falhas 

devido ao desgaste da placa tectônica ou são reflexos de terremotos que apresentam seu 

epicentro em outros países da América Latina. Guerra e Cunha (2001, p.70) explica que: 

 

Em termos geológicos, falha é uma fratura na crosta terrestre com deslocamento 

relativo, perceptível entre os lados contíguos e ao longo do plano da fratura. O tipo 

de falha está diretamente relacionado com o regime geotectônico que ocorreu ou 

ainda se desenvolve em determinada região da crosta e, geralmente, as feições 

lineares do fraturamento da crosta são facilmente identificadas na superfície, por 

meios de fotografias aéreas ou imagens de satélites, muitas vezes promovendo 

variações bruscas da litologia que se refletem no relevo. 

 

 

Os principais tipos de falhas são: 

http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-gengens/lg/protected/ch/249/terremotos249.pdf/view
http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-gengens/lg/protected/ch/249/terremotos249.pdf/view
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 1) as falhas inversas ou compreensivas formam-se, normalmente, quando o material rochoso 

está sujeito a uma tensão compressiva, como acontece em zonas de colisão de placas 

tectónicas. Neste tipo de falha, o bloco descaído situa-se por baixo do plano de falha. 

2) falha normal ou distensível, que se forma, normalmente, quando o material rochoso está 

sujeito a uma tensão distensiva, como acontece em zonas de separação de placas tectônicas, 

continentais ou oceânicas. Neste tipo de falha, um dos lábios (teto) apresenta-se descaído 

relativamente ao outro (muro), formando entre si um ângulo obtuso. O plano de falha 

prolonga-se por baixo do bloco descaído. 

3) falha de desligamento, também denominada falha deslizante. Forma-se, geralmente, 

quando o material rochoso está sujeito a uma tensão de cisalhamento. São frequentes em 

certas zonas oceânicas das placas litosféricas, como é o caso das falhas transformantes que 

podem ser responsáveis pelo desligamento verificado nos riftes. Neste tipo de falha, os blocos 

sofrem movimentos horizontais e paralelos à direção do plano de falha (deslizamentos). 

Podem, ainda, serem referidas as falhas rotacionais ou translacionais, em que o movimento 

dos blocos se realiza segundo uma rotação de modo semelhante ao das lâminas de uma 

tesoura. Segundo estudos do Instituto de Geociências (IGC) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), coordenado pelo professor Saadi (2001), o Brasil possui 48 falhas 

mestras, algumas com até 10 quilômetros de profundidade. Na figura 5, encontram-se essas 

principais falhas geológicas distribuídas no território brasileiro. 

                                Figura 5: Distribuição de Falhas no Brasil 

.  

              Fonte: Agência Brasil – Abr. Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2003-01-

07/mapa-neotectonico-do-brasil-mostra-48-falhas-geologicas. Acesso em: 14 Nov. 2013. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2003-01-07/mapa-neotectonico-do-brasil-mostra-48-falhas-geologicas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2003-01-07/mapa-neotectonico-do-brasil-mostra-48-falhas-geologicas
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O Nordeste do Brasil é a região com mais incidência de falhas mestras, Pernambuco, Ceará, 

Bahia e Rio Grande do Norte são os Estados mais propícios a tremores. A cidade de João 

Câmara no Rio Grande do Norte foi intermitentemente “sacudida” por tremores de terra por 

seca de sete anos. Segundo Ferreira e Assumpção (1983), só para o Nordeste Brasileiro, entre 

o século XVII e o início da década de 80 do século XX, foram catalogados 253 sismos. 

Existem ainda nessa região outras áreas com atividade sísmica considerável, dentre as quais 

se destacam Caruaru (Pernambuco) e Recôncavo Baiano (Bahia). 

  

O Nordeste é a região que mais tem registrado abalos sísmicos. A segunda região de 

maior ocorrência de abalos sísmicos é o Estado do Acre. No entanto, mesmo quem 

mora em outras regiões não deve se sentir imune a esse fenômeno natural. (MUSEU 

DE TOPOGRAFIA UFRGS, 2003, p. 4). 

 

Segundo Vilar et al (2007), embora, até o momento, não tenha ocorrido nenhum sismo 

catastrófico na região, duas das características da sismicidade do Nordeste tornam os efeitos 

dos sismos mais salientes: de um lado, os sismos são rasos com, no máximo, 12 km de 

profundidade; e do outro, a atividade sísmica costuma ocorrer na forma de enxame, cuja 

duração pode se estender por anos.  

 

A região Sudeste do Brasil já registrou e ainda registra uma grande quantidade de sismos a 

maioria deles com baixas magnitudes. Assumpção (1988) cita que os sismos na região 

Sudeste não tem uma distribuição uniforme e na maioria não é possível determinar qual o 

tectonismo causador desses eventos. A grande concentração de tremores na região sudeste, 

especialmente de baixas magnitudes deve-se em parte a uma melhor cobertura sísmica, visto 

que nessa região encontra-se um maior número de estações em observatórios hidrelétricos e 

devido também a vários estudos realizados elaborados com o objetivo de melhor conhecer a 

atividade sísmica da região sudeste especialmente Assumpção et al (1980) e  Bassini et al 

(1984). 

 

A tentativa de zoneamento sísmico do sudeste brasileiro feita por Mioto (1990, p. 33), relata 

que embora alguns pesquisadores não se reportam aos sismos induzidos provocados por 

enchimento de reservatórios de barragens ou extração de água de poços profundos com o 

mesmo entusiasmo dispensado aos sismos naturais, aqueles eventos relacionados à barragens-

reservatórios são indicativos de que as rochas sob e nas proximidades das mesmas estavam na 

situação de equilíbrio limite entre suas resistências mecânicas e o quadro de tensões natural.  
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De acordo com Mioto (1990, p.33) o Sudeste brasileiro tem vários exemplos de tipo de 

instabilidade, tais como: Cajuru (MG), Marimdondo (MG/SP), Paraibuna-Paraitinga (SP), 

Jaguari (SP) e Capivara (SP/PR). Aliás, alguns sismos induzidos alcançaram magnitudes 

“elevadas” em relação às regiões vizinhas como os de Conceição das Alagoas (24/02/1974) e 

Primeiro de Maio (27/03/1979). A figura 6 demostra a sismicidade no sudeste do Brasil: 

na região pelo grupo de sismologia do IAG/USP. Mas apesar de todos os registros 

catalogados, Neto e Martins (1986, p. 60) lembra que muitos dados sísmicos, históricos ou até 

mesmo recentes, possam ter sido perdidos por falta de registro na forma escrita ou 

instrumental. Em vista disto deve-se considerar como mínima a atividade sísmica conhecida.  

 

A partir de 1975 com outras estações sismográficas sendo instaladas na região sudeste, veio 

aumentar a detecção de sismos brasileiros. Estudos feitos por Sadowski et al (1978) sugeriram 

a caracterização da Província Sísmica Sudeste, envolvendo os estados do Espírito Santo, do 

Rio de Janeiro, de São Paulo e o Sul de Minas Gerais. Vários outros trabalhos foram  

 

                            Figura 6: Epicentros de Tremores no Sudeste do Brasil 

 

      Fonte: Mioto, 1984. Disponível em: http://www.neotectonica.ufpr.br/tectonica/zoneamento.pdf. Acesso em: 

13 Nov. 2013. 

 

http://www.neotectonica.ufpr.br/tectonica/zoneamento.pdf
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Em Minas Gerais pequenos terremotos são comum tanto na parte sul do Cráton do São 

Francisco e Faixa Brasília adjacente. Nesse contexto, Anversa (2010) cita que o abalo sísmico 

ocorrido a nove de dezembro de 2007, com epicentro de 4,9 graus na escala Richter em 

Itacarambi - MG, às margens do rio São Francisco, lançou por terra um lugar-comum entre os 

brasileiros a respeito sobre terremotos. O resultado do sismo foi a destruição de seis casas e 

outras 70 ficaram inabitáveis. Numa das que ruíram, Jessiane de Oliveira Silva, de cinco anos, 

morreu sob os escombros, sendo a primeira vítima fatal de um tremor de terra no Brasil. Em 

22 de abril de 2008, alcançando o tremor de 5,2 graus na escala Richter por cinco segundos, 

às 21 horas, milhares de pessoas em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Paraná e Santa Catarina sentiram os efeitos do sismo, que teve seu epicentro a 218 

quilômetros do litoral paulista, sob o Atlântico.   

 

 

3.  HISTÓRICO DA REGIÃO E RELEVO DE MONTES CLAROS-MG  

 

 

Situado na região do alto médio São Francisco, o município de Montes Claros no norte de 

Minas Gerais, faz limites com outros municípios como Bocaiúva, Claro dos Poções, São João 

da Lagoa, Coração de Jesus, Mirabela, Patis, São João da Ponte, Capitão Enéas, Francisco Sá, 

Juramento e Glaucilândia. O município de Montes Claros localiza-se aproximadamente a 424 

km da capital Belo Horizonte, limitada pelas coordenadas 16º 44' S e 43º 51' W. Possui uma 

população de aproximadamente 361.915 habitantes, área de 3.569 km² e densidade 

demográfica crescente (101,41 hab/km²). É considerado o sexto município mais populoso de 

Minas Gerais, com economia diversificada pelas atividades agropecuárias, industriais e de 

prestação de serviços (IBGE, 2010).  As várias formações do relevo da região caracteriza-se 

por planaltos, encostas e desníveis de planaltos, Leite (2009,p.94 ), ressalta que: 

 

A altitude do relevo do município varia entre as cotas de 500 e 1085 metros, sendo 

que a área de maior altitude está na parte oeste e sul, enquanto as parte com menor 

altitude estão a leste. Dessa forma, o relevo é dividido em três partes, sendo que a 

parte oeste é caracterizada por planalto do São Francisco e, em direção à região 

leste, segue com as encostas e desníveis dos planaltos. Essas duas unidades citadas 

compõe o Planalto Residual do São Francisco que corresponde a 66,59% do 

território municipal. A última unidade trata da superfície de aplainamento da 

depressão Sanfranciscana que compõe 33,41% do município e com relação à 

geologia há um predomínio na ocorrência de calcário. 
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Segundo Oliveira et al (2012)  o município de Montes Claros/MG encontra-se inserido na 

Bacia do São Francisco, que corresponde à porção sul do Cráton São Francisco, coberta por 

sedimentos de idades proterozóicas a fanerozóicas. Na área de Montes Claros, o Cráton  São 

Francisco é recoberto pela unidade neoproterozóica do Grupo Bambuí, parcialmente cobertos 

por sedimentos cretáceos pertencentes à Formação Urucuia ou por detrito-lateríticas, 

coluviais, e aluviais. 

    O Grupo Bambuí, depositado em ambientes marinho, é composto basicamente de 

rochas de composição metapelíticas e carbonatas. Na área de Montes Claros, o 

Grupo Bambuí é representado principalmente pelo Sbgrupo Paraopeba indiviso, e a 

formação Lagoa do Jacaré. O Subgrupo Paraobeba indiviso é basicamente formado 

por rochas pelíticas carbonatas e sedimentos siliciclásticos, já na formação Lagoa do 

Jacaré predominam os calcários, silititos e margas. O arenito da formação urucuia 

capea as rochas do Grupo Bambuí. Os arenitos dessa formação são geralmente 

avermelhados e amarelados, de granulação fina, argilosa, pouco consolidados e 

friáveis, a cobertura detrito-lateríticas coluviais, com concentração ferruginosa é 

composta principalmente por areia e argila. Os depósitos são constituídos 

predominantemente de areia, argila e casacalho e ocorrem às margens dos rios. 

(OLIVEIRA et al, 2012, p.89).  

    

No que diz respeito à tectônica, na porção norte de Montes Claros são representados por 

lineamentos estruturais com direções N-NE. Na porção leste, lineamentos com direção 

correspondente a zonas de cisalhamento contracional envolvendo rochas do embasamento 

cratônico e do Supergrupo São Francisco. 

 

 De acordo com CPRM (2002), a região de Montes Claros foi dividida em três domínios 

estruturais: domínio 1correspondente a Serra do Catuni, onde afloram rochas do Grupo 

macaúbas contendo também um porção do Grupo Bambuí. Nessa área observam-se falhas 

inversas e de empurrão e megadobras; o domínio 2 envolve rochas do Grupo Bambuí. 

Apresentam estruturas dobradas assimétricas e monoclinais, porém com um grau de 

deformação inferior a do domínio 1. Já o domínio 3, engloba-se as rochas do Grupo Bambuí e 

coberturas Fanerozóicas. As rochas desse mostram dobras abertas e algumas ondulações 

suaves. 

 

4.  SIMICIDADE NA CIDADE DE MONTES CLAROS, OCORRÊNCIA E 

POSSÍVEIS CAUSAS DE ABALOS 

 

Pequenos tremores de terra têm ocorrido no município de Montes Claros. As maiores 

atividades sísmicas ocorreram em 19 de maio de 2012 com outros quatros eventos seguidos 

em pouco intervalo de tempo chegando a magnitudes de 4.0 na Escala Richter. 
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A cidade de Montes Claros tem registro de abalos tectônicos desde ano de 1995 segundo o 

boletim sismológico do IAG/USP (2000). No ano de 1995 ocorreu na cidade de Montes 

Claros três tremores, dois no dia 27 (2,6 e 3,7 graus) e um no dia 28 de agosto com 2.4 graus 

na escala Richter, considerados fracos, mas foi o indício de que a região estaria sobre alguma 

anomalia da natureza. Segundo Berrocal  et al (1984) em 1978 teve-se notícia de que houve 

um abalo na cidade de Montes Claros não confirmado pelos estudiosos. No entanto, os 

primeiros registros de abalos sísmicos no Norte de Minas antes do primeiro ocorrido em 

Montes Claros datam desde 27 de setembro de 1976 quando no munícipio de Coração de 

Jesus ocorreu um abalo de magnitude aproximada 2,3 graus. Outras cidades da região do 

norte de Minas também sofreram com sismos, Janaúba em 1977 (2,3 graus), Bonito de Minas 

em 1979 (3,7 graus), em Buritizeiro no ano de1983 (2,9 graus), Coração de Jesus em 1984 

(3,2 graus); Pirapora em 1985 (2,8 graus), Bocaiuva 1990 (2,9 graus), Januária em 1993 (3,3 

graus) e São Francisco (2,7 graus). 

 

Em maio de 2012, o município de Montes Claros foi atingido por cinco abalos em um pouco 

espaço de tempo. Os sismógrafos da Universidade de Brasília estimaram no dia 19 de maio o 

primeiro abalo (o maior deles) com magnitude (média) de 4,2  mR  e intensidade  V - forte 

(Escala Mercalli Modificada), mesmo sem medida de intensidade exata, o tremor foi com 

certeza um dos maiores de Montes (BARROS, 2012).  Neste primeiro evento moradores da 

cidade de Montes Claros (MG) relataram que ouviram um estrondo e uma vibração do solo. 

Houve relatos de rachaduras em construções, quedas de objetos. Seis casas foram condenadas 

e duas interditadas pela Defesa Civil na região do bairro Vila Atlântida. Segundo Neves et al 

(2013), na manhã quando ocorreu este tremor, houve grande pânico, com correrias e 

desordem nas casas, escolas e nos estabelecimentos comerciais do centro da cidade. A figura 

7 mostra um comércio que teve a cobertura externa derrubada pelo forte tremor do dia 19 de 

maio de 2012: 
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              Figura 7: Dano causado pelo abalo sísmico ocorrido em maio de 2012 

 

                Fonte: Disponível em: http://blogdoreginaldo.blogspot.com.br/2012/05/novo-tremor-de-terra-e-

registrado-em.html acesso em: 29 Nov. 2013. 

 

O tremor principal foi seguido por réplicas que resultaram em mais quatro tremores no 

mesmo dia com magnitude 2,7 mR e intensidade III - fraco; outro no dia 20 de maio com 

magnitude 1,7 mR e intensidade II –muito fraco; no mesmo dia ocorreu outro tremor com 

magnitude 2,7 mR e intensidade IV - moderado e no dia 22 o último tremor do mês foi 

registrado com uma magnitude de 2,6 mR. O registro do sismo principal de 4.2 mR é mostrado 

na figura 8: 

Figura 8: Sismograma do sismo em Montes Claros, Minas Gerais – 19/05/2012 

 
      Fonte: Disponível em: 

http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=267%3A2012-05-19-m-42-montes-

claros-mg&catid=39%3Asisbra&Itemid=84&lang=pt. Acesso em: 29 Nov. 2013. 

http://blogdoreginaldo.blogspot.com.br/2012/05/novo-tremor-de-terra-e-registrado-em.html
http://blogdoreginaldo.blogspot.com.br/2012/05/novo-tremor-de-terra-e-registrado-em.html
http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=267%3A2012-05-19-m-42-montes-claros-mg&catid=39%3Asisbra&Itemid=84&lang=pt
http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=267%3A2012-05-19-m-42-montes-claros-mg&catid=39%3Asisbra&Itemid=84&lang=pt
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Antes desses eventos de maio de 2012 registrados pelo observatório sismológico da 

Universidade de Brasília - UNB, o botim sismológico do Instituto de Astronomia, Geofísica e 

ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, havia registrado no mês de abril do 

mesmo ano, três tremores de terra no município, todos no mesmo dia. O maior deles atingiu 

uma magnitude de 2,8 MR, os outros dois tiveram magnitudes de 2,7 e 1,3 MR 

respectivamente. 

 

No dia 3 de agosto de 2012 o Observatório Sismológico da UNB registrou um abalo sísmico 

com magnitude de 2,3 e intensidade III – fraco (Escala Mercalli Modificada). No dia 12 de 

setembro a observatório registrou um novo abalo com magnitude de 2,9 MR e intensidade de 

IV- Moderado (Escala Mercalli Modificada). Em 17 de outubro de 2012, um sismo de 1.9 MR 

e intensidade II (Escala de Mercalli Modificada) considerado fraco, foi registrado pelos 

sismógrafos da UNB. No mês seguinte no dia 15 foi registrado um novo sismo de 2,3 MR e 

intensidade III – Fraco pelas estações simológicas do IAG/USP. Nota-se que esses eventos 

foram seguidos em um intervalo de tempo de um mês e pouco e tiveram magnitudes bem 

aproximadas. Contudo não se pode dizer que os eventos registrados durante esse tempo são de 

mesma origem ou causa. 

Em dezembro de 2012, a cidade de Montes Claros viveu o período de maior tensão. Três 

abalos com magnitudes de 3.9, 3.8 e 2,7 na Escala Richter assustaram a população na 

madrugado do dia 19 daquele mês. O primeiro tremor que ocorreu às 2h45 deixou as cidades 

de Montes Claros, Coração de Jesus, São João da Lagoa, Botumirim, Grão Mogol e Cristalia no 

escuro devido a queda de energia na estação da Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG). O tremor causou pânico na população que relataram ter escutado um grande 

estrondo seguido por vibração no solo. Milhares de moradores saíram de suas casas em 

direção às ruas. O caso mais grave ocorreu no bairro Jardim Brasil, região norte da cidade 

onde a varanda de uma casa caiu, os quatro morados da residência não se feriram. Segundo 

Neves et al (2013) Nesse dia, houve mais de 350 chamadas para a polícia militar e 200 para o 

corpo de bombeiros, com vários danos a imóveis. Os epicentros se distribuem em vários 

pontos do município, mas a área mais atingida é na região do bairro Vila Atlântica. 

O terceiro abalo ocorreu no dia 23 de dezembro e atingiu uma magnitude de 2,7 na Escala 

Richter.  Na figura 9 pode-se observar o telhado destruído da varanda da casa atingida pelo 

tremor: 
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                  Figura 9: Casa danificada pelo tremor de dezembro de 2012 

 

Fonte: disponível em: http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2012/12/maior-tremor-desta-noite-em-

montes-claros-foi-de-36-na-escala-richter.html. Acesso em: 29 Nov. 2013. 

Ainda segundo Neves et al (2013), no ano de 2012 foram mais de 80 imóveis danificados 

pelos tremores, somente em maio, 16 residências foram consideradas impróprias para a 

permanência dos moradores segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC-

MG). 

 

4.1 MONITORAMENTOS POR ESTAÇÕES SIMOLÓGICAS 

 

 Os primeiros sismos detectados no ano de 2012 em Montes Claros e nas regiões próximas, só 

foram registrados devido às estações sismográficas instaladas em estados vizinhos e outras 

regiões de Minas Gerais. Foi a partir do maior sismo estimado em 4,2MR que foram instaladas 

estações sismográficas móveis na região de Montes Claros- MG. Segundo o Estudo dos 

Tremores de Terras em Montes Claros, MG de 2012, a rede sismográfica é composta de cinco 

estações instaladas pela UnB (maior parte com equipamento Guralp de banda-larga, 30s a 

50HZ,) e quatro estações instaladas pela USP (estações Nanometrics banda larga, 120s a 

50HZ). As estações operam com baterias e painel solar. Duas delas (MC01 e MCI7) têm 

conexão de internet para transmissão dos dados em tempo real, embora ainda com muitas 

http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2012/12/maior-tremor-desta-noite-em-montes-claros-foi-de-36-na-escala-richter.html
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2012/12/maior-tremor-desta-noite-em-montes-claros-foi-de-36-na-escala-richter.html
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falhas e interrupções. A figura 10 mostra as estações sismográficas instaladas na região de 

Montes Claros, os triângulos laranja são estações da UNB e os amarelos da USP: 

 

Figura 10: Localização das estações sismográfica instaladas na região de Montes Claros 

 

           Fonte: disponível em: http://www.moho.iag.usp.br/portal/pdf/relatorio_MontesClaros.pdf. Acesso 

           em: 29 Nov. 2013. 

 

O maior tremor sísmico sentido na cidade de Montes Claros, MG não pôde ser registrado 

pelos sismógrafos da UNB, pois os mesmo encontravam desligados no momento do evento. 

Contudo, a magnitude do tremor de 19 de maio de 2012 foi estimada de duas maneiras. 

Algumas estações de outros países registraram o tremor de maio, como consta do Boletim do 

“International Seismological Center” (Inglaterra). Com estas estações distantes mais de 2000 

km, calcula-se a magnitude Richter mb, resultando num valor médio de 4,1. Com as estações 

brasileiras, mais próximas, calcula-se a magnitude Richter mb (ASSUMPÇÃO, 1983). 

 

De acordo com Neves et al (2013), em dezembro de 2012, foi realizada na Câmara Municipal 

em Montes Claros, uma coletiva de imprensa com pesquisadores da UNB , USP, 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e Defesa Civil Municipal e Estadual, 

para apresentar estudos preliminares sobre a ocorrência de tremores. Foi anunciada nesse 

encontro, a instalação de duas unidades sismográficas em janeiro de 2013, já que as estações 

da UNB e da USP, utilizadas em caráter temporário serão removidas. 

 

http://www.moho.iag.usp.br/portal/pdf/relatorio_MontesClaros.pdf
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O monitoramento na região está sendo tratado com mais atenção pelo governo do Estado de 

Minas Gerais através da iniciativa de implantação com parceria da Unimontes, do Núcleo de 

Estudos Sismográficos que auxiliará na elaboração de estudos sobre as causas de abalos 

sísmicos na região. O estudo das causas desses eventos sísmicos possibilita às autoridades a 

maneira correta de agir com a população no sentido de reeducação cultural e na reestruturação 

de construções que estejam fora dos padrões de segurança  com futuros abalos sísmicos. 

 

  

4.2 POSSÍVEIS MOTIVOS E CAUSAS DE ABALOS SÍMICOS EM MONTES 

CLAROS-MG 

 

 

Segundo o Estudo dos Tremores de Terras em Montes Claros, MG de 2012, tremores de terra 

são relativamente comuns no Brasil, e a grande maioria tem origem inteiramente natural – são 

causados por tensões geológicas existentes na crosta brasileira. Tremores de magnitude 5 ou 

maior (com potencial de causar danos em construções fracas) ocorrem em média uma vez a 

cada 4 anos em todo o país. Tremores de magnitude 4 (como o de maio/2012 em Montes 

Claros) ocorrem, em média, duas vezes por ano no Brasil. Portanto, o tremor de 19-05-2012 

foi um tremor relativamente frequente mesmo para nosso país. Com isso em vista da 

sismicidade anterior nesta parte do Brasil, pode-se dizer que a atividade sísmica em Montes 

Claros nos últimos anos não é um fenômeno incomum. Montes Claros apresenta uma falha 

geológica de orientação NNW-SSE com mergulho para leste, próxima ao Bairro Vila 

Atlântida e a Serra do Mel. As análises preliminares indicam tratar-se de uma falha inversa 

cuja movimentação é causada por tensões geológicas naturais do tipo compressão de direção 

aproximadamente E-W. A figura 11 demostram a localização por imagem de satélite do bairro 

Vila Atlântida ao lado da serra do Mel. 
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       Figura 11: Localização do bairro Vila Atlântida ao lado da serre do Mel 

 

Fonte: Google Mapas. Disponível em https://www.google.com.br/maps/preview. Acesso em 31 de agosto de 

2012. 

 

Os tremores ocorridos em Montes Claros têm origem em profundidades entre 1 e 2 Km, 

aproximadamente, ou seja, em rochas cristalinas da parte superior da crosta, abaixo da 

camada de calcário. Contudo, não há, portanto, nenhuma evidência de relação entre os 

tremores e a exploração nas pedreiras do município. Embora a orientação da falha esteja 

relativamente bem determinada (dentro de uma margem de erro de +- 20º), há uma margem 

de erro da ordem de +- 500m na localização do conjunto dos tremores. As profundidas 

também têm incerteza desta mesma ordem. Contudo segundo Neves et al (2013) sabe-se que 

até ainda, não foi possível uma explicação definitiva sobre o fenômeno, já que o local dos 

abalos se encontra no meio de uma placa dita contínua e estável tectonicamente. Associado a 

isso, não é descartado pelo especialistas uma movimentação de blocos e o fato deles serem 

imprevisíveis quanto à escala e data, reflete diretamente na segurança e bem estar da 

população atingida. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos te se verificado um relativo aumento de tremores de terra na região norte de 

Minas Gerais com mais frequência. Os abalos registrados apresentam magnitudes que variam 

https://www.google.com.br/maps/preview
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de 1.9 a 4,7 na escala Richter. O município de Montes Claros foi atingido por esses 

fenômenos intensamente no ano de 2012 com 174 registros de tremores por estações 

sismográficas instaladas na região e de outros Estados. 

 

Estudos preliminares, demostraram que a possível causa dos tremores está relacionada a uma 

falha geológica de orientação NNW--‐SSE localizada entre a serra do Mel e o bairro Vila 

Atlântida. O maior sismo estimado no ano de 2012 foi 4,2 MR, contudo o sismo que causou 

maior pânico na população ocorreu em dezembro de 2012 com magnitude de 3,8 na escala 

Richter. 

 

Nota-se em que os abalos sísmicos ocorridos no ano de 2012 em Montes Claros deixaram as 

autoridades em alerta. No sentido de evitar que tragédias ocorram em relação às construções 

civis, as autoridades precisam proporcionar em reeducação cultura a população na ocorrência 

de novos abalos de terra, uma vez que os mesmos não podem ser previstos ou calculados. 
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