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RESUMO 

 

 

 

No decorrer de toda sua história a população da região do Mato Grande, que inclui a cidade 

de João Câmara, no Rio Grande do Norte, esteve sujeita a terremotos. Esses eventos são 

causados por uma falha geológica, conhecida como Falha da Samambaia. Na década de 1980 

houve uma intensificação desse fenômeno que culminou com um terremoto 5,1 graus na 

Escala Richter na madrugada de 30 de novembro de 1986, fazendo com que pesquisadores 

brasileiros e de outros países se deslocassem para a região no sentido de realizar pesquisas na 

área de Sismologia. Nesse período houve uma forte interação entre cientistas e a população 

local. Com o objetivo de estudar como as pessoas vivenciaram esse momento que marcou a 

história da cidade de João Câmara, a partir da realização de entrevistas com alguns sujeitos 

que presenciaram o ocorrido, é que foi desenvolvida esta pesquisa. Tomando como referencial 

teórico a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), objetivou-se, assim, levar o 

tema de forma sistematizada para a sala de aula, promovendo meios de contribuir com os 

professores na formação científica e orientação aos estudantes em caso de ocorrência de 

terremotos. 

 

Palavras-chave: CTS, História Oral, João Câmara, Terremotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Throughout its history the population of the region of Mato Grande, which includes the city of 

João Câmara, in Rio Grande do Norte, was subject to earthquakes. These events are caused by 

a geological fault, known as fault Samambaia. In the 1980s there was an intensification of this 

phenomenon culminating in an earthquake 5.1 on the Richter scale in the early hours of 

November 30, 1986, causing researchers from Brazil and other countries to shift to the region 

to conduct research in Seismology. During this period there was a strong interaction between 

scientists and local people. With the aim of studying how people experienced that moment 

that marked the history of the city of João Câmara, from interviews with some individuals 

who witnessed the incident, is that this research was developed. Taking as a theoretical 

approach to Science, Technology and Society (STS), aimed to thus carry the theme in a 

systematic way to the classroom, promoting ways to help teachers with the scientific training 

and guidance to students in case of occurrence of earthquakes. 

 

Keywords: STS, Oral History, João Câmara, Earthquakes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Sabe-se que a região onde está localizada a cidade de João Câmara, Rio Grande do 

Norte, possui o mais significativo histórico de terremotos do Estado, localizado na região 

Nordeste do Brasil.  

Nos últimos anos observa-se um aumento substancial de informações, em todas as 

partes do mundo, sobre terremotos. Essas informações partem dos mais variados veículos de 

comunicação. No Brasil, essas informações são muito úteis principalmente para as pessoas 

que vivem em regiões sujeitas a eventos sísmicos. Para essas pessoas, ter informações e 

conhecer sobre esse fenômeno é uma questão de sobrevivência.  

Tal necessidade se fez presente em João Câmara durante todo o ano de 1986 quando 

uma sequência de pequenos tremores culminou com um terremoto de magnitude 5,1 na Escala 

Richter na madrugada de 30 de novembro, levando àquela população a um intenso sentimento 

de pânico que gerou o abandono de suas residências, como veremos no desenvolvimento 

desse trabalho.  

Apesar do caso da cidade de João Câmara não ser isolado, os eventos ocorridos no 

referido ano tornou-se notório em todo o Brasil. Nessa época, há 25 anos, a pesquisa na área 

de Sismologia no Brasil estava iniciando, fazendo com que a região de João Câmara recebesse 

a visita de cientistas vindos de várias partes do Brasil e de outros países interessados em 

estudar o fenômeno, como veremos nos relatos de professores que vêm realizando pesquisas 

desde então. A partir dessas narrativas veremos que essa região serviu como um grande 

laboratório para o estudo e a tomada de decisões acerca da situação encontrada no local dos 

abalos. 

Alguns desses professores faziam parte do Departamento de Física Teórica e 

Experimental (DFTE) da UFRN e lá instalaram sismômetros
1
 e, assim, começou uma forte 

interação entre os sismólogos e a população local. Até onde temos conhecimento, era a 

primeira vez em que uma pesquisa científica realizada pelo DFTE envolvia a sociedade civil 

tanto localmente como em nível regional. 

A problemática central dessa dissertação consistiu em realizar um estudo e produzir 

um relato acerca das narrativas de sujeitos que vivenciaram e ainda vivenciam o fenômeno na 

região. Além disso, foi realizada uma discussão sobre o papel da Escola, pois entendemos ser 

                                                
1 Sismômetros: são instrumentos que detectam os movimentos do solo, incluindo os gerados pelas ondas 

sísmicas. 
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o ambiente mais apropriado para a interação entre o tema e a sociedade, principalmente nas 

aulas de ciências. Nesse sentido, foi aplicada uma sequência didática com uma turma do 

Ensino Médio mostrando, assim, que temas locais podem ser abordados em aulas de Física 

em conjunto com os conteúdos programáticos. Colaborando, nesse caso, com a compreensão 

acerca do fenômeno e esclarecendo à população em caso de ocorrência de terremotos.  

Para tanto, foi utilizado como referencial teórico a abordagem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS).  

Os dados da pesquisa foram coletados a partir de entrevistas realizadas com sujeitos 

que de alguma maneira vivenciaram os fenômenos. Por isso, foi utilizada a História Oral
2
 

como metodologia de coleta das informações necessárias, pois, consideramos relevante o que 

se encontra incutido no imaginário das pessoas, embora não seja a única forma de coleta das 

informações.  

Sobre a sequência de tremores que ocorreram em João Câmara, durante o referido ano, 

existem poucos documentos oficiais. A maior parte das informações estão contidas em 

notícias de jornais, que também foram utilizadas como fonte da pesquisa. Entre os 

documentos oficiais, podemos citar um Simpósio que ocorreu no Rio de Janeiro poucos dias 

antes de ocorrer o tremor de 1986. Nesse documento, podemos encontrar informações 

técnicas sobre a sequência de eventos sísmicos observados na região durante o referido ano e 

como se deu o esclarecimento à população por parte dos cientistas.   

Entre os entrevistados podemos destacar Monsenhor Lucena, pároco de igreja matriz 

da cidade, que durante o período do grande abalo ocorrido no ano de 1986 contribuiu de 

forma significativa no esclarecimento da população de João Câmara. O senhor José Ribamar, 

prefeito da cidade na época, que teve a iniciativa de buscar maiores esclarecimentos junto aos 

professores da UFRN. Tal iniciativa foi fundamental para o desenvolvimento dos estudos que 

vieram a seguir. 

A pesquisa foi norteada a partir dos seguintes objetivos: 

 

a) Objetivo geral: 

 

Estudar como as percepções e explicações oriundas de uma sociedade sujeita a 

terremotos convive com as explicações científicas para o fenômeno. 

                                                
2 História Oral: é uma metodologia muito usada em pesquisas históricas e sociológicas. Surgida como forma de 

valorização das memórias e recordações de indivíduos, é um método de recolhimento de informações através de 

entrevistas com pessoas que vivenciaram algum fato ocorrido. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
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b) Objetivos específicos: 

 

 Observar como se dá a ligação entre o conhecimento que se encontra imerso no 

imaginário da população local e o conhecimento científico sobre terremotos; 

 Verificar como se dá o contato entre a linguagem científica dos pesquisadores e a 

linguagem da população, e como as mensagens científicas se incorporam às linguagens 

locais; 

 Discutir como as narrativas não científicas e pontos de vista da população local sobre 

terremotos podem ser convertidas em conteúdos para serem trabalhados em sala de aula. 

 

Um dos pressupostos do trabalho é que existe uma inadequação entre o discurso 

científico e a percepção social dos eventos catalogados até então. Por exemplo, a palavra 

“falha”, usada rotineiramente pelos especialistas ao se referir a falhas geológicas, é entendida 

pela sociedade como “buraco”, ou seja, uma falha é um buraco, isto é, uma região que, a 

qualquer momento, poderá afundar levando consigo pessoas e moradias. Os impactos sociais 

desse tipo de concepção, como serão observados ao longo do trabalho, são substanciais. Note-

se que quando os especialistas falavam de falhas estavam se referindo na verdade ao que na 

linguagem científica significa uma descontinuidade no interior da placa tectônica a, 

aproximadamente, 8 km de profundidade. Essa falha é conhecida como Falha Sísmica da 

Samambaia. 

Por outro lado, buscamos destacar como as narrativas não científicas perpassam os 

saberes acadêmicos, ora convivendo naturalmente, ora gerando conflitos. Assim, espera-se 

encontrar explicações para o que existe de simbolismo por detrás de afirmativas do tipo 

“existe um ninho de baleias na região” e é o movimento das baleias que provocam os 

tremores ou algum mito mais forte envolvendo ações de entes típicos do folclore regional. 

Sabe-se que esse tipo de explicação aparece no histórico de algumas cidades brasileiras 

sujeitas ao fenômeno e, quem sabe, ainda não existam pessoas que faça relação entre esses 

mitos e o referido fenômeno! No Rio Grande do Norte tal explicação aparece, por exemplo, 

na cidade de Canguaretama.  

 

 
Outra narrativa semelhante à do “Tatu da terra” é contada por Dona Maria 

do Rosário Farias, no Rio Grande do Norte. Segundo ela, existe uma baleia 

gigante que se desloca através de um lençol d’água subterrâneo, conhecido 
como rio caudaloso. Esse rio começa na antiga região portuária de 
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Canguaretama e vai até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no 

centro da cidade. Dona Rosário afirma que ouviu repetidas vezes essa 

história sendo contada pelos moradores locais, desde que seus pais migraram 
do estado da Paraíba para o Rio Grande do Norte, em dezembro de 1952 

(FARIAS, 2006). 

 

 

Explicações míticas como é o caso da baleia que vive em um rio subterrâneo são 

muito comuns como justificativa para a ocorrência de terremotos. Essas explicações terminam 

por fazer parte do imaginário das pessoas. Por isso, a tarefa dos especialistas em sismologia 

em dar esclarecimentos à população torna-se difícil. Além disso, a presença desses 

especialistas só se dá quando há ocorrência do fenômeno e eles precisam fazer o levantamento 

sobre as observações das pessoas para descobrir o local mais apropriado para a instalação dos 

equipamentos. Enquanto isso as pessoas esperam a “resolução do problema”, ou seja, o fim 

dos terremotos. 

Para expor os encaminhamentos, os resultados da pesquisa e como se deu a 

convivência da população de João Câmara com os cientistas durante o ano de 1986, dividimos 

esta dissertação em seis capítulos.  

No primeiro capítulo destacamos o referencial teórico da pesquisa, a grande área de 

pesquisa CTS, discutindo seu contexto histórico, objetivos e pressupostos ligados ao tema. 

O segundo capítulo contempla um breve relato a respeito da formação da Terra, 

contendo conceitos de elementos geológicos que permitem uma melhor compreensão sobre a 

ocorrência e descrição dos terremotos. Além disso, o capítulo mostra como se deu a 

transposição de ideias entre os modelos geológicos da Deriva dos Continentes e o modelo de 

Placas Tectônicas.   

O terceiro capítulo é composto pelos relatos dos entrevistados, enfatizando, a partir do 

ponto de vista dos entrevistados, como a população de João Câmara conviveu e convive com 

os terremotos na região, e quais as formas que eles utilizaram na época para explicar os 

eventos, os mitos e as crenças religiosas. Discute-se também o papel das autoridades locais 

durante os eventos de novembro de 1986, conhecido como o “grande abalo”. Neste capítulo 

discutiremos, ainda, os percalços envolvendo o contato com os pesquisadores que tentaram 

“explicar o fenômeno” enquanto os moradores esperavam que eles fossem “resolver o 

problema”. Como se deu o conflito entre a linguagem científica, dos pesquisadores, e a 

linguagem da população. 
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No quarto capítulo discutimos sobre o papel da Escola e do professor no tratamento 

desse problema, entendendo que a Escola é o ambiente mais adequado para a elaboração de 

propostas que irão promover uma maior compreensão por parte dos estudantes e difusão da 

informação para a população em geral. 

O quinto capítulo consta um relato de experiência de uma sequência didática aplicada 

com uma turma do Curso Técnico em Geologia e Mineração do terceiro ano do Ensino Médio 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, 

Câmpus Natal Central.  

Finalmente, no ultimo capítulo, o das considerações finais, trataremos dos resultados 

do nosso trabalho, dos pontos que ficaram em aberto e dos possíveis desdobramentos da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: O REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.  INTRODUÇÃO 

 

O modo de vida no mundo contemporâneo é, para grande parte das pessoas, 

fortemente influenciado pelo avanço científico e tecnológico ocorrido nos últimos séculos. O 

avanço do conhecimento científico e sua relação com os avanços tecnológicos deixam a 

Escola com a responsabilidade de difundir os métodos como se processam esses avanços 

utilizando linguagem apropriada, a linguagem científica. Com isso, surge a necessidade de se 

educar, cientificamente, os cidadãos. 

 

A ciência e a tecnologia se baseiam em características do cotidiano de cada 

época, que põem em questão as nossas convicções e o nosso conhecimento 
de mundo. Elas são, na maioria de seus aspectos, a aplicação sistemática de 

alguns valores humanos, tais como a diligência, a dúvida, a curiosidade, a 

abertura para novas ideias, a imaginação, e de outros como a disciplina e a 

perseverança, que precisam ser despertados em todos os seres humanos. Não 
são apenas os cientistas ou os tecnólogos que devem respeitá-las ou entendê-

las. É preciso que todas as pessoas sejam conscientizadas do amplo universo 

que a ciência e a tecnologia incorporam e como os seus valores demonstram 
dramaticamente o seu grau de importância no avanço do conhecimento, do 

bem-estar e também de riscos e prejuízos. Por conseguinte, se a ciência e a 

tecnologia forem ensinadas e construídas nestas perspectivas junto a todos, o 
resultado será o reforço dos valores humanos indispensáveis para nossa 

compreensão de mundo (BAZZO, 1998). 

  

 

Deve ficar claro que não é objetivo dessa pesquisa a substituição dos saberes 

populares adquiridos pela vivência das pessoas, de acordo com a respectiva cultura. Contudo, 

entendemos que os saberes científicos precisam fazer parte da vida das pessoas. Os saberes 

científicos têm se mostrado, ao longo da história, muito eficazes pela capacidade de se fazer 

previsões acerca dos fenômenos da natureza. Esses dois pontos de vista, o senso comum e a 

ciência, possuem métodos diferentes. Contudo, buscam algo em comum que é a capacidade 

de entender e explicar a natureza. Sobre isso, Alves (2007) destaca que “não importam as 

diferenças que separam o senso comum da ciência: ambas estão em busca de ordem”. 

 

 

 



19 

 

1.2. O SURGIMENTO DO MOVIMENTO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE (CTS). 

 

 

Sabe-se que o século XIX ficou marcado por profundas transformações científicas, 

tecnológicas e sociais nunca observadas em séculos anteriores. Entre os avanços tecnológicos 

pode-se destacar a invenção da lâmpada, do automóvel e do telefone. Tais avanços 

promoveram uma significativa melhora na qualidade de vida de muitos. As linhas de 

montagem e produção em massa dos produtos permitiram a queda nos custos finais e, 

consequentemente, o acesso da população a esses produtos como, por exemplo, o automóvel 

que se tornou o meio de transporte mais utilizado no mundo. 

A invenção de máquinas voadoras que diminuiu substancialmente as distâncias no 

planeta e permitiu ao homem conhecer mais sobre o universo com os sucessivos voos ao 

espaço e a utilização de satélites com as mais variadas funções. 

Na Física, destaca-se o desenvolvimento da Teoria da Relatividade e da Física 

Quântica que permitiram avanços significativos sobre a compreensão da natureza, como, por 

exemplo, o funcionamento das estrelas, os reatores nucleares, o laser e as armas nucleares. 

Tais avanços científicos e tecnológicos nos levaram a uma dicotomia no que diz 

respeito, por um lado, as melhorias na qualidade de vida das pessoas e, por outro lado, a 

criação de armas que levou a morte de milhões de pessoas em duas guerras mundiais e a 

degradação da natureza com a poluição e o uso desenfreado de recursos.  

 

 

No decorrer do referido século [século XX], as pessoas passaram a conviver, 

principalmente nos países capitalistas, com um tríplice desenvolvimento, a 
saber: o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. Contudo, em 

meados das décadas de 1960 e 1970, logo nos resultados preliminares desse 

avanço observou-se que esse modelo de desenvolvimento não estava 
conduzindo ao bem-estar social. As decisões acerca dos rumos que se 

deveriam tomar eram de natureza tecnocrata. A população não participava 

ou participava pouco do modelo que se vinha consolidando. Está cada vez 

mais evidente que a exploração desenfreada da natureza e os avanços 
científicos e tecnológicos obtidos não beneficiaram a todos. Enquanto 

poucos ampliaram potencialmente seus domínios, camuflados no discurso 

sobre a neutralidade da C&T e sobre a necessidade do progresso para 
beneficiar as maiorias, muitos acabaram com os seus domínios reduzidos e 

outros continuam marginalizados, na miséria material e cognitiva 

(ANGOTTI e AUTH, 2001). 
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Outros aspectos também chamavam a atenção para olhares mais críticos sobre esse 

novo modelo que ganhava gradativo espaço no contexto capitalista, em meados das décadas 

de 1960. Entre eles, destaca-se: a degradação ambiental causada pela utilização de 

determinados processos tecnológicos e a vinculação do desenvolvimento científico e 

tecnológico a poderosas armas de guerra. 

Os olhares também caiam sobre a poluição do ar com a queima de combustíveis na 

geração de energia para a produção em larga escala das indústrias.  

 

 

Nessa mesma década, ainda havia um sentimento de temor devido à 
utilização de armas de destruição em massa como as bombas nucleares que 

foram lançadas no Japão em agosto de 1945, durante a segunda guerra 

mundial. Os questionamentos sobre a intervenção dos seres humanos no 
ambiente e seus impactos se tornaram bem expressivos a partir da década de 

60, liderados por diversos movimentos de contestação, como o da 

contracultura e o ecologista/ambientalista. Na década de 70, um passo 
decisivo foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, com o lançamento das 

“bases de uma legislação internacional do meio ambiente”, versando desde a 

questão das armas nucleares até a exploração dos recursos naturais 

(ANGOTTI e AUTH, 2001).  

 

 

Nesse contexto, o mundo passou a ter um olhar mais crítico para as relações entre os 

avanços científicos e tecnológicos e os reais efeitos para a humanidade. Os avanços estavam 

acontecendo, era inegável, contudo traziam junto pontos negativos como os acima citados. 

 

 

1.3. OS OBJETIVOS DO MOVIMENTO CTS 

 

 

Segundo Auler (1998), os objetivos apresentados na literatura da área expressam 

diferentes formas de conceber esse movimento. Sendo eles: 

a) Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as aplicações 

tecnológicas e fenômenos da vida cotidiana; 

b) Abordar o estudo daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma maior 

relevância social; 
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c) Abordar as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da ciência e da 

tecnologia e adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho 

científico (CAAMAÑO, 1995). 

De acordo com os objetivos presentes na literatura do movimento CTS, deve haver um 

direcionamento, a partir do ensino de ciências, dos conteúdos abordados no ambiente escolar 

para o cotidiano da sociedade. Entendemos que o caso que está sendo abordado nessa 

pesquisa aponta para essa necessidade. Quando a população da cidade de João Câmara RN, 

em 1986, vivenciou uma sequência de terremotos que culminou com um sismo de magnitude 

nunca visto na região e, por escassez de explicações, abandonou a cidade. Os moradores que 

buscaram mais esclarecimentos tinham dificuldade em compreender a linguagem dos 

cientistas que trabalhavam no local.  

 

Longe da conturbada João Câmara, desembarcamos do avião da FAB e, 

imediatamente, deixamos a Base Aérea de Natal, por volta das quatro da 

tarde. [...] observei os primeiros efeitos marginais do terremoto da 
madrugada. No sentido contrário ao nosso, o tráfego de veículos era bastante 

intenso. Carros lotados, táxis e ônibus abarrotados, caminhões com 

carrocerias apinhadas de gente e de trastes deslocavam-se em longas filas. Já 

mais próximo de João Câmara havia pessoas caminhando pelo acostamento 
da estrada, carregando sacos nas costas ou nas mãos. Até carroças e 

bicicletas serviam de transporte. A imagem dos retirantes nordestinos, que só 

existia em minha mente, consolidou-se ali e era palpável (VELOSO, 2012, 

p. 157). 

 

O desespero que levou a fuga da população era provocado, principalmente, pelo medo 

da cidade afundar. A falta de informações sobre o fenômeno gerou, em pelo menos metade da 

população, como única opção, o abandono da região. Muitos sem saber para onde ir. 

“A integração entre ciência, tecnologia e sociedade, no ensino de ciências representa 

uma tentativa de formar cidadãos científica e tecnologicamente alfabetizados, capazes de 

tomar decisões informadas e desenvolver ações responsáveis” (RUBBA e WIESENMAYER, 

1988) e, a partir da obtenção desses saberes, poderem interagir de forma mais significativa 

com um cotidiano que vem se mostrando cada vez mais dinâmico como, por exemplo, é o 

caso da internet e das comunicações. 
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Realizando uma revisão bibliográfica sobre o tema, Auler (1988) afirma que o 

movimento CTS no contexto social brasileiro possui os seguintes desafios: 

 

a) Formação disciplinar dos professores incompatível com a perspectiva 
interdisciplinar do movimento CTS; 

b) Compreensão dos professores sobre as interações entre ciência, 

tecnologia e sociedade; 
c) Não contemplação do enfoque CTS nos exames de seleção; 

d) Formas e modalidades de implementação [metodologia utilizada]; 

e) Produção de material didático-pedagógico; 
f) Redefinição dos conteúdos programáticos; 

g) Escassez de publicações sobre a utilização do enfoque CTS no ensino. 

 

As pesquisas sobre o ensino de ciências no Brasil têm crescido nos últimos anos, na 

prática, todavia, a aplicação de novos métodos, visando à melhora do ensino de ciências, tem 

deixado a desejar. Desde o início da década de 1960 existe por parte de grupos que se 

destinam a pesquisar nessa área, um nobre esforço no sentido de propiciar um ensino de 

ciências com qualidade. Nas últimas décadas houve um crescimento significativo na área de 

pesquisa em ensino de ciências, prova disso são o crescente número de periódicos, 

dissertações, teses e programas de pós-graduação que surgem, principalmente, nas regiões sul 

e sudeste. Mas, apesar dos avanços, os esforços ainda não são suficientes. A prova disso são 

os baixos índices alcançados pelos nossos estudantes, o descaso com as escolas e uma política 

nacional que vem resistindo na valorização do professor provocando, assim, o déficit na 

quantidade de professores e a baixa procura por cursos superiores na área de Educação. 

 

1.4.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA ABORDAGEM CTS 

 

“A influência da ciência e da tecnologia no cotidiano das pessoas é, notadamente, 

vivaz. Percebe-se, em todas as manifestações do comportamento humano, a autonomização 

das razões científicas. Esse fenômeno é largamente observado nas discussões que são levadas 

para as aulas de ciências pelos professores. Os conteúdos são discutidos como se fossem 

verdades finais, essas fundamentadas na ciência. O mito do cientificismo gerou nas pessoas a 
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ideia de que todos os problemas humanos podem ser resolvidos cientificamente” (JAPIASSU, 

1999). 

Na escola, tais concepções influenciaram significativamente na distribuição dos 

conteúdos, principalmente, os conteúdos de ciências. “Em vários países, inclusive no Brasil, a 

partir do final da década de 1950, proporcionando uma orientação curricular com objetivo de 

fazer com que os estudantes passassem a ter uma vivência com o ‘método científico’ e 

saíssem da escola com a formação de um minicientista” (SANTOS E MORTIMER, 2002). 

A partir das décadas de 1960 e 1970, começaram a surgir novas discussões sobre o 

real papel dos cientistas. 

 

A partir de reflexões nos campos da filosofia e sociologia da ciência, tem-se 

demonstrado que não existe a neutralidade necessária à ciência e nem a 
ciência é eficaz para resolver todos os problemas da humanidade. Além 

disso, as discussões éticas e sociais geradas, principalmente, após a segunda 

guerra mundial trouxeram a necessidade da elaboração de novos currículos e 
o surgimento de um novo modo de produção do conhecimento. Esse novo 

modelo pressupõe considerável responsabilidade social por parte dos 

produtores do conhecimento e da tecnologia para suprir as lacunas deixadas 
pelas discussões supracitadas. Nele os diferentes profissionais se unem no 

interesse comum de resolver grandes problemas, como a cura da AIDS, a 

escassez ou má distribuição de alimentos, etc. Isso passa a exigir do “novo 

cientista” uma maior reflexão e, sobretudo, a capacidade de dialogar com 
outras áreas para participar da análise de tais problemas em uma perspectiva 

multidisciplinar (SANTOS e MORTIMER, 2002).  

 

 

Nesse contexto, o currículo com ênfase em CTS contempla, como principais 

proposições: 

a) Alfabetizar cientificamente os cidadãos; 

b) Disponibilizar as representações que permitam o cidadão agir e tomar decisões 

frente ao discurso dos especialistas. 

Para (ROBERTS, 1991) o currículo em CTS refere-se às ênfases curriculares “Ciência 

no contexto social” e “CTS” como aquelas que tratam das inter-relações entre explicação 

científica, planejamento tecnológico e solução de problemas, e tomada de decisão sobre temas 

práticos de importância social. Para o autor, tais currículos apresentam uma concepção de: 
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a) Ciência como atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e 

que é intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais; 

b) Sociedade que busca desenvolver, no público em geral e também nos cientistas, 

uma visão operacional sofisticada de como são tomadas decisões sobre problemas 

sociais relacionados à ciência e tecnologia; 

c) Aluno como alguém que seja preparado para tomar decisões inteligentes e que 

compreenda a base científica da tecnologia e a base prática das decisões; 

d) Professor como aquele que desenvolve o conhecimento de e o comprometimento 

com as inter-relações complexas entre ciência, tecnologia e decisões. 

 

Para (BYBEE, 1987), sobre a orientação curricular, o desenvolvimento de currículo 

em CTS, deve contemplar: 

 

a) A apresentação de conhecimentos e habilidades científicos e tecnológicos em um 

contexto pessoal e social; 

b) A inclusão de conhecimentos e habilidades tecnológicas; 

c) A ampliação dos processos de investigação de modo a incluir a tomada de 

decisão; 

d) A implementação de projetos de CTS no sistema escolar. 

 

Com isso, um currículo com ênfase em CTS é caracterizado como o ensino do 

conteúdo de ciências no contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os 

estudantes integram o conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social de suas 

experiências do dia-a-dia. 

Entendemos que um bom ensino precisa integrar os saberes científicos e as questões 

sociais. O ambiente escolar se apresenta como o local mais interessante para ocorra tal 

aproximação. Nele, todos têm a oportunidade de vivenciar e participar das discussões 

inerentes aos saberes científicos e tecnológicos, cada vez mais perto do cotidiano das pessoas. 

No próximo capítulo será realizada uma descrição histórica sobre a forma como se deu 

a evolução dos modelos de mundo desde os gregos da antiguidade até o modelo da Tectônica 

de Placas
3
 e sua relação com os terremotos, tema central desse trabalho. 

 

                                                
3 Tectônica de Placas: é uma teoria da geologia que descreve os movimentos de grande escala que ocorrem na 

litosfera terrestre. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terrestre
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CAPÍTULO 2: A FORMAÇÃO GEOLÓGICA DA TERRA 

 

 

2.1.  INTRODUÇÃO 

 

A Terra é um objeto extremamente complexo, formado por uma crosta sólida, por uma 

imensa quantidade de água e por uma atmosfera suficientemente densa para suportar a vida.  

Além da influência gravitacional do Sol, fonte primária de sua energia, sofre uma 

intensa interação gravitacional com a Lua. Sob sua superfície enormes correntes de magma
4
 

estão continuamente a fluir levando a ocorrência de atividades vulcânicas e sísmicas. 

Os fenômenos que ocorrem no interior do nosso planeta fogem a nossa experiência 

direta porque a interação com eles se dá fortuitamente e em geral através das at ividades 

sísmicas. Contudo, não podemos ignorar sua influência sobre a vida na Terra. 

As correntes de magma promovem a circulação de uma enorme quantidade de material 

mineral fundido que pressiona as camadas sólidas da crosta terrestre que se movem devido a 

esta circulação. Como resultado, a crosta terrestre é fragmentada em grandes porções de 

rochas limitadas por zonas de convergência e divergência, denominadas Placas Tectônicas
5
.  

Segundo a Teoria da Tectônica de Placas, a litosfera
6
 é constituída por placas que se 

movimentam e interagem entre si, provocando fenômenos na superfície como as erupções 

vulcânicas e os terremotos. 

Atualmente considera-se a existência de 12 placas principais que podem se subdividir 

em placas menores. Elas são: Placa Eurasiática, Placa Indo-Australiana, Placa Filipina, Placa 

dos Cocos, Placa do Pacífico, Placa Norte-Americana, Placa Arábica, Placa de Nazca, Placa 

Sul-Americana, Placa Africana, Placa Antártica e Placa Caribeana. 

Essas informações estão bastante atualizadas e estão baseadas nos modelos mais atuais 

sobre a constituição e formação do planeta Terra, mas nem sempre se teve essa compreensão. 

 

 

 

 

                                                
4 Magma: é o nome dado a rocha fundida debaixo da superfície da Terra que, quando expelida por um vulcão, dá 

origem à lava; 
5 Placas Tectônicas: é uma porção de litosfera limitada por zonas de convergência, zonas de subducção e zonas 
conservativas; 
6 Litosfera: é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da 

Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lava
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zonas_de_converg%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zonas_de_subduc%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manto_superior
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2.2.  A ESTRUTURA DA TERRA 

 

 

A Terra é um sistema dinâmico e complexo. Didaticamente, concebemos a estrutura 

do planeta como sendo dividida em três partes: a atmosfera e suas camadas, a hidrosfera 

formada por seus mares e oceanos e os continentes estruturados sobre as camadas mais 

profundas do planeta (Fig. 1). 

Essas estruturas combinadas, juntamente com a grande quantidade de rocha derretida, 

o magma, que remonta a parte mais interna do planeta, junto com movimentos de rotação, 

translação e precessão
7
 caracteriza-se como um objeto onde fenômenos não lineares são os 

mais profundos e, por isso mesmo, de difícil estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada lugar do planeta Terra existe uma gama de fenômenos extraordinariamente 

potentes que se podem constatar desde a sua formação. Fenômenos atmosféricos como os 

furacões, os tufões, as descargas elétricas e as auroras polares
8
, os marítimos como as 

correntes marítimas, maremotos e tsunamis, ou ainda, os terrestres como é o caso dos 

terremotos e da emissão de rocha derretida das erupções vulcânicas, isso, apenas para citar 

alguns.  

A partir do estudo desses fenômenos pode-se ver de fato como é dinâmico o planeta 

Terra e, a partir dessa dinâmica, podem-se fazer algumas perguntas: como se caracterizam as 

                                                
7 Precessão: é um fenômeno físico que consiste na mudança do eixo de rotação de um objeto. Esse efeito 

giroscópico, observado nos movimentos dos pontos de referência celestes, pode ser explicado pela análise 

vetorial das grandezas envolvidas, torque e momento angular; 
8 Auroras polares: é um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões 

polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar e a poeira espacial encontrada na via láctea com 

a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. 

 

Fig. 1: camadas do interior da Terra. 
FONTE: 
<http://www.infoescola.com/geologia/
camadas-da-terra/> Acesso em 17 de 

maio de 2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rota%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vetor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Momento_angular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lo_geogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lo_geogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vento_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico_terrestre
http://www.infoescola.com/geologia/camadas-da-terra/
http://www.infoescola.com/geologia/camadas-da-terra/
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forças responsáveis por cada um deles? Diante da grandeza e da quantidade de energia que os 

envolve, como é possível se proteger em caso de ocorrência? O fato é que por toda parte 

podem-se observar os efeitos por eles provocados. 

Como neste trabalho as atenções estão sendo voltadas para o que ocorre e como se 

estruturam as regiões mais internas e as partes sólidas do planeta, mais precisamente, o que 

causam os fenômenos nessa faixa da Terra, a litosfera, e os efeitos que eles podem trazer, de 

um modo geral, para as pessoas que vivem nessas regiões, deixaremos de abordar as outras 

camadas. 

 

 

2.3.  A DERIVA DOS CONTINENTES 

 

 

 

 Na história recente das Geociências dois modelos se destacam quando se fala sobre a 

dinâmica terrestre do planeta. A Deriva dos Continentes
9
 e a Tectônica de Placas, teorias 

propostas no século XX e que trouxeram muitos esclarecimentos sobre como se deu a atual 

estruturação dos continentes. Contudo a ideia teve início alguns séculos antes quando foram 

analisados os primeiros mapas da superfície do planeta e eles mostravam que, por exemplo, os 

contornos da atual América do Sul possuem um encaixe com o contorno da costa oeste do 

continente africano. Em 1620, o filósofo inglês Francis Bacon já apontava uma possível união 

dessas porções de terra no passado. Nos séculos seguintes, essa ideia foi retomada várias 

vezes (TEIXEIRA, 2009). 

Um dos primeiros a pensar como se deu a formação do planeta Terra, a partir de uma 

perspectiva científica, no final do século XVIII, foi o escocês James Hutton (1726-1797), 

nascido em Edimburgo, Escócia. Nessa época muitos acreditavam que a formação do planeta 

se deu como se encontra narrado na Bíblia. Sobre esse tema pode-se citar as conclusões que o 

arcebispo James Ussher, primaz da Irlanda, que calculou, a partir das narrativas do livro da 

Gênese, que a Terra teria sido criada a, apenas, 6000 anos, e mais, na tarde de 22 de outubro 

do ano de 4004 a.C. Era em ideias como a de Ussher que a maioria das pessoas daquela época 

acreditava e que a Terra teria sido criada de uma só vez, talvez, como o nascimento de uma 

pessoa. 

                                                
9 Deriva dos Continentes: ideia proposta pela primeira vez por Alfred Wegener em 1912. Em 1915 publicou o 

livro "A origem dos Continentes e dos Oceanos", onde propôs a teoria, com base nas formas dos continentes de 

cada lado do Oceano Atlântico, que pareciam se encaixar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/1915
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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 Hutton, que havia estudado medicina, mas trabalhava com Química e Agricultura, não 

acreditava que todas as transformações que ele observava com a prática da Agricultura 

poderiam ter ocorrido em um intervalo relativamente pequeno de tempo. Para ele 6000 anos 

significava muito pouco diante do que era observado na superfície do planeta.  

 

[Hutton] sabia que a rocha e o solo, os sedimentos e os mares necessitam de 
grandes intervalos de tempo para passarem seus ciclos (nem sequer se 

atrevia a fazer uma estimativa), mas podia dizer que eles se desenrolavam 

com grande lentidão (WEINER, 1988). 

 

 

Após esse período, no início do século XX, o acadêmico e explorador alemão Alfred 

Wegener apresentou um modelo que buscava explicar a constituição e a dinâmica da 

superfície da Terra. Ele propôs que os continentes se moviam lentamente sobre as bacias 

oceânicas e que às vezes colidiam uns com os outros. Essas ideias foram apresentadas por 

Wegener, em 1915, em um livro intitulado A Origem dos Continentes e Oceanos.  

Essa teoria era baseada no fato de que alguns continentes se encaixavam como é o 

caso da costa leste da América do Sul e a costa oeste da África e, ainda, a costa leste da 

América do Norte e o continente europeu. Ele achava que o encaixe entre os contornos eram 

muito precisos para se tratar de coincidência. Para o estudioso as porções de terra estiveram, 

em um tempo remoto, unidas em um único supercontinente, que ele denominou de Pangea.  

Posteriormente, a Pangea teria se fragmentado, dando origem aos continentes e 

oceanos como conhecemos atualmente. 

Além das evidências observadas nos contornos dos continentes, o pesquisador relatou 

sobre a continuidade de alguns acidentes geográficos na África e na América e o fato de 

algumas espécies de animais, plantas e fósseis que habitavam as duas costas do Oceano 

Atlântico.  

 

para ele [Wegener], a Serra do Cabo, uma cadeia de montanhas de 

orientação leste-oeste na África do Sul, seria a continuação da Sierra de La 
Ventana, com a mesma orientação, na Argentina; ou ainda, o planalto na 

Costa do Marfim, na África, teria continuidade no Brasil (TEIXEIRA, 

2009). 
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 Os estudos de Wegener não pararam por aí. Além das observações feitas a partir do 

relevo entre os dois blocos continentais, ele coletou provas, de uma antiga junção dos 

continentes, ainda mais significativas. 

 

entre as evidências mais impressionantes que Wegener apresentou estava à 

distribuição de fósseis, principalmente de plantas representativas de 

gimnospermas e samambaias extintas, conhecidas, coletivamente, como a 
flora de Glossopteris, na África e no Brasil [...], que se correlacionava 

perfeitamente, ao juntar, hipoteticamente, os dois continentes (TEIXEIRA, 

2009). 
 

 

 A teoria da Deriva dos Continentes, apesar de Wegener acrescentar mais evidências 

para confirmar esse modelo em quatro edições do seu livro A Origem dos Continentes e 

Oceanos, de 1915 e 1929, não conseguia convencer a todos. Os críticos dessa teoria cobravam 

uma explicação às questões fundamentais, como, por exemplo: Que forças seriam capazes de 

mover as imensas massas que formavam os continentes? Como poderia uma rocha tão grande 

deslizar sobre outra sem se quebrarem devido ao atrito entre elas? Essas dificuldades e a 

morte de Wegener em 1930 fizeram com que a teoria caísse no esquecimento por algumas 

décadas. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de mapear o fundo do mar 

para as rotas dos submarinos, ocorreu o desenvolvimento de equipamentos para a realização 

dessas e outras atividades, entre eles estava o sonar (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: representação do mapeamento do solo 

oceânico por sonares. 

<http://pescanalagoa.blogspot.com.br/2011/0

6/como-funciona-o-sonar.html> Acesso em 
17 de maio de 2012.  

http://pescanalagoa.blogspot.com.br/2011/06/como-funciona-o-sonar.html
http://pescanalagoa.blogspot.com.br/2011/06/como-funciona-o-sonar.html
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E foi através dessas expedições que se tornou possível observar e mapear as enormes 

cadeias de montanhas existentes no fundo mar, as Dorsais ou cadeias Meso-oceânicas (Fig. 

3). Essas cadeias demonstraram a ruptura dos continentes o que poderia comprovar que a 

teoria de Wegener estava correta. 

 O estudo do magnetismo das rochas contribuiu significativamente para tornar o 

conceito da Deriva dos Continentes mais aceitável, principalmente, a partir da década de 1950 

quando foram observadas as reversões geomagnéticas
10

, ocorridas no passado da Terra, nas 

rochas no fundo dos oceanos e a constante renovação dessas rochas associadas ao afastamento 

dos continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 Apesar de retomada a teoria a partir das evidências descritas no parágrafo anterior, 

ainda não estava claro para os cientistas qual era a natureza da força que movia os 

continentes. Por isso, havia a necessidade de um modelo que fosse capaz de descrever as 

forças que movem os continentes. 

 

 

 

                                                
10 Reversões Geomagnéticas: São inversões nos pólos do campo magnético da Terra em intervalos que variam 
entre dezenas de milhares de anos a alguns milhões de anos, com um intervalo médio de aproximadamente 

250.000 anos. Acredita-se que a última ocorreu 780.000 anos atrás, referida como a reversão Brunhes-

Matuyama. 

 
Fig. 3: ilustração da Cadeia 

Meso-atlântica. 

<http://geoblogueiro.blogspot.

com.br/2009/06/dorsal-meso-

atlantica.html>  Acesso em 17 

de maio de 2012.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Revers%C3%A3o_Brunhes-Matuyama&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Revers%C3%A3o_Brunhes-Matuyama&action=edit&redlink=1
http://geoblogueiro.blogspot.com.br/2009/06/dorsal-meso-atlantica.html
http://geoblogueiro.blogspot.com.br/2009/06/dorsal-meso-atlantica.html
http://geoblogueiro.blogspot.com.br/2009/06/dorsal-meso-atlantica.html
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2.4. TECTÔNICA DE PLACAS E A CLASSIFICAÇÃO DOS TERREMOTOS 

 

 

Terremotos, abalos sísmicos ou, simplesmente, sismos, os tremores de terra têm sua 

origem relacionada com a composição da superfície terrestre.  

A superfície da Terra é formada por placas litosféricas rígidas chamadas de placas 

tectônicas (Fig. 4). Essas placas se apoiam sobre a camada mais externa do manto, conhecida 

como astenosfera, e se distribuem na superfície terrestre, lembrando uma casca de ovo 

rachada. A astenosfera é formada basicamente de rocha derretida e viscosa como se fosse uma 

pasta.  

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 

Fig. 4: ilustração da distribuição das placas tectônicas sobre a superfície da Terra. 

FONTE: <http://pensargeo.wordpress.com/2011/03/12/japao-esta-localizado-entre-

tres-placas-tectonicas/> Acesso em 17 de maio de 2012.  

http://pensargeo.wordpress.com/2011/03/12/japao-esta-localizado-entre-tres-placas-tectonicas/
http://pensargeo.wordpress.com/2011/03/12/japao-esta-localizado-entre-tres-placas-tectonicas/
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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
11

. Os 

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

no interior de uma delas.  

O ponto onde se inicia a liberação das tensões acumuladas é chamado de hipocentro 

ou foco do terremoto.  

A projeção do hipocentro na superfície é o epicentro do terremoto e a distância entre o 

hipocentro e o epicentro é a profundidade focal (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

Embora a palavra “terremoto” seja mais utilizada para grandes eventos destrutivos, 

enquanto os menores, geralmente, são chamados de abalos sísmicos ou tremores de terra, 

todos são resultados do mesmo processo geológico de acúmulo lento e liberação rápida de 

energia. A diferença principal entre os grandes terremotos e os pequenos tremores é o 

tamanho da área de ruptura, o que determina a intensidade das vibrações emitidas. 

Os terremotos ocorrem por causa do movimento das placas tectônicas e se dividem em 

duas categorias: 

 

                                                
11 Falha geológica: é uma superfície num volume de rocha onde se observa deslocamento relativo dos blocos 

paralelo à fratura. 

Fig. 5: representação do hipocentro, epicentro e falha geológica. 

FONTE: 

<http://g5apesm12.blogspot.com.br/2009_10_01_archive.html> 

Acesso em 17 de maio de 2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fratura
http://g5apesm12.blogspot.com.br/2009_10_01_archive.html
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a) Terremotos de borda de placa: acontecem em regiões onde há o encontro entre 

duas placas tectônicas e são, em sua maioria, mais fortes e mais frequentes; ocorrem, 

por exemplo, no Chile, Japão e Haiti. 

b) Terremotos intraplacas: acontecem no interior de uma placa tectônica e são menos 

frequentes e mais fracos do que os de borda de placa; esse é o tipo de tremor que 

ocorre no Brasil, considerando que o país encontra-se com seu território sobre a Placa 

Sul-americana. 

 

A Placa Sul-americana fica localizada entre as placas Nazca, a oeste, e a placa 

Africana, a leste (Fig. 4). Esta última empurra a placa Sul-americana contra a de Nazca 

fazendo com que se forme uma zona de subducção
12

 (Fig. 6), região onde uma placa mais 

densa (Nazca) se desloca para debaixo de outra menos densa (Sul-americana), abaixo de onde 

se localiza o Chile. Devido esse movimento de sobreposição entre placas é comum a 

incidência de tremores com alta magnitude. O movimento constante dessas três placas são um 

dos responsáveis pelos tremores que ocorrem no território brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a Fig. 4 pode-se concluir que a placa Sul-americana está submetida a um 

regime compressivo constante. A combinação desse regime compressivo e o fato do Nordeste 

                                                
12 Zona de subducção: é uma área de convergência de placas tectónicas, onde uma das placas desliza para 
debaixo da outra. As zonas de subducção são áreas onde o alastramento oceânico iniciado dos rifts encontra 

compensação, isto é, onde as placas desaparecem. Este movimento descendente provoca a fusão parcial do 

manto subjacente e induz vulcanismo. 

 

Fig. 6: zona de subducção. FONTE: 

<http://w3.ualg.pt/~jdias/INTROCEAN/B/22_FrontConverg.html> 

Acesso em 17 de maio de 2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rift
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
http://w3.ualg.pt/~jdias/INTROCEAN/B/22_FrontConverg.html
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brasileiro repousar sobre uma zona geológica muito antiga e cheia de falhas são os principais 

fatores para a ocorrência dos tremores nessa região. 

Avalia-se um tremor de terra pela sua magnitude ou pela sua intensidade. A magnitude 

mede a quantidade de energia liberada pelo sismo e se utiliza a escala Richter para associar 

um número, chamado magnitude do tremor de terra, a quantidade de energia liberada. 

Enquanto a intensidade avalia os danos materiais e o número de mortos causados pelo 

terremoto.  

Existem vários tipos de escalas utilizadas para caracterizar a magnitude e a intensidade 

dos terremotos. Porém, não é objetivo dessa pesquisa o aprofundamento nessa variedade de 

instrumentos. Logo, nesse trabalho, será limitada a classificação dos terremotos a utilização 

de apenas duas escalas: a Escala Mercalli Modificada (MM) e a Escala Richter. 

Para caracterizar a intensidade de um tremor pode-se utilizar a escala Mercalli 

Modificada (MM), essa escala varia de intensidade I até XII (Tab. 1) e analisa aspectos mais 

qualitativos causados por um evento sísmico. 

A escala de Mercalli, na atualidade em rigor a Escala de Mercalli Modificada, é uma 

escala qualitativa usada para determinar a intensidade de um sismo a partir dos seus efeitos 

sobre as pessoas e sobre as estruturas construídas e naturais. Foi elaborada pelo vulcanólogo 

italiano Giuseppe Mercalli, em 1902, daí o nome que ostenta. Os efeitos de um sismo são 

classificados em graus, denotados pelos numerais romanos de I a 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. 

 

 

NÍVEL INTENSIDADE EFEITOS 

I IMPERCEPTÍVEL Não sentido. Efeitos marginais e de longo período no caso de 

grandes sismos. 

II MUITO FRACO Sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios 

ou favoravelmente colocadas. 
III FRACO Sentido dentro de casa. Os objetos pendentes balançam. A vibração é 

semelhante à provocada pela passagem de veículos ligeiros.  

IV MODERADO Os objetos suspensos balançam. A vibração é semelhante à 

provocada pela  passagem de veículos pesados ou à sensação de 

pancada de uma bola pesada nas paredes.  
V FORTE Sentido fora de casa. Pode ser avaliada a direção do movimento. As 

pessoas são acordadas. Os líquidos oscilam e alguns extravasam. 

Pequenos objetos são derrubados.  
VI BASTANTE FORTE Sentido por todos. Muitos se assustam e correm para a rua. As 

Tab. 1: relação entre a intensidade de um terremoto e os possíveis danos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_%28medidas%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intensidade_s%C3%ADsmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vulcanologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mercalli
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/Numera%C3%A7%C3%A3o_romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calamidade
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pessoas sentem falta de segurança. Os pratos, os vidros das janelas, 

os copos partem-se. Objetos ornamentais, livros etc., caem das 

prateleiras. Os quadros caem das paredes.  
VII MUITO FORTE É difícil permanecer em pé. É notado pelos condutores de 

automóveis. Objetos pendurados tremem. As chaminés fracas partem 

ao nível das coberturas. Queda de reboco, tijolos soltos, pedras, 

telhas, parapeitos soltos e ornamentos arquitetônicos.  

VIII RUINOSO Afeta a condução dos automóveis. Danos nas alvenarias. Torção e 

queda de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As 

estruturas movem-se sobre as fundações, se não estão ligadas 

inferiormente. As estacarias enfraquecidas partem. Mudanças nos 

fluxos ou nas temperaturas das fontes e dos poços.  

IX DESASTROSO Pânico geral. Alvenaria destruída. Danos gerais nas fundações. As 

estruturas, quando não ligadas, deslocam-se das fundações. As 

estruturas são fortemente abanadas.  

X DESTRUIDOR A maioria das alvenarias e das estruturas é destruída com as suas 

fundações. Algumas estruturas de madeira bem construídas e pontes 

são destruídas.  

XI CATASTRÓFICO Vias férreas grandemente deformadas. Canalizações subterrâneas 

completamente avariadas. 

XII DANOS QUASE 

TOTAIS 

Grandes massas rochosas deslocadas. Conformação topográfica 

distorcida. Objetos atirados ao ar. 

 

A escala de Richter foi criada em 1935 pelos sismólogos Charles Francis Richter e 

Beno Gutenberg. Eles estudavam sismos no sul da Califórnia, Estados Unidos, utilizando um 

sismógrafo. Após recolher dados de inúmeras ondas sísmicas liberadas por terremotos, 

criaram um sistema para calcular as magnitudes dessas ondas. No princípio, esta escala estava 

destinada a medir unicamente os tremores que se produziram na Califórnia (oeste dos Estados 

Unidos). Apesar de existirem vários outros tipos de escalas para medir terremotos, a escala 

Richter continua sendo a mais utilizada. 

 Os sismógrafos
13

 registram terremotos com magnitude inferior a 3,5 que, 

provavelmente, não causam maiores danos às regiões próximas ao epicentro. Entre 3,5 e 5,4, 

por exemplo, já pode produzir algum tipo de dano. Já um terremoto entre 6,1 e 6,9 na escala 

Richter pode ser devastador numa zona de 100 km. Um entre 7 e 7,9 pode causar sérios danos 

numa grande superfície.  

                                                
13 Sismógrafo: é um aparelho que registra as ondas sísmicas, ou seja, a intensidade dos terremotos. O sismógrafo 

é principalmente usado na área da sismologia, ele detecta e mede as ondas sísmicas naturais ou induzidas e 
permite determinar, principalmente se organizado em rede, a posição exata do foco (hipocentro) dessas ondas e 

do ponto da sua chegada na superfície terrestre (epicentro). Para quantificar a energia desses terremotos usamos 

a escala de Richter. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sismologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ondas_s%C3%ADsmicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Richter
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Os terremotos acima de 8 podem provocar grandes danos em regiões localizadas a 

várias centenas de quilômetros. A magnitude é única para cada sismo, enquanto a intensidade 

das ondas sísmicas diminui conforme a distância das rochas atravessadas pelas ondas e as 

linhas de falha. Assim, embora cada terremoto tenha uma única magnitude, seus efeitos 

podem variar segundo a distância, as condições dos terrenos e das edificações, entre outros 

fatores. 

A tabela abaixo (Tab. 2) relaciona a magnitude de um tremor de terra e os possíveis 

danos causados: 

 

 

NOMENCLATURA MAGNITUDE EFEITOS FREQUÊNCIA 

MUITO PEQUENO Menor que 2,9 Geralmente não se sente, mas é 

registrado pelo sismógrafo. 

milhares/dia 

PEQUENO Entre 2,9 e 3,9 Frequentemente sentidos, mas 

raramente causa danos. 

40000/ano 

MÉDIO Entre 4,0 e 4,9 Tremor notório de objetos no 

interior de habitações, ruídos de 

choque entre objetos. Danos 

importantes pouco comuns. 

6000/ano 

 

MODERADO 

 

Entre 5,0 e 5,9 

Pode causar danos maiores em 

edifícios mal concebidos em zonas 

restritas. Provoca danos ligeiros nos 

edifícios bem construídos. 

 

800/dia 

FORTE Entre 6,0 e 6,9 Pode ser destruidor em zonas num 

raio de até 180 quilômetros em 

áreas habitadas. 

120/dia 

GRANDE Entre 7,0 e 7,9 Pode provocar danos graves em 

zonas mais vastas. 

20/dia 

EXCEPCIONAL Entre 8,0 e 9,9 Pode causar danos sérios em zonas 

num raio de centenas de 

quilômetros ou milhares de 

quilômetros. 

1 a cada 10 

anos 

EXTREMO Acima de 10,0 Nunca registrado. raro 

 

Considerando, em termos de magnitude, o maior terremoto que se tem conhecimento 

ocorrido na Terra foi no Chile, em 1960, e atingiu 9,5 graus na escala Richter. O evento gerou 

números alarmantes entre mortos e desabrigados, foram cerca de 1600 vítimas e dezenas de 

milhares de desabrigados. Além disso, o sismo ainda produziu um tsunami que varreu o 

Japão, Filipinas e Havaí deixando um saldo de 200 mortos. Esse evento foi tão impactante 

que quase cancelou a Copa do Mundo que iria ocorrer dois anos depois, em 1962, no Chile, 

Tab. 2: relação entre a magnitude de um terremoto e os possíveis danos. 
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pois destruiu muitas das construções dos estádios que estavam sendo feitas para a realização 

das partidas de futebol. 

O segundo nessa lista ocorreu na China em 1556 e ficou conhecido como o sismo de 

Shensi matando mais de 830 mil pessoas na região atingida. Esse sismo teve magnitude de 8 

graus na escala Richter. 

Não há como mensurar o impacto sociocultural causado por uma população sujeita a 

esse tipo de fenômeno natural. Aqui no Brasil temos informações de ocorrência de tremores 

de terra desde a época que o país ainda era colônia de Portugal.  

Em regiões sujeitas a esse tipo de fenômeno é fundamental que as pessoas sejam 

devidamente esclarecidas, sendo importante que elas tenham conhecimentos relativos ao 

histórico de ocorrências anteriores, das medidas preventivas e, principalmente, 

esclarecimentos sobre o que fazer em caso de ocorrência de terremoto. Entendemos que o 

lugar mais apropriado, como será discutido mais adiante, para se discutir sobre essas questões 

é a Escola, onde os professores poderiam mediar o devido esclarecimento à população 

preparando-os para eventuais eventos sísmicos. 

Um exemplo disso vem sendo observado na região de João Câmara, no Rio Grande do 

Norte, onde há várias décadas a população vem relatando a ocorrência de terremotos na 

região. Tal situação está sendo discutida no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3: UMA POPULAÇÃO SUJEITA A TERREMOTOS: O CASO DA 

CIDADE DE JOÃO CÂMARA, RIO GRANDE DO NORTE 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

 

No presente capítulo trataremos do ocorrido com a cidade de João Câmara, localizada 

no estado do Rio Grande do Norte, durante quase todo o ano de 1986, quando a cidade e 

região vivenciou uma série de terremotos. Tal evento promoveu tão intenso pânico na 

população que, praticamente, a metade da população abandonou a cidade. 

 

 

3.2.  O MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA 

 

 

O Estado do Rio Grande do Norte é localizado na região Nordeste do Brasil e está 

dividido em quatro mesorregiões. Na Fig. 7 destaca-se, da esquerda para a direita, Oeste 

Potiguar (vermelho), Central Potiguar (azul), Agreste Potiguar (verde) e Leste Potiguar 

(amarelo). 

 

 

 

 

 

 

O município de João Câmara encontra-se localizado na região Agreste Potiguar (Fig. 

8), única região que não contém municípios com litoral, está localizado a 73 km da capital do 

Fig. 7: mesorregiões do Estado do Rio Grande do Norte. 

FONTE: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RioGrandedoNorte_Me

soregions.svg> Acesso em 16 de maio de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RioGrandedoNorte_Mesoregions.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RioGrandedoNorte_Mesoregions.svg
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Estado, a cidade de Natal, possui, segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, 32.227 habitantes e área territorial de 714,954 km². 

Antes de se chamar João Câmara, o município chamava-se Baixa Verde. Mas, a partir 

da Lei nº 899, de 19 de novembro de 1953, passou a se chamar pelo nome atual. 

 

 

 

 

 

 

 

A área de estudo sísmico de João Câmara, corresponde a cerca de 487 km
2
, 

circunscrevendo a região epicentral, delimitada pelas coordenadas geográficas 5°27’ e 5°40’ 

de latitude sul e 35°39’e 35°50’ de longitude oeste. Este polígono inclui as cidades de João 

Câmara e Poço Branco, respectivamente a 100 e 70 km partindo de Natal (RN) pela BR-406 

(AMARAL, 2000). 

 

 

3.3. O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

 

 O Estado do Rio Grande do Norte contempla em sua história relatos sobre a incidência 

de terremotos em várias de suas cidades, existindo, porém, regiões onde se registra o 

fenômeno com mais frequência. A causa desses terremotos é devida falhas geológicas que se 

formaram no interior da placa tectônica. 

O fator geológico que vem desencadeando os eventos sísmicos do município de João 

Câmara é a Falha Sísmica da Samambaia (FSS). Essa falha é a representante mais destacada 

no cenário de estruturas tectonicamente ativas na borda da Bacia Potiguar, durante o 

Fig. 8: Mapa do Estado do Rio Grande do Norte. Em 

destaque, João Câmara (vermelho). FONTE: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RioGrandedoNorte_M

unicip_JoaoCamara.svg> Acesso em 16 de maio de 2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RioGrandedoNorte_Municip_JoaoCamara.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RioGrandedoNorte_Municip_JoaoCamara.svg
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Holoceno
14

. Esta falha neotectônica é evidenciada pelo registro de sismos numa faixa a leste 

da cidade de João Câmara (RN), e pela associação com estruturas observadas no litoral, ao 

longo da projeção norte da FSS, entre São Miguel do Gostoso e Touros (RN). Os focos 

sísmicos se estendem desde o embasamento cristalino a sul, até as coberturas cretáceo-

cenozóicas
15

 da Bacia Potiguar (CRUZ, 2001).  

Nesse contexto, os terremotos se tornaram indissociáveis do cotidiano e da história da 

sociedade local. Sabe-se que as explicações científicas para o fenômeno são mais recentes do 

que a história desses municípios e, com o passar dos anos, surgiram explicações alternativas 

no sentido de não serem fundamentadas em algum modelo científico, explicações não 

científicas. Tais fenômenos se intensificaram na década de 1980 levando ao envolvimento do 

Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Um grupo de professores de geofísica se deslocou para aquela 

região e passou a desenvolver um trabalho contínuo de acompanhamento e pesquisa do 

fenômeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Holoceno: é a época do período Quaternário da era Cenozoica do éon Fanerozoico que se iniciou há cerca de 

11,5 mil anos e se estende até o presente. 
15 Cretáceo-cenozóicos: são peíodos era Mesozoica do éon Fanerozoico que estão compreendidos entre 145 

milhões e 500 mil e 65 milhões e 500 mil anos atrás, o cretáceo, e 65 milhões e 500 mil anos até os dias atuais, o 

cenozóico. 

 

FIG. 9: imagem de um jornal noticiando os abalos ocorridos em João Câmara, em 1986. 
FONTE: <http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=17563> Acesso em 17 de maio 
de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_geol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quatern%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cenozoica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89on_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fanerozoico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesozoica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89on_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fanerozoico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=17563
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Lá, os cientistas, instalaram sismômetros e começou o desenvolvimento de uma forte 

interação com uma parcela da sociedade local discutindo com ela a natureza do fenômeno. 

Era a primeira vez em que uma pesquisa científica realizada pelo DFTE envolvia a sociedade 

civil tanto localmente como em nível regional por meio da interação com os veículos de 

comunicações existentes na época no estado do Rio Grande do Norte.  

Em 1986, a população local esteve durante todo o ano sujeita a uma sequência de 

pequenos sismos. Esse fenômeno, até então pouco estudado no território nacional, serviu 

como um laboratório para que se ampliasse a pesquisa nessa área, gerando, nos dias 10 e 11 

de novembro, no estado do Rio de Janeiro, um encontro de pesquisadores da área de 

sismologia, intitulado “Simpósio sobre a Sismicidade Atual em João Câmara, RN”. No 

prefácio do documento gerado por esse encontro, destaca-se que o mesmo foi realizado.  

 

 

[...] com a finalidade de investigar as características e as possíveis causas da 
atividade sísmica em João Câmara e dar todo o apoio à população local, a 

fim de minorar as consequências da calamidade, o ON [Observatório 

Nacional] organizou um Simpósio sobre a sismicidade atual em João 
Câmara, congregando os especialistas brasileiros em sismologia e 

representantes da Defesa Civil [...].  

 

 

O encontro precedeu em 20 dias um abalo de 5,1 graus na escala Richter, que ficou 

conhecido posteriormente como o “grande abalo” e mudaria significativamente a rotina 

daquela população.  

Esse evento gerou pânico a população camarense
16

 levando muitos moradores a se 

evadirem da cidade com medo que ocorresse uma catástrofe ainda maior. Essa passagem 

marcante da história da cidade é narrada pelo Monsenhor Lucena, pároco da igreja matriz da 

região: 

 

“eu dizia não saia ninguém, mas apesar disso saíram doze mil, vinte e dois 

mil que tinham aqui na época, saíram doze mil. Da madrugada até doze 

horas do dia, saíram doze mil pessoas
17

.” 

 

                                                
16 Camarense: nome dado ao indivíduo natural de João Câmara (RN). 
17 Essa narração foi coletada a partir de uma das entrevistas realizadas no presente trabalho. 
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 Nessa passagem, o religioso busca destacar quantitativamente a fuga da população da 

região, trazendo em detalhes o horário e a estimativa referente ao número de pessoas que 

abandonaram a cidade. 

Alguns elementos da paisagem natural local ajudaram na formulação das explicações 

míticas para o fenômeno. O Torreão (Fig. 10), uma elevação montanhosa que, combinado 

com a existência de rios subterrâneos que atravessam a região, levou ao imaginário da 

população a ideia de que havia uma baleia que se deslocava por essas águas e morava no 

Torreão. A partir dessa concepção, a força que provocava os terremotos locais advinha de 

movimentos realizados por essa baleia. 

 

 

 

 

 

Assim como foi destacado na apresentação desta dissertação, sabe-se que essa relação 

entre terremotos e o movimento de uma baleia que vive em um rio subterrâneo, incutida no 

imaginário da população de João Câmara, aparece, também, em outras cidades sujeitas a 

terremotos no Nordeste brasileiro. 

 

 

3.4. OS SUJEITOS E A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 

Os sujeitos dessa pesquisa são pessoas que vivenciaram de alguma forma os eventos 

sísmicos ocorridos na região onde está localizada a cidade de João Câmara. Essas pessoas 

Fig. 10: Torreão, João Câmara - RN. FONTE: 

<http://gildino.blogspot.com.br/2008/04/serra-do-

torreojoo-cmararn.html> Acesso em 16 de maio de 2012.  

http://gildino.blogspot.com.br/2008/04/serra-do-torreojoo-cmararn.html
http://gildino.blogspot.com.br/2008/04/serra-do-torreojoo-cmararn.html
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foram distribuídas em dois grupos: um grupo formado por dois pesquisadores do 

Departamento de Geofísica da UFRN e o outro formado por três moradores da cidade de João 

Câmara. Entre os integrantes do segundo grupo estão o prefeito da cidade no ano de 1986, ano 

da ocorrência os abalos que são tema dessa pesquisa, o pároco da igreja matriz da cidade e um 

morador local. O critério utilizado na escolha dos sujeitos da pesquisa foi à diversidade de 

pontos de vista sobre a ocorrência dos mesmos eventos. Os sujeitos da pesquisa são: 

 

 

ENTREVISTADO CARACTERÍSTICAS 

Prof. Dr. Mario Koechi Takeya Pesquisador da UFRN na área de Sismologia. 

Mons. Luiz Lucena Dias Pároco da igreja matriz de João Câmara. 

Prof. Dr. Joaquim Mendes 

Ferreira 

Pesquisador da UFRN na área de Sismologia. 

Sr. Abel Ferreira de Lima Morador da região de João Câmara. 

Sr. José Ribamar Leite Prefeito de João Câmara em 1986 (ano do “grande 

abalo”). 

 

As entrevistas foram realizadas em 2009 e 2010. Os entrevistados Prof. Dr. Mario 

Takeya e o Prof. Dr. Joaquim Ferreira são pesquisadores do grupo da área de Sismologia do 

Departamento de Geofísica da UFRN e participaram de forma efetiva dos eventos sísmicos 

ocorridos em João Câmara em 1986. Juntamente com outros pesquisadores eles atuaram na 

região ora realizando pesquisa de campo, ora buscando dar esclarecimentos a população.  

O Mons. Lucena (Fig. 11) é o pároco da Igreja Matriz da cidade e contribuiu com o 

esclarecimento dado à população. 

 

Tab. 3: relação de entrevistados. 

Fig. 11: entrevista com Mons. Lucena. FOTO: Jánua Melo.  
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O Sr. José Ribamar era prefeito da cidade na época dos abalos e o Sr. Abel é morador 

local e cedeu a sua residência para que pesquisadores de várias partes do Brasil e do Mundo 

realizassem a pesquisa na região. 

 

 

 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e foi realizada através de entrevistas 

direcionadas ao tema em questão. O foco principal consistiu em resgatar as informações 

contidas na memória dos entrevistados. Consideramos que essas informações são de extrema 

importância para a população que vivenciou os eventos sísmicos e para as futuras gerações, 

pois se trata de um dos principais marcos históricos de João Câmara. 

As entrevistas foram realizadas nos moldes da história oral. “Entre alternativas, a 

história oral se apresenta como solução moderna disposta a influir no comportamento da 

cultura e na compreensão de comportamentos e sensibilidade humana” (MEIHY e 

HOLANDA, 2007). 

 

Fig. 12: pedra que indica o local onde os pesquisadores 

instalaram os equipamentos na casa do Sr. Abel. FOTO: 

Jánua Melo.  
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“Além disso, entrevista em história oral é a manifestação do que se convencionou 

chamar de documentação oral, ou seja, suporte material derivado de linguagem verbal 

expressão para esse fim” (MEIHY e HOLANDA, 2007). 

 

 

3.5. O GRUPO DE SISMOLOGIA DA UFRN 

 

 

Em entrevista, os professores Dr. Mario Takeya e Dr. Joaquim Ferreira relataram que 

o grupo de Sismologia da UFRN iniciou as suas atividades no final da década de 1970, 

fazendo parte de um grupo maior que estava se formando, o grupo de Geofísica. Segundo o 

Prof. Dr. Mario Takeya, 

 

“O grupo de Sismologia começou no final da década de 70, por volta de 78/79, como 

parte de um grupo maior que estava se formando, que era o grupo de Geofísica”. Em 

1979, um grupo de professores do Departamento de Física tinha uma questão. Uma 

questão de ‘sobrevivência intelectual’ ou mesmo ‘existencial’ que era o que se devia 

fazer dentro da Universidade que tivesse alguma conotação social, que tivesse algum 

benefício na região. Como Físicos, de formação, nós tínhamos um distanciamento 

muito grande em relação ao que se fazia em pesquisa de Física e o que tinha em volta 

da sociedade. Qual era o grande problema de distanciamento? Era o seguinte: o 

nosso grupo de físicos era um grupo iniciante, não tinha experiência, não tinha 

conhecimentos [de pessoas], não tinha influência etc. Era muito difícil obter recursos. 

Fig. 13: entrevista com o Sr. Abel. FOTO: Jánua Melo.  
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Esses recursos eram destinados, principalmente, para os grupos do Sul [do Brasil] e 

os grupos nascentes, principalmente, no Nordeste tinham muita dificuldade de fazer 

qualquer tipo de pesquisa e, aliado a isso tudo, tinha o problema do interesse social 

que esse grupo tinha como preocupação. Então, ocorreu que procuramos outras 

possibilidades, como, por exemplo: aplicar o conhecimento que tínhamos de Física 

em outra atividade. Começamos com campos como: prospecção de água subterrânea, 

estudo da ionosfera, sismologia. Enfim, esses eram os problemas iniciais que foram 

levantados. Em 78 o grupo tinha uns dez professores que decidiu partir para esses 

campos. Então José Wilson, por exemplo, foi fazer [trabalhar com] águas 

subterrâneas. Na França, um grupo foi fazer pesquisa Geotérmica, ligado à geotermia 

e um grupo resolveu fazer sismologia. Esse grupo que resolveu fazer sismologia 

partiu da consulta de jornais aqui da cidade, nós fomos ao Diário de Natal e na 

Tribuna para fazer um levantamento de quais seriam os problemas que a gente 

poderia se envolver para tentar contribuir para a solução deles aqui no Rio Grande 

do Norte. Para surpresa nossa, nós verificamos que repetidas vezes acontecia o que: 

vinha um surto de tremor e não era, necessariamente, em João Câmara, havia relatos 

de vários outros locais aqui no Rio Grande do Norte em que acontecia isso e, para 

surpresa nossa não havia nenhum estudioso nessa área. Se fossemos verificar isso 

seríamos os primeiros, não havia Sismólogo no Brasil. Era essa a conclusão. Então 

veja a partir disso eu nos interessamos por essa parte, estudo em sismologia e para 

completar a informação nós contatamos o IAG [Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas] da USP [Universidade de São Paulo] em 78 e eles também 

estavam começando sismologia lá, quer dizer, a USP foi uma das primeiras 

instituições a fazer esse tipo de estudo, mas eles também estavam começando.” 

 

  Deve-se observar que o grupo de Sismologia da UFRN iniciou as suas atividades 

praticamente na mesma época que os primeiros grupos do resto do Brasil. Nessa época Natal 

já possuía uma estação sismográfica. Segundo Prof. Dr. Joaquim Ferreira: 

 

“A estação sismográfica de Natal que estava instalada nos Guarapes, onde agora está 

localizado aquele centro de rádio publicação da Marinha, passou da Marinha para a 

UFRN. Em 76 esse pessoal veio aqui discutir com o professor Mário Bravo Barbery 

esse problema da transferência da estação sismográfica de Natal para o interior do 
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Estado, para Caicó. Essa foi a primeira vez que eu tive contato com o pessoal de 

Sismologia e me interessei. A partir de 78/79 algumas pessoas foram fazer mestrado 

na USP em Geofísica, no caso de Sismologia, em 78, João da Mata, foi a primeira 

pessoa a trabalhar em Sismologia e eu e Mario Takeya fomos em 1979. Mario Takeya 

foi inicialmente trabalhar em Paleomagnetismo, em seguida ele mudou também para 

Sismologia. Então essa é a história de como eu me interessei e como o grupo resolveu 

fazer Geofísica, então foram pra USP, foi uma turma em 78, João da Mata foi nessa 

primeira turma, e depois em 79 foram várias pessoas, foi eu, Moreira e várias outras 

pessoas que foram lá para a USP fazer mestrado.” 

 

 No final da década de 1970 alguns professores do Departamento de Física da UFRN 

começaram a se interessar pela área de Sismologia. A partir das colocações do Prof. Dr. 

Joaquim Ferreira, podemos concluir que eram os militares que controlavam a estação 

sismográfica de Natal e com a formação do grupo de Sismologia, os militares transferiram a 

estação para o manuseio por parte do grupo de pesquisadores da UFRN. 

 Após a formação desse grupo iniciaram as ocorrências dos terremotos na região de 

João Câmara. Segundo Prof. Dr. Mario Takeya, 

 

“Depois que o grupo se formou [grupo de sismologia da UFRN] e na época começou 

a dar esses tremores. O grupo assumiu o controle de uma estação sismográfica que 

pertencia a Marinha. A Marinha, na verdade, tomava conta de uma estação 

sismográfica. Em 82/83 como a Marinha soube que na Universidade havia um grupo 

que estava começando a se interessar por isso [sismologia], então, a Marinha propôs 

passar essa estação para responsabilidade da Universidade por que eles não tinham o 

menor interesse em mantê-la. Não fazia parte da rotina deles. Então, fazia mais 

sentido passar para a Universidade, então essa estação veio para nosso controle e a 

partir daí tentamos aplicar o que tínhamos aprendido na USP. Em 83 já registramos 

um evento que era de João Câmara, embora não tivesse sido notícia já sabíamos que 

estava acontecendo coisas que a população nem sentia, sismos menores que não eram 

notícia, mas o equipamento já registrava e nós já estávamos cientes desses fatos que 

vieram a se confirmar com a pesquisa. Em 86, continuamos registrando eventos na 

estação e o prefeito de João Câmara, que estudava aqui na Universidade, veio nos 

procurar por que ele soube que havia um grupo de professores que estava estudando e 
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trocamos ideias, mostramos o sismograma e, realmente, estavam ocorrendo alguns 

tremores e ele solicitou à Universidade o envio de uma equipe para verificar isso que 

estava acontecendo. Ele solicitou e nós fomos a João Câmara, fizemos um 

levantamento, enfim, iniciamos esse trabalho. Foi no início do ano, março ou abril. O 

sismo maior ocorreu no final do ano.” 

 

 

3.6. TERREMOTOS NA REGIÃO DE JOÃO CÂMARA: PRIMEIROS RELATOS 

 

 

 

  Sob o ponto de vista da população, os relatos sobre terremotos na região são passados 

através de histórias contadas entre gerações. Segundo o Monsenhor os relatos são de 1904: 

 

“Os primeiros relatos que eu tenho conhecimento são de 1904. Ali no torreão eu 

tomei conhecimento dos tremores.”  

 

  Sabe-se ainda através dessas histórias que houve a ocorrência de um abalo 

significativo na região na década de 1950. Segundo Seu Abel, somente no ano de 1952 

aconteceu um grande terremoto: 

 

“Bem, eles contavam que havia esses abalos, mas foi em 52 que houve um abalo 

grande, foi o que eu alcancei. Pra trás eles falavam, mas eu não lembro bem não.” 

 

  Para o Mons. Lucena, na referida década: 

 

“Não era novidade. Em 58 ou 59 quando eu cheguei aqui ocorriam muitos abalos, 

mas a gente não tinha como saber qual era a magnitude dos abalos.” 

 

  Antes da chegada do grupo de pesquisadores na região de João Câmara em 1986 

existiam explicações alternativas para os terremotos que ocorriam na região há décadas. Essas 

explicações podem ser divididas em três grupos: as explicações míticas, as religiosas e as 

científicas. Algumas dessas explicações tinham o caráter não científico. Sobre essas 

explicações o Mons. Lucena destaca que: 
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“Havia uma história que aqui tinha um rio caudaloso debaixo da terra. Não tem isso, 

mas tem parecido por que essa água que aflora ali em Pureza, essa água vem lá do 

Maranhão e na gruta lá no Ceará é a mesma água daqui, vem sair aqui. Tem alguma 

coisa parecida né! Mas não é nada de rio caudaloso.” 

 

  Para o Prof. Dr. Joaquim Ferreira: 

 

“Eu já tinha experiência de campo nessa área. Bom, eu sabia mais ou menos como 

que a população iria reagir, tinha lido já alguma coisa, então [houve] uma 

brincadeira que eu fiz com Avelone e com Hilario, falei que: - Vai ter gente que vai 

falar que o “Cão” é o responsável! Eles deram risada de mim e falaram que: - Não, 

você está brincando. E nós saímos passando os questionários sísmicos com a 

população e conversando com a população, deixando as pessoas expressarem 

livremente o que achavam. Então apareceu de tudo. Apareceu que os americanos 

amarraram um dragão lá no Torreão, outro que era o Cão, outro [dizia que] uma 

baleia entrou pelo rio Ceará-mirim adentro e se infiltrou embaixo do Torreão e que 

essa baleia quando se mexia para escapar [gerava] o tremor de terra, inclusive a 

área principal [da pesquisa] era o Torreão. Para a população o foco das atividades 

sísmicas era o Torreão. Isso era a primeira coisa. Na concepção deles era isso que 

acontecia.”. 

 

  Ainda acerca das explicações não científicas, o Prof. Dr. Mario Takeya relata que:

   

“Vinha uma como uma mistura, muita gente vinha com explicações místicas, 

principalmente, aquela da baleia que está enterrada no chão, num rio que passa por 

baixo, por que naquela região, Pureza, por exemplo, tem aquelas fontes de água. 

Então eles associam àquelas fontes de água com um rio que passa por aquela região. 

Então haveria alguma coisa se movendo também com o chão, essa era a explicação 

mais corrente. Uma coisa que deveria está lá em baixo se mexendo. Outros falavam 

de castigo de Deus. Mas, isso ocorria quando havia muito desespero. Assustava muito 

– É o fim do mundo!” 
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  Além dessas concepções não científicas havia um estudo, realizado por um geólogo e 

divulgado na década de 1950 que a causa para os abalos na região de João Câmara era a 

queda de cavernas. Sobre essa informação, o Prof. Dr. Mario Takeya relata que: 

 

“Ele [o geólogo] estava atribuindo a causa dos tremores ao desabamento de cavernas 

calcárias, que havia na região e ele atribuía a causa dos tremores a isso, o 

desabamento de cavernas.” 

 

  Sobre o estudo realizado por esse geólogo o Prof. Dr. Joaquim Ferreira destaca que: 

 

“A primeira explicação que existia era um famoso relatório de 1954 feito por um 

Geólogo famoso que dizia quando a população fugiu que os abalos eram provocados 

por quedas de cavernas de calcário, então além do mito existia essa explicação 

científica e não era só esse Geólogo, no início os Geólogos aqui da UFRN também 

atribuíam a queda de cavernas a ocorrência dos abalos. A explicação era essa. Não 

existia tremor de natureza tectônica. Eram tremores do tipo colapso de cavernas de 

calcário.” 

 

  Com isso, os pesquisadores que foram trabalhar na região tinham, além das pesquisas, 

a tarefa de esclarecer quais os reais motivos para os tremores, levando em consideração que a 

população estava apavorada, inclusive muitos já haviam abandonado a cidade. Desde a 

sequência de sismos sentidos pela população em agosto de 1986, boa parte da população 

optou por deixar a cidade. Sobre a fuga da população de João Câmara, Mons. Lucena explica: 

 

“Eu dizia não saia ninguém, mas apesar disso saíram doze mil, vinte e dois mil que 

tinham aqui na época, saíram doze mil. Da madrugada até doze horas da noite, 

saíram doze mil pessoas. Eu dizia não saiam.” 

 

  Segundo o Prof. Dr. Joaquim Ferreira: 

 

“Esse tremor grande aconteceu depois de um tempo de calmaria, mas antes uma parte 

da população já tinha fugido em agosto, depois diminuiu a atividade sísmica. Teve 

gente que estava dizendo que aquilo já ia acabar. Quando chega no dia 30 de 
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novembro a atividade de repente aumenta e deu esse tremor de magnitude 5,1, com 

isso a cidade teve o abandono.” 

 

O Sr. José Ribamar destaca que a cidade ficou praticamente deserta.  

 

“Mesmo com todo esforço que foi feito para atender a população houve momentos 

que a cidade ficou praticamente deserta. Quase toda população abandonou a cidade. 

A gente mantinha na cidade permanentemente um sistema de segurança que era 

composto pela Guarda Municipal, que eu havia criado no ano anterior, pela Polícia 

Militar, pelo Corpo de Bombeiros e por voluntários da defesa civil, que nós nos 

reversávamos permanentemente todos os dias da semana para vigiar a cidade. A 

cidade foi bastante vigiada e praticamente não aconteceu assalto nesse período por 

que apesar de muitas casas fechadas, havia uma segurança permanente na cidade. 

Isso foi muito importante por que esperávamos que como muita gente abandonasse a 

cidade, nós tivéssemos um número de assaltos muito grande nessas residências e isso 

não aconteceu.” 

  Observa-se que os relatos sobre terremotos na região evidenciam que o fenômeno 

fazem parte da vida dessas pessoas desde sempre. Entre os entrevistados têm-se relatos de 

terremotos na região desde o início do século XX. Contudo, sob o ponto de vista científico, os 

terremotos da região passaram a fazer parte do conhecimento das pessoas somente a partir da 

década de 1980, devido a dois fatores: a intensificação do fenômeno na segunda metade desta 

década e o aumento significativo do número de pesquisadores e equipamentos para a 

realização dos estudos necessários sobre o fenômeno. 

 

 

3.7. A CHEGADA E O TRABALHO DOS PESQUISADORES NA REGIÃO DE 

JOÃO CÂMARA EM 1986 

 

 

 Em relação à chegada dos pesquisadores em João Câmara devido a ocorrência dos 

sismos em meados de 1986, Prof. Dr. Joaquim Ferreira explica: 

 

“Na época era diferente, o máximo que a gente fazia era pesquisa macrosísmica que 

era essa que a gente fazia e micro é a parte do instrumental, que é o registro. Então, 
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na época, em 83, nós não tínhamos, só existia a estação de Caicó funcionando e ela 

registrou esse tremor de terra, eu não me lembro agora a magnitude, 2,6 alguma 

coisa assim. Mas a estação só em Caicó, você não tinha nenhuma estação próxima, 

ela estava a 200 quilômetros de distância, então os tremores menores não eram 

registrados. Teve uma sequência de tremores em 73 que foi registrado quando a 

estação estava em Natal, então é diferente, estava a 80 quilômetros de Parazinho, que 

é um pouco pra lá de João Câmara. Mas na época a estação mais próxima ficava a 

200 quilômetros de distância de João Câmara, então só os maiores, com magnitude 

meio para frente é que poderiam ser registrados e outros passavam totalmente 

despercebidos. Então, nosso trabalho era simplesmente de fazer o levantamento de 

como foi sentido o tremor, era só isso, então não tinha ainda equipamento, não tinha 

nenhum dado que a gente pudesse passar pra eles o resultado, ou seja, [não tinha 

como dizer] a área epicentral é aqui. Era exatamente a partir desses questionários é 

que tentávamos dizer onde era a área epicentral dos tremores em 1983.” 

 

Deve-se destacar a importância da coleta de informações à população pelos 

pesquisadores, pois é a partir desse primeiro contato que os pesquisadores em sismologia 

escolhem o lugar em que os equipamentos devem ser instalados. Nesse caso é fundamental a 

colaboração da população. Por essa característica a pesquisa em sismologia se diferencia 

muito de outras áreas de pesquisa em que a participação da população é indiferente em 

relação aos métodos utilizados pelos cientistas. 

Sobre os primeiros relatos que são coletados quando os sismólogos
18

 chegam a uma 

região que está passando por uma sequência de abalos o Prof. Dr. Mario Takeya explica que: 

 

”Existem pesquisas instrumentais, mas existem também pesquisas com questionários. 

Esse é um método muito utilizado em Sismologia, pois você consulta as pessoas para 

saber como elas perceberam aquele fenômeno, o que elas sentiram, com isso usamos 

os mapas, chamados mapas macrossísmicos ou levantamentos macrossísmicos, isso 

dá uma ideia da extensão do fenômeno, pode-se até avaliar a magnitude, há uma série 

de informações que você consegue. Para isso é essencial a consulta aos populares e 

isso era feito, basicamente com questionários. Esse tipo de questionário tinha 

perguntas básicas do tipo: se o objeto se moveu? Se foi percebido durante o dia ou a 

                                                
18 Sismólogos: é o nome dado aos especialistas  em sismologia (estudo dos terremotos e, genericamente, dos 

diversos movimentos que ocorrem na superfície do globo terrestre). 
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noite? Se outras pessoas perceberam ou se foi só ela? Então com isso se faz uma 

síntese e se tiram determinadas conclusões. O próprio método de investigação 

implicava numa interação com a população.”  

 

Quando o grupo de pesquisadores chegou a João Câmara foi realizada uma pesquisa 

com questionários como a descrita acima e segundo o Prof. Dr. Mario Takeya: 

 

“Era escolhido o dia de feira, principalmente o sábado que vinha gente de várias 

regiões e se juntavam, assim a pesquisa ia sendo feita. Com essa pesquisa 

identificamos regiões onde haviam percepções, as vezes ocorria num local e ninguém 

ficava sabendo, só as pessoas daquele local, por exemplo quando o sismo era muito 

pequeno, então ficava-se sabendo que havia alguma coisa ali. Por exemplo, a dez 

quilômetros de João Câmara está acontecendo alguma coisa, então ficávamos 

sabendo dessas coisas assim, pequenos tremores, pouco densos, mas que haviam 

relatos sobre eles. Isso foi essencial para o começo dos trabalhos.” 

 

Existem relatos de situações que a população não colabora ou até mesmo se revolta 

com os pesquisadores, pois atribuem a eles e aos seus instrumentos a causa dos terremotos. 

Sobre esse tipo de situação o Prof. Dr. Joaquim Ferreira relata que: 

 

”A interação com a população é fundamental. Você não faz sismologia se não tiver o 

apoio da população. Eu digo sempre que a sismologia é uma ciência tríplice: ela é 

uma ciência exata, ela é uma ciência natural por que depende das observações e é 

uma ciência humana. Se você não conseguir fazer contato com a população você não 

consegue nem instalar equipamento. As vezes ocorrem furtos e todo um monte de 

coisas. Tivemos vários casos de roubo de bateria. A população tem que entender que 

você está lá para ajudar. Não é só entender, ele tem que sentir que você está ajudando 

e se ele não sentir isso. Aconteceu isso com os gregos [pesquisadores gregos que 

estiveram em João Câmara na época dos abalos], a população foi lá e entendeu que 

eles iam acabar com os tremores, que iam ‘resolver o problema’, aconteceu que eles 

tiveram que fugir de lá por que a população começou a cobrar. Esse contato com a 

população é importante sob o ponto de vista da população.” 
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No entanto, o contato com a população pode gerar conflitos entre as linguagens dos 

cientistas e a linguagem da população. Se o pesquisador não tiver cuidado na hora de explicar 

o que está acontecendo em determinada região pode ocorrer uma inversão de intenções, ou 

seja, a explicação dada pelo cientista, quando mal compreendida, pode gerar mais pânico em 

vez de acalmar. Sobre esse conflito entre as linguagens o Prof. Dr. Joaquim Ferreira relata 

que: 

 

”A palavra falha do ponto de vista popular não tem o mesmo significado do que o 

ponto de vista científico, falha para eles é falta. [...] Uma falha para eles é um buraco. 

A partir daí a gente começou a mudar um pouco a linguagem e passou a usar termos 

como ‘zona ativa’ ou ‘a zona ativa encontra-se’ ou ainda ‘a área epicentral’, claro 

que quando o pessoal começa a usar a palavra falha, não tem jeito você tem que usar, 

contudo numa primeira abordagem a gente não fala em falha geológica, podemos 

falar em ‘forças tectônicas’. Se falar que tem uma falha ativa nessa região, pronto! 

Em vez de acalmar você acaba apavorando muito mais as pessoas”. 

 

Essa ideia que existia na compreensão de alguns moradores de que a palavra falha 

significava falta, ou seja, que a falha poderia proporcionar o afundamento do município levou 

as autoridades locais e os cientistas a promover uma sequência de reuniões que tinham como 

objetivo o esclarecimento à população. Sobre essa relação entre a palavra falha e a ideia de 

afundamento do município, José Ribamar, na tentativa de acalmar os moradores, relata que: 

 

”para dizer que o município não afundaria, que a cidade não afundaria, era que nós 

estávamos em cima de um cristalino. Uma grande rocha que possuía uma extensão de 

vários quilômetros de profundidade e que cobria toda a área do Município não 

permitiria que a terra afundasse por que se tratava de um material com grande 

consistência que ali estava e que não permitiria que o Município afundasse aquilo não 

iria afundar nunca, mas me parece que quando nós dizíamos que estávamos em cima 

de uma grande rocha, um grande bloco de pedra que não afundaria, isso levava a um 

segundo entendimento das pessoas que a grande pedra que estava ali era mais 

perigosa, pois se tratava de uma grande pedra” 
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Por outro lado a população não compreendeu de fato o verdadeiro papel dos 

pesquisadores na região. Para os moradores os pesquisadores estariam ali para resolver o 

problema, ou seja, encontrar uma forma de acabar com os terremotos. Não estava claro para a 

população que resolver o problema, sob o ponto de vista dos cientistas, era estudar os 

fenômenos e não acabar com eles. O Prof. Dr. Mario Takeya relata que: 

 

“o que dava para perceber era que a maioria [da população] esperava que a gente 

fosse resolver o problema. Descobrisse o que era e desse um paradeiro e terminasse 

os tremores. Depois de certo tempo eles se perguntavam: - Eles estão aí há tanto 

tempo, fazendo tanta pesquisa, mas não resolvem nada? Tudo continua do mesmo 

jeito. A expectativa era que se descobrisse a causa e desse um fim aos tremores.” 

 

Para o Sr. José Ribamar: 

 

“O trabalho de explicação a população por parte dos cientistas se deu muito por meio 

de palestras. Organizávamos palestras no Centro Social Maria Mãe dos Homens e a 

cada abalo mais significativo os cientistas iam lá explicar a população como aquilo 

ocorria. Eu observava naquele exato momento que os cientistas tinham explicações do 

ponto de vista geológico, do ponto de vista geofísico, porém a forma de dialogar com 

a população eram insuficientes para a população que permanecia em João Câmara. 

Havia uma calmaria em termos da população, mas havia uma insatisfação em termos 

do conhecimento do fato, por que me parece, pelo que eu entendia no momento que a 

população queria que houvesse uma explicação do ponto de vista da solução do 

problema. A população tinha uma expectativa para se encontrar uma solução para o 

problema. Na verdade, não tinha como ter essa solução para o problema, apenas o 

que teria que ter eram informações que se deveriam voltar para que a população 

entendesse o fenômeno e buscasse meios para se abrigar ou se resguardar das 

consequências do fenômeno.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

3.8. O ESCLARECIMENTO DADO À POPULAÇÃO DE JOÃO CÂMARA 

 

 

No período de agosto a novembro de 1986 houve uma forte tendência de fuga da 

cidade por parte da população. Muitos acreditavam que as estruturas da cidade podiam, 

literalmente, afundar. Essa ideia gerava um pânico generalizado na população local. Nesse 

momento, o grupo de pesquisadores juntamente com as autoridades locais iniciou um 

processo de esclarecimento para a população. Esse esclarecimento se dava principalmente 

através de palestras. Para a discussão acerca da situação local existiam também reuniões que 

envolviam as autoridades. Sobre essas reuniões Mons. Lucena relata: 

 

“Fazíamos reuniões. As reuniões eram sempre aqui no centro pastoral. Era o lugar 

mais seguro porque a estrutura era feita de viga muito fortes, eu usava até trilhos nas 

vigas e era o lugar que se considerava mais seguro. O povo ficava naquela ansiedade. 

Agora para não assombrar muito o povo, essas reuniões não eram assim abertas ao 

público. Eu participei sempre de todas.” 

 

Para o Sr. José Ribamar havia uma preocupação muito forte em evitar a fuga da cidade 

e, além disso, desmistificar alguns mitos que se consolidavam com o passar dos anos. Por esse 

motivo, logo que os abalos começaram a se intensificar, o Sr. José Ribamar, procurou o 

DFTE da UFRN com o intuito de buscar explicações acerca do que estava acontecendo. 

Segundo o Sr. José Ribamar: 

“O que me levou a procurar o DFTE foi exatamente o conhecimento que a 

Universidade tinha um Departamento específico para estudar a questão sísmica da 

região e nesse momento a nossa percepção foi procurar o DFTE para tentar 

encontrar uma explicação para dar a população já que a população só tinha 

explicação do ponto de vista mítico, místico, e era uma explicação que para nós que 

tínhamos uma formação melhor não tinha nenhuma validade e para fazer com que a 

população tivesse uma explicação do fenômeno e evitar uma debandada do município 

precisava que alguém que tivesse informações suficientemente técnica e científica 

pudesse dar ao município e foi aí que nós levamos vários professores da UFRN como 

o professor Mario Takeya, o professor Joaquim e outros professores da Universidade 

de Brasília também estiveram presentes.” 
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Para contribuir com a compreensão e o acolhimento da população, as autoridades 

locais, juntamente com o Exército, improvisaram barracas pela cidade. O receio era de 

permanecerem em casa e ocorrer algum tipo de acidente. O Sr. José Ribamar explica que: 

 

“O exército levou barracas e montamos as salas de aula nas barracas do exército e 

organizamos um pátio próximo ao prédio no INSS e próximo também a Escola 

Municipal e lá montamos as salas de aula nas barracas do exército e tentamos com 

isso esclarecer a classe estudantil e a classe de professores que os abalos não iam 

afundar a terra, por que o grande medo era o afundamento da terra, e tentamos 

mostrar que não havia esse afundamento e que o fenômeno era explicado de tal e tal 

forma, assim como explicavam os cientistas na época e as reuniões permanentes que 

eram feitas em João Câmara com a população incluíam professores e quem quisesse 

participar, de forma que havia explicação para o fenômeno. A prefeitura se 

preocupou muito com a explicação à população das causas do fenômeno e da 

possibilidade desse afundamento ou não. Então fizemos um esforço para manter os 

serviços da prefeitura mesmo de forma precária, funcionando, e os serviços 

funcionaram, e que devia funcionar menos era os serviços da Educação por que as 

Escolas e a Escola principal havia se torado toda, que era uma Escola antiga, 

construída só na base daquele tijolo maciço e paredes de tijolos duplos. E aí essa 

Escola quebrou-se toda, mas nós mostramos que a população deveria permanecer que 

a Escola deveria funcionar e a Escola continuou funcionando e mesmo assim nós não 

conseguimos evitar que a maior parte da população da cidade abandonasse o 

município.” 

 

Nota-se que o esclarecimento dado à população é fundamental para todos que vivem 

sujeitos à ocorrência de fenômenos sísmicos. Tal esclarecimento deve fazer parte dos 

conteúdos programáticos da Escola em todos os níveis de ensino, como forma de solidificar 

as informações e, principalmente, evitar situações extremas como fuga em massa da 

população. 
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CAPÍTULO 4: A ESCOLA E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

 

O estudo das Ciências Naturais é um conteúdo cultural relevante para compreender e 

atuar no mundo contemporâneo, tratando-se de conhecimentos de sentido prático e teórico, 

em uma constante busca da não dicotomização dessas dimensões, no que diz respeito à 

organização das atividades dos professores, planejamento, como na avaliação dessas 

atividades em sala de aula. 

 

 

Na relação teoria-prática se manifestam os problemas e contradições da 

sociedade em que vivemos que, como sociedade capitalista, privilegia a 
separação trabalho intelectual - trabalho manual e, consequentemente, a 

separação entre teoria e prática (CANDAU & LELIS, 1999). 

 

 

“Ambos os termos derivam do grego, possuindo ‘teoria’ o sentido de observar, 

contemplar, refletir, enquanto a palavra ‘prática’, provinda de ‘práxis’, relaciona-se ao agir, ao 

fato de agir e, principalmente, à interação inter-humana consciente” (CANDAU & LELIS, 

1999). 

Dentro desta perspectiva, teoria e prática caminham juntas para que não perca a visão 

ampla da realidade, trabalhando a unidade, transformando o saber de referência em saber 

escolar. 

Busca-se, desta forma, o incentivo e o estímulo à participação ativa e criativa dos 

envolvidos e a necessidade da ampliação de disseminar conteúdos científicos à prática 

cotidiana, compartilhando os assuntos abordados com outras áreas de conhecimento e sua 

relevância social.  

Tal busca se torna bastante significativa quando o tema abordado em sala de aula é do 

interesse social local. Acredita-se, por exemplo, que o fenômeno de fuga de uma população 

sujeita a terremotos possa ser substancialmente reduzido, ou, até mesmo, extinto à medida que 

tal população torna-se mais esclarecida. 

No que diz respeito especificamente ao ensino das ciências, (DEVELAY, 1995a, 

1995b) defende que as disciplinas e o conhecimento escolares são diferentes das disciplinas e 

do conhecimento científicos. O conhecimento escolar não tem apenas o conhecimento 

científico como saber de referência, pois valores sociais são também incorporados. 
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4.1. O PAPEL DA ESCOLA 

 

 

Neste contexto, permanece o desafio para o professor estabelecer a relação entre os 

saberes articulando a teoria a prática educacional buscando alternativas para que se possa 

construir saberes como efetiva atividade na construção do conhecimento.  

É um desafio pôr o saber científico ao alcance do público escolar, uma vez que apenas 

em meados da década de 70 é que começou a ocorrer o acesso à escola pela maioria dos 

estudantes à educação fundamental pública, aumentando o contingente de alunos oriundo de 

classes sociais e culturais que em décadas anteriores não frequentavam a escola, trazendo um 

aprendizado baseados no senso comum pedagógico. 

O conhecimento é construído na medida em que os educandos assimilam, 

compreendem e enfrentam as práticas da vida social, estabelecendo relações entre a técnica 

com o seu ambiente natural, elaborando conhecimentos e experiências, formando o saber 

científico. As atitudes de enfrentamento se referem ao modo de agir, de sentir e de se 

posicionar frente às tarefas da vida social, a tomada de decisões frente a situações concretas.  

Para tanto é na escola que esta construção acontece, como um espaço onde ocorre o 

acesso ao conhecimento sistematizado, formando convicções e orientações para que os 

alunos, a partir das concepções teóricas colocam em prática em sua vida cotidiana. É outro 

espaço de sociabilidade, de interações sociais externas ao âmbito familiar, introduzindo ao 

aluno regras e papéis sociais mais amplos com relações afetivas entre todos que fazem a 

comunidade escolar, viabilizando o diálogo. 

A escola com a qual sonhamos deve assegurar a todos a formação que ajude o aluno a 

transformar-se em um sujeito pensante, capaz de utilizar seu potencial de pensamento na 

construção e reconstrução de conceitos, habilidades e valores (LIBÂNEO, 1998). 

A escola é um espaço de relações sociais, externas ao ambiente familiar, onde 

“garante” a possibilidade de conhecimento sistematizado. Espaço de sociabilidade, interação e 

integração entre os que fazem a comunidade escolar e propicia a construção de um grupo mais 

amplo com regras formalmente construídas, com regulamentos e previsão de punições, 

espaços definidos para cada atividade que na sala de aula o aluno é submetido à mediação do 

professor. 
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É organizada em função do acesso ao conhecimento, trazendo o mundo externo para 

dentro da escola, possibilitando novas maneiras de compreendê-lo, provocando novos 

desafios a ser enfrentados em sala de aula. 

 

 

4.2. O PAPEL DO PROFESSOR 

 

 

“Desta forma, torna-se necessário ao professor, o conhecimento de estratégias de 

ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências de pensar, além da abertura, em 

suas aulas, para a reflexão dos problemas sociais, possibilitando aulas mais democráticas, 

através de um saber emancipador. Pois, apropriar-se criticamente da realidade significa 

contextualizar um determinado tema de estudo, compreendendo suas ligações com a prática 

vivenciada pela humanidade” (LIBÂNEO, 1998, p. 42). 

O professor profissional, inserido neste contexto, tem a responsabilidade de preparar 

os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes da sociedade, uma atividade 

fundamentalmente social o que contribui para a sua formação científica e cultural, construindo 

junto com o aluno um aprendizado dinâmico, em uma perspectiva de reconstruir e ampliar os 

conceitos já aprendidos, tornando-os mais elaborados com uma maior possibilidade para a 

construção de novos conceitos. 

O professor de ciências, fazendo parte desta realidade tem em mãos a possibilidade de 

instigar a curiosidade dos alunos a partir de situações do cotidiano, com a descoberta e a 

resolução de problemas individuais ou coletivos, desmistificando as ciências como 

conhecimento para poucos e até mesmo desnecessário para a sua vida. 

É inquestionável que o professor precisa ter o mínimo de domínio das teorias 

científicas, ou seja, conceitos, fatos, processos, princípios, etc. O trabalho docente deve ser 

direcionado a formação crítica e reflexiva do aluno de modo que enfrente os fatos ocorridos 

em seu cotidiano e não se torne uma mera transmissão mecânica de conteúdos.  

A escolha dos conteúdos de ensino, tarefa árdua do professor, implica na “preparação 

dos alunos para enfrentar as exigências objetivas da vida social como profissão, o exercício da 

cidadania, a criação e o usufruto da cultura e da arte, a produção de novos conhecimentos em 

busca da melhoria das condições de vida” (LIBÂNEO, 1998.). 
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4.3. A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NA ATIVIDADE DOCENTE 

 

 

Planejar uma aula é gerar questionamentos, para que haja a necessidade de uma 

aprendizagem que os alunos despertem o interesse pelo assunto, com uma intenção principal 

de que não ocorra apenas a memorização, mas sim, buscar com que o aluno entenda o 

significado do conteúdo estudado, relacionando as aprendizagens anteriores com suas 

experiências pessoais, o que, por sua vez, os leva a avaliar o que vai sendo realizado e a 

perseverarem até conseguirem um grau aceitável de compreensão sobre o assunto. 

Para (MENEGOLA E SANT’ANNA, 2001, p. 25) “planejar o processo educativo é 

planejar o indefinido, porque educação não é o processo, cujos resultados podem ser 

totalmente pré-definidos, determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos de 

correntes de uma ação puramente mecânica e impensável”. Devemos, pois, planejar a ação 

educativa para o homem não lhe impondo diretrizes que o alheiem. Permitindo, com isso, que 

a educação, ajude o homem a ser criador de sua história. 

Os conteúdos de ensino são “um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, 

modos valorativos a atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, 

tendo em vista à assimilação ativa a aplicação pelos alunos na sua prática de vida” 

(LIBÂNEO, 1994). 

Desta forma, busca-se na organização dos conteúdos retratarem a experiência social 

dos alunos, como instrumento para que os mesmos compreendam e enfrentem as exigências 

teóricas a fim de que se tornem aptos a enfrentar as exigências da vida social como exercício 

da cidadania, as lutas pela melhoria de melhores condições de vida e de trabalho. 

Os alunos vivem em um meio do qual retiram experiências e conhecimentos que são o 

ponto de partida para a compreensão científica dos fatos e fenômenos que compõe a realidade, 

sistematizando os saberes sem está distanciado da realidade social, tornando os conteúdos 

significativos, assegurando a passagem do senso comum aos conhecimentos científicos, 

refletindo sobre a relação entre os conteúdos e os problemas do meio social, conquistadas para 

o exercício da cidadania. 

Portanto, é na sala de aula que o professor propicia condições necessárias para que os 

alunos assimilem conhecimentos, atitudes e habilidades, desenvolvendo suas capacidades 

cognitivas. É um espaço de trocas concretas, onde o diálogo é construído sobre os 
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conhecimentos entre o mundo em que se vive e ao conhecimento científico, demandando 

mediação do professor, alimentada pela percepção do grupo. 

O maior desafio dos professores é fazer com os alunos reconstruam os conceitos já 

prendidos, tornando-os consistentes, quanto mais sabemos mais temos condições de aprender. 

É na sala de aula que o docente desafia os seus alunos colocando-os diante de novos 

conceitos, confrontando-os e buscando maneiras diferentes de lhes apresentarem as 

“matérias”, gerando questionamentos e não apresentando respostas. 

A aula é um conjunto de meios e condições pelos quais o professor dirige e estimula o 

processo de ensino em função da atividade própria do aluno no processo da aprendizagem 

escolar, ou seja, a assimilação consciente e ativa dos conteúdos (LIBÂNEO, 1994). 

O trabalho docente requer uma atividade planejada e organizada a fim de que sejam 

atingidos os objetivos. É um processo que demanda a criatividade do professor, isto é, não é 

uma sequencia necessariamente fixa e que nem sempre é previsível. 

O ponto de referência para que o trabalho ocorra com organização face aos objetivos 

propostos é o planejamento, onde se torna um meio de se programar as ações do professor 

como um momento de reflexão sobre as aulas. 

O planejamento é um processo de organização da ação docente e não se reduz apenas 

ao preenchimento de formulários, mas sim uma previsão de atividades conscientes do 

professor em sala de aula, não sendo um documento rígido, sofrendo modificações 

dependendo das condições apresentadas em sala de aula. 

No próximo capítulo, será apresentado um exemplo prático de como se pode 

aproximar os conteúdos discutidos em sala e as questões sociais e ambientais da sociedade. 

Tal situação se apresenta como o produto final dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 5: A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

O capítulo anterior evidencia a importância da Escola enquanto ambiente adequado 

para discussões que envolvem temas científicos, assim como o professor enquanto o sujeito 

mediador dessa discussão. Além disso, entendemos que as temáticas de sala de aula podem 

muito bem transpor os muros da Escola, transformando, assim, o aluno em um sujeito 

disseminador de conceitos relevantes para a sociedade como um todo. 

Para tanto, considerando a necessidade de aplicar a temática desenvolvida ao longo da 

pesquisa, apresentamos as características de uma sequência didática aplicada no decorrer do 

nosso trabalho e que esperamos servir de incentivo para que outros professores de Ciências 

utilizem esse tipo de proposta para enriquecer sua prática docente e aproximar cada vez mais 

os estudantes do Ensino Básico a temas mais relevantes ao seu cotidiano.  

 

 

5.2. LOCAL E SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

A sequência didática foi aplicada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Câmpus Natal Central. O período de desenvolvimento 

da sequência foi de 12/01/2012 a 09/02/2012, referente ao terceiro bimestre da instituição, 

levando-se em consideração o fato da mesma ter passado por um período de greve no anterior. 

A escolha dessa instituição de ensino deve-se ao fato do Mestrando encontrar-se na 

condição de Professor Substituto da mesma. Para o desenvolvimento da atividade foi 

escolhida a turma do terceiro ano do curso Técnico Integrado de Geologia e Mineração, ano 

de ingresso 2009. As características dos sujeitos da intervenção estão descritas na Tab. 4. 
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CURSO SEXO TOTAL DE 

ALUNOS 

Curso Técnico Integrado em 

Geologia e Mineração (2009). 

MASCULINO 

20 

FEMININO 

20 

 

40 

 

O tempo destinado à aplicação da atividade foi de 10 horas/aula que consistem em 

cinco encontros de 90 minutos. Em cada encontro foi aplicada uma unidade didática. 

No planejamento inicial o conteúdo ministrado para o período seriam os temas 

relacionados à ondulatória.  Com essa proposta foram inseridos temas relacionados aos 

terremotos. 

 

 

5.3. DESENVOLVIMENTO DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA 

 

Descrevemos agora como ficou estruturada a intervenção didática. Para tal intervenção 

foi utilizada uma sequência didática contendo cinco unidades didáticas, de tal forma que cada 

unidade didática foi aplicada em um encontro semanal com duração de dois horários de aula, 

contendo 45 minutos cada. Já constavam no planejamento anual da disciplina de Física III os 

conteúdos referentes ao estudo das ondas. Contudo, seguindo a sequência tradicional dos 

conteúdos, como observada nos livros didáticos tradicionais. Por isso, foi necessário, para a 

introdução da temática terremotos, a realização de um planejamento complementar em 

relação ao que estava feito desde o início do ano letivo. 

No início da nossa pesquisa estava no planejamento realizar tal intervenção em uma 

escola localizada no município de João Câmara. Contudo, devido a uma intensa greve nas 

redes estadual e federal de ensino, durante o ano de 2011, tivemos que desenvolvê-la em uma 

escola de Natal. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: características dos alunos. 
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5.3.1. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

TEMA:  

Uma discussão sobre terremotos a partir do estudo das ondas. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Utilizar o conceito de ondas e fenômenos ondulatórios como ferramenta para a 

compreensão sobre terremotos. 

 

PÚBLICO ALVO:  

Alunos do terceiro ano do curso Técnico em Geologia e Mineração Integrado, 

matutino, turma 2009, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. 

 

PERÍODO: 12/01/2012 a 09/02/2012. 

 

NÚMERO DE AULAS: 10. 

 

CONTEÚDOS/UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade I: Conceito, tipos e natureza das ondas; 

Unidade II: O estudo matemático de uma onda; 

Unidade III: Os fenômenos ondulatórios; 

Unidade IV: Terremotos: intensidade e magnitude; 

Unidade V: A ocorrência de terremotos no Brasil. 

 

LIVRO DIDÁTICO 

GASPAR, Alberto. Física, volume único. 1ª ed. São Paulo – SP.  Ática, 2005. 

 

5.3.2. UNIDADE DIDÁTICA I 

 

TEMA: 

Conceito, tipos e natureza das ondas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Reconhecer a natureza e os tipos de ondas; 

 Relacionar o conceito de onda a fenômenos da natureza. 

DATA: 12/01/2012. 

 

NÚMERO DE AULAS: 02 (90min). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

a) Introdução (25 min):  

 

Iniciamos a aula com um levantamento de palavras que possuíam alguma relação com 

som ou a emissão de luz. Em seguida, foi feita uma atividade prática com uma corda oscilante 

e realizada a seguinte pergunta: qual a relação entre as palavras descritas no quadro e o 

fenômeno apresentado na atividade prática? 

Após esse momento realizamos uma discussão até que palavras como vibração e 

oscilação começaram a surgir nas falas dos alunos. 

 

b) Desenvolvimento (45 min): 

 

Logo após a introdução, começamos uma discussão dialogada, com utilização de data 

show, sobre os temas: 

 relação entre a perturbação e a propagação de energia sem o transporte de matéria; 

 natureza das ondas: mecânicas e eletromagnéticas; 

 tipos de propagação de ondas: longitudinais e transversais; 

 ondas sísmicas: ondas S e ondas P. 

 

c) Retomada (20 min):  

 

  A retomada da aula foi realizada a partir da leitura individual do material de apoio 

seguido de uma atividade escrita a ser entregue na próxima aula e as atividades do livro texto 

páginas 221 e 222. 
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MATERIAL DE APOIO: 

 

Texto extraído do endereço:  

http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/ondasSismicas.php. (acesso em: 08 jan.2012.) 

 

 

5.3.3. UNIDADE DIDÁTICA II 

 

TEMA:  

A formalização do conceito de onda. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Reconhecer as grandezas físicas, e unidades de medida, envolvidas no estudo matemático 

das ondas; 

 Relacionar a frequência e o comprimento de onda à velocidade de propagação; 

 Mostrar a relação entre a amplitude da onda e a energia associada; 

 Definir a velocidade de propagação das ondas sísmicas. 

 

DATA: 19/01/2012. 

NÚMERO DE AULAS: 02 (90min). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

a) Introdução (10 min):  

 

A aula foi iniciada com a seguinte pergunta: por que vemos o relâmpago e alguns 

segundos depois ouvimos o trovão? 

Os alunos debateram um pouco e logo alguns deram a resposta certa. 

 

b) Desenvolvimento (60 min): 

 

Logo após a introdução, comecei uma exposição dialogada, com utilização de data 

show, sobre os temas: 

http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/ondasSismicas.php
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 O conceito de ondas periódicas, amplitude, comprimento de onda, período e frequência; 

 Velocidade do som e velocidade das ondas eletromagnéticas; 

 Relação entre energia da onda e sua amplitude; 

 Epicentro do terremoto e a velocidade de propagação das ondas mecânicas S e P. 

 

c) Retomada (20 min):  

 

A retomada da aula foi realizada a partir da realização das atividades do livro páginas 

222 e 223. 

 

5.3.4. UNIDADE DIDÁTICA III 

 

TEMA:  

Fenômenos ondulatórios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Discutir os conceitos e aplicações dos fenômenos ondulatórios; 

 Relacionar o fenômeno da refração de ondas aos elementos: frequência, comprimento de 

onda, amplitude e velocidade de propagação; 

 Relacionar o fenômeno da refração de ondas as ondas sísmicas. 

 

DATA: 26/01/2012. 

NÚMERO DE AULAS: 02 (90min). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

a) Introdução (15 min):  

 

Começamos a aula utilizando dois programas de simulação (material de apoio) que 

mostram como se dá a propagação de uma corda com extremidade fixa e extremidade livre. 
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b) Desenvolvimento (60 min): 

 

Logo após a introdução, comecei uma exposição dialogada, com utilização de data 

show, sobre os temas: 

 Reflexão e refração de ondas; 

 A lei de Snell-Descartes aplicada às ondas; 

 Difração, interferência e polarização de ondas; 

 Refração de ondas mecânicas aplicada às ondas sísmicas. 

 

c) Retomada (25 min):  

 

A retomada da aula foi realizada a partir da realização das atividades do livro páginas 

233 e 234. 

Além disso, foi encaminhada uma pesquisa sobre as seguintes palavras: deriva dos 

continentes, tectônica de placas, terremotos e escalas Richter e Mercalli. 

 

MATERIAL DE APOIO: 

 

Programas de simulação extraídos dos endereços: 

 

http://www.falstad.com/ripple/. (acesso em: 15 jan.2012.) 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-on-a-string. (acesso em: 15 jan.2012.) 

 

5.3.5. UNIDADE DIDÁTICA IV 

 

 

TEMA:  

Terremotos: intensidade e magnitude. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Apresentar a evolução dos modelos da formação da Terra: Deriva dos Continentes e 

Placas Tectônicas; 

 Definir terremotos e sua relação com as escalas que determinam a intensidade e a 

magnitude dos mesmos; 

http://www.falstad.com/ripple/
http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-on-a-string
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 Mostrar os tipos de terremotos e os pontos da Terra que possuem mais chances de 

ocorrência. 

 

DATA: 02/02/2012. 

NÚMERO DE AULAS: 02 (90min). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

a) Introdução (30 min):  

 

Começamos a aula com uma atividade em grupo onde os alunos formalizaram e me 

entregaram a pesquisa que foi passada na aula anterior. 

 

b) Desenvolvimento (45 min): 

 

Logo após a introdução, iniciamos uma discussão, com utilização de data show, sobre 

os temas: 

 

 Da Deriva dos Continentes às Placas Tectônicas; 

 O movimento das placas tectônicas e sua relação com a ocorrência de terremotos; 

 Terremotos intraplacas e interplacas; 

 As escalas Richter e Mercalli Modificada. 

 

c) Retomada (15 min):  

 

A retomada da aula foi realizada a partir da leitura coletiva do material de apoio 

páginas 283 a 287 e 295 a 298. 

 

MATERIAL DE APOIO: 

 

VELOSO, José Alberto Vivas. O terremoto que mexeu com o Brasil. Brasília – DF. 

Thesaurus, 2012. 
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5.3.6. UNIDADE DIDÁTICA V 

 

TEMA:  

A ocorrência de terremotos no Nordeste brasileiro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Apresentar um breve histórico da ocorrência de terremotos na região Nordeste do Brasil; 

 Mostrar, através dos relatos coletados na pesquisa, como se deu a relação da população de 

João Câmara – RN com os eventos sísmicos que ocorreram durante o ano de 1986. 

 

DATA: 09/02/2012. 

NÚMERO DE AULAS: 02 (90min). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

a) Introdução (5 min):  

 

Começamos a aula com a seguinte pergunta: por que ocorrem terremotos no Brasil se 

o território brasileiro se encontra sobre uma placa tectônica? 

 

b) Desenvolvimento (65 min): 

 

  Essa aula se desenvolveu a partir da discussão sobre a pergunta feita na introdução. 

Em seguida, com os alunos dispostos na forma de círculo, iniciei um relato sobre a 

sismicidade no Nordeste brasileiro e os eventos sísmicos ocorridos na cidade de João Câmara 

– RN, em 1986. 

  No final, construímos uma tabela contendo uma série de medidas que podem ser 

tomadas em caso de ocorrência de um terremoto. 

 

c) Retomada (20 min):  

 

Apresentação do vídeo contido no material de apoio, intitulado: vídeo sobre os 

tremores de João Câmara – RN. 
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MATERIAL DE APOIO: 

 

VELOSO, José Alberto Vivas. O terremoto que mexeu com o Brasil. Brasília – DF. 

Thesaurus, 2012. 

 

Note-se que apesar de termos iniciado de modo formal a apresentação dos conceitos 

relacionados com ondas, rapidamente migramos em direção ao nosso tema central, discutindo 

ondas sísmicas. Esse tipo de abordagem não é encontrado nos textos didáticos convencional 

sendo uma das contribuições interessantes desse trabalho, pois poderá vir a ser usado na 

região de João Câmara.  

Além disso, trata-se de uma abordagem não só problematizadora, mas também 

envolve significado, entendendo aqui que quando o tema tem significado para o aluno o 

processo de aprendizagem se torna mais ágil promovendo, assim, uma maior concentração 

por parte dos estudantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Apesar do Brasil não estar localizado em uma região de encontro entre placas 

tectônicas, observa-se ao longo da sua história que não estamos livres da ocorrência de 

terremotos. Os que possuem maiores intensidades são temporalmente mais espaçados, 

contudo ocorrem com frequência relativamente alta terremotos com baixas intensidades em 

todas as regiões do país.  

Na nossa pesquisa observamos que o Nordeste brasileiro é uma das regiões com a 

maior incidência de terremotos. No Estado do Rio Grande do Norte, em particular, se destaca 

a região onde está localizada a cidade de João Câmara, que possui uma extensa falha 

geológica, a falha da Samambaia, que é responsável por uma série de eventos sísmicos ao 

longo da história. Vale salientar que, apesar do trabalho aqui desenvolvido ter sido limitado 

aos acontecimentos na cidade de João Câmara e região, existem outras cidades que passam 

por uma situação semelhante podendo, inclusive, serem aplicadas várias discussões aqui 

presentes. 

O auge desse tipo de evento, no Rio Grande do Norte, se deu pela sequência de 

terremotos no decorrer de todo o ano de 1986, que culminou com um abalo de 5,1 graus na 

Escala Richter na madrugada do dia 30 de novembro. Esse evento chamou a atenção de 

autoridades e especialistas de todo o Brasil e do exterior que foram até o local dos abalos e 

mexeu consideravelmente com o modo de vida população local. Além disso, serviu como um 

grande laboratório para uma melhor compreensão sobre terremotos por parte dos especialistas 

brasileiros cuja área de pesquisa, a Sismologia, estava se iniciando no país. 

De imediato observamos que uma dificuldade diante dessa interação foi o modo como 

a linguagem dos pesquisadores geraram concepções alternativas por parte da população e, 

consequentemente, erros conceituais acerca do fenômeno como foi o caso da palavra “falha” 

que os cientistas usaram no sentido de “falha geológica” e a população entendeu como um 

buraco abaixo da cidade que poderia afundá-la a qualquer momento. 

Por outro lado, a presença dos pesquisadores ao mesmo tempo em que gerava certo 

conforto à população, pois eles entendiam de início, que eles estavam ali para resolver o 

problema, alguns chegaram a achar que os equipamentos utilizados para medições estavam 

promovendo os terremotos. Como observamos no decorrer da pesquisa, essa concepção se 

repete por outras localidades onde ocorrem terremotos. 
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Além disso, existe por parte de muitos moradores a ideia de que a presença dos 

professores na região indica a ocorrência de terremotos. Tal situação aconteceu comigo 

quando precisei entrevistar Seu Abel e logo quando fomos apresentados ele me perguntou se 

João Câmara ia tremer? 

O objetivo principal da pesquisa foi de estudar, através de relatos de algumas pessoas 

que vivenciaram os terremotos de 1986, como a população local convive com os terremotos e 

como se deu a interação com os pesquisadores em Sismologia. Além disso, discutimos ainda 

qual é o papel da Escola enquanto ambiente onde se pode discutir a evolução dos modelos que 

explicam o fenômeno e ainda fazer a ponte entre as concepções alternativas e as explicações 

científicas sobre esse tema. 

Utilizamos como referencial teórico da pesquisa as ideias relacionadas ao movimento 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), pois entendemos que os objetivos: promover o 

interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as aplicações tecnológicas e fenômenos 

da vida cotidiana e abordar o estudo daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma 

maior relevância social possuem bastante relevância com o tema em questão. Além da 

proposta de um currículo escolar mais integrado com os temas locais, promovendo, assim, 

uma maior proximidade entre o que é discutido na Escola e os interesses culturais locais dos 

estudantes. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos como forma de coleta das 

informações entrevista com sujeitos que de alguma forma vivenciaram todo o trabalho de 

pesquisa e esclarecimentos à população durante o ano de 1986. Os entrevistados formam um 

grupo diversificado composto por pesquisadores e técnicos que estiveram em João Câmara no 

referido ano, moradores e representantes como é o caso do prefeito e do pároco da cidade. 

A partir do planejamento, execução e avaliação de uma sequência didática o tema foi 

levado para sala de aula. Esta sequência, dividida em cinco unidades didáticas, foi aplicada 

com alunos do terceiro ano do curso de Geologia a Mineração, turma de 2009, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Nesse momento, tivemos a oportunidade de agregar a temática "terremotos" ao ramo da Física 

ondulatória. Com isso, foi possível mostrar que é possível desenvolver o conteúdo 

programático, aplicando a situações do cotidiano, quando há interesse dos estudantes e da 

sociedade pelo tema. 

Além disso, a dissertação possui um capítulo onde é discutida toda a evolução dos 

modelos que buscaram/buscam descrever a estrutura do planeta e a sua relação com os 
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terremotos. Esse capítulo juntamente com alguns apêndices objetiva esclarecer e dá suporte 

para a discussão sobre terremotos com estudantes do Ensino Básico. 

Esperamos com esse trabalho contribuir de alguma forma com o Ensino de Ciências 

no que se refere à discussão de temas locais em sala. Nesse caso, entendemos que a 

compreensão sobre terremotos pela população de João Câmara vai além de um conteúdo. Na 

verdade, esse fenômeno faz parte da história da cidade e região. Além disso, entender mais 

sobre terremotos significa saber como se proteger em caso de ocorrência. Significa viver em 

harmonia com um fenômeno que pode ocorrer a qualquer momento e com uma imprevisível 

intensidade.   
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APÊNDICE A 

 

ESTRUTURA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

TEMA Tema geral da sequência. 

OBJETIVO 

GERAL 

Objetivo da sequência. 

PÚBLICO 

ALVO 

Instituição, curso, nível de ensino. 

PERÍODO Mês e ano da aplicação da sequência. 

NÚMERO DE 

AULAS 

Número e tempo das aulas. 

UNIDADES 

DIDÁTICAS 

Temas das unidades didáticas relacionadas. 

BIBLIOGRAFIA Bibliografia geral utilizada. 

AVALIAÇÃO Proposta de avaliação da sequência. 
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APÊNDICE B 

 

ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

TEMA Tema geral da sequência. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Objetivo da sequência. 

DATA Data da aplicação da sequência. 

NÚMERO DE 

AULAS 

Instituição, curso, nível de ensino. 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO 

Mês e ano da aplicação da sequência. 

MATERIAL DE 

APOIO 

Textos, vídeos, animações etc. que possam vir a ser 

utilizados na discussão ou na avaliação da unidade. 

AVALIAÇÃO Proposta de avaliação da unidade, caso tenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM O PROF. DR. MARIO KOECHI TAKEYA 

EM 08/10/2009. 

 

Quando começaram os primeiros trabalhos do grupo de sismologia da UFRN? 

(00:00 a 07:16) 

 

O grupo de sismologia começou no final da década de 70, por volta de 78/79, como parte 

de um grupo maior que estava se formando, que era o grupo de Geofísica. Eu me lembro 

que em 79, mesmo em 78, um grupo de professores do departamento de Física tinha uma 

questão, vamos dizer de sobrevivência intelectual ou mesmo existencial que era o que se 

devia fazer dentro da Universidade que tivesse alguma conotação social, que tivesse 

algum benefício na região. Como físicos, de formação, nós tínhamos um distanciamento 

muito grande em relação ao que se fazia em pesquisa de Física e o que tinha em volta da 

sociedade. Qual era o grande problema de distanciamento? Era o seguinte: o nosso 

grupo de físicos era um grupo iniciante, não tinha experiência, não tinha conhecimentos 

[de pessoas], não tinha influência etc. Era muito difícil obter recursos. Esses recursos 

eram destinados, principalmente, para os grupos do Sul [do Brasil] e os grupos 

nascentes, principalmente, no Nordeste tinham muita dificuldade de fazer qualquer tipo 

de pesquisa e aliado a isso tudo tinha o problema do interesse social que esse grupo tinha 

como preocupação. Então, ocorreu que procuramos outras possibilidades, como, por 

exemplo: aplicar o conhecimento que tínhamos de Física em outra atividade. Começamos 

com campos como: prospecção de água subterrânea, estudo da ionosfera, sismologia. 

Enfim, esses eram os problemas iniciais que foram levantados, em 78 o grupo tinha uns 

dez professores que decidiu partir para esses campos. Então José Wilson, por exemplo, 

foi fazer [trabalhar com] águas subterrâneas. Na França, um grupo foi fazer pesquisa 

Geotérmica, ligado a geotermia e um grupo resolveu fazer sismologia. Esse grupo que 

resolveu fazer sismologia partiu da consulta de jornais aqui da cidade, nós fomos ao 

Diário de Natal e na Tribuna para fazer um levantamento de quais seriam os problemas 

que a gente poderia se envolver para tentar contribuir para a solução deles aqui no Rio 

Grande do Norte. Para surpresa nossa, nós verificamos que repetidas vezes acontecia o 

que: vinha um surto de tremor e não era, necessariamente, em João Câmara, haviam 



85 

 

relatos de vários outros locais aqui no Rio Grande do Norte em que acontecia isso e, 

para surpresa nossa, não havia nenhum estudioso nessa área. Se fossemos verificar isso 

seríamos os primeiros, não havia Sismólogo no Brasil. Era essa a conclusão. Então veja, 

a partir disso nós nos interessamos por essa parte, estudo em sismologia e para 

completar a informação nós contatamos o IAG [Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas] da USP [Universidade de São Paulo] em 78 e eles também 

estavam começando sismologia lá, quer dizer, a USP foi uma das primeiras instituições a 

fazer esse tipo de estudo, mas eles também estavam começando. Tanto é que nós fomos lá 

e o nosso orientador, o Marcelo, ele tinha acabado de voltar da Escócia com Doutorado, 

então, ele foi o primeiro professor de sismologia e nós fomos os primeiros alunos do 

Marcelo. Marcelo é da nossa idade, então, tanto a USP como nós estávamos iniciando, 

ou seja, é praticamente isso. Tudo da mesma época, final da década de 70. Acho que foi 

respondida a pergunta, quer dizer, o estudo da sismologia aqui partiu de pesquisas de 

problemas que existiam aqui, consultando jornais passados, verificando problemas, a 

seca é um deles para isso alguns [pesquisadores] foram fazer pesquisas de água 

subterrânea. Ainda tinha a questão que envolvia esse problema de tremor que um grupo 

resolveu fazer sismologia. Então em função de problemas locais [o grupo se dividiu e 

resolveu fazer pesquisas nas áreas acima citadas]. 

 

Como chegaram as primeiras informações sobre as atividades sísmicas da região de 

João Câmara? (07:16 a 10:55) 

 

Depois que o grupo se formou [grupo de sismologia da UFRN] e na época começou a dar 

esses tremores. O grupo assumiu o controle de uma estação sismográfica que pertencia a 

Marinha. A Marinha, na verdade, tomava conta de uma estação sismográfica. Em 82/83 

como a Marinha soube que na Universidade havia um grupo que estava começando a de 

interessar por isso [sismologia], então, a Marinha propôs passar essa estação para 

responsabilidade da Universidade por que eles não tinham o menor interesse em mantê-

la. Não fazia parte da rotina deles. Então, fazia mais sentido passar para a Universidade, 

então essa estação veio para nosso controle e a partir daí tentamos aplicar o que 

tínhamos aprendido na USP. Em 83 já registramos um evento que era de João Câmara, 

embora não tivesse sido notícia já sabíamos que estava acontecendo coisas que a 

população nem sentia, sismos menores que não eram notícia, mas o equipamento já 
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registrava e nós já estávamos cientes desses fatos que vieram a se confirmar como a 

pesquisa. Em 86, continuamos registrando eventos na estação e o prefeito de João 

Câmara, que estudava aqui na Universidade, veio nos procurar por que ele soube que 

havia um grupo de professores que estava estudando e trocamos idéias, mostramos o 

sismograma e, realmente, estavam ocorrendo alguns tremores e ele solicitou à 

Universidade o envio de uma equipe para verificar isso que estava acontecendo. Ele 

solicitou e nós fomos a João Câmara, fizemos um levantamento, enfim, iniciamos esse 

trabalho. Foi no início do ano, março ou abril. O sismo maior ocorreu no final do ano. 

 

Em 1986 muitos sismos foram percebidos pela população local. Nessa época, os 

pesquisadores da UFRN já estavam realizando algum tipo de pesquisa naquela 

região? (10:55 a 12:49) 

 

Não. A razão para não está sendo feita pesquisa era a falta de equipamento, embora nós 

tivéssemos uma estação, a estação de Caicó, diferente dessa estação que a Marinha 

passou para a UFRN essa é uma estação permanente e serve apenas para detectar 

tremores maiores. Para estudo local, ou seja, para verificar o que estava mesmo 

acontecendo era necessário estações portáteis, estação que possa ser colocada no local 

onde está ocorrendo o fenômeno para poder colher detalhes e a estação de Caicó não 

podia registrar. Então a falta desse equipamento, o portátil, que pode ser deslocado 

facilmente nós não tínhamos, portanto não fazíamos este tipo de estudo. Quem estava 

iniciando este tipo de estudo era a Universidade de Brasília, eles tinham esse 

equipamento e também a Universidade de São Paulo. Eles tinham mais recursos do que 

nós, embora tivessem começado, mais ou menos, na mesma época que nós. 

 

Nessa época houve um simpósio sobre as atividades sísmicas na região de João 

Câmara. Como foi esse simpósio? (12:49 a 16:15) 

 

O Simpósio ocorreu pelo fato de começar a ocorrer uma atividade sísmica mais 

significativa que assustou a população de João Câmara e a medida que esses tremores 

foram ficando maiores e as notícias nos jornais também foram ficando maiores. Os 

sismos maiores chegaram a ser sentidos em Natal, esses que chegaram a Natal viram 

notícia mesmo na imprensa e essas notícias chegaram a outros grupos de Sismologia do 
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Sul, nós contatamos a USP, Brasília soube o que estava acontecendo e pedimos para eles 

trazerem os equipamentos e começar a estudar aqui conosco para saber o que estava 

acontecendo. Antes do Simpósio é importante dizer que o Simpósio não poderia ter 

acontecido se esses grupos do Sul não viessem pra cá. Então nós trouxemos grupos de 

Brasília, de São Paulo (USP) e, também, do Rio, havia um grupo pequeno com poucos 

instrumentos, mas havia um grupo do Rio que era justamente o grupo do Observatório 

Nacional que estava começando a estudar Sismologia e através da nossa intermediação 

eles trouxeram grupos de trabalho para estudar o que estava acontecendo. Foi em função 

dados que eles colheram é que houve esse Simpósio. O Simpósio não fazia sentido sem os 

pesquisadores terem coletados dados, pensado um pouco, estudado o fenômeno, o 

Simpósio foi mais ou menos a síntese do que esses grupos fizeram. Eram então grupos de 

São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte que já estava aqui. Esses 

quatro grupos se reuniram no começo de novembro, ou fim de outubro, para fazer uma 

síntese do que foi achado, do que nós concluímos sobre o fenômeno que estava 

ocorrendo. 

 

No grupo de pesquisadores, havia alguém da área de Educação interessado no 

assunto? (16:15 a 16:58) 

 

A professora Marta Pernambuco se interessou, mas, eu não sei precisar exatamente 

quando. Houve interesse certamente, eu me lembro, mas eu não sei se foi durante o 

Simpósio ou quando foi. 

 

Durante as pesquisas de 1986, o que você poderia relatar sobre o movimento da 

população local? E o movimento dos pesquisadores? E a interação entre 

pesquisadores e população? Houve essa interação? (16:58 a 34:21) 

 

Um tipo de metodologia de pesquisa já responde essa pergunta. Existem pesquisas 

instrumentais, mas existem também pesquisas com questionários. Esse é um método muito 

utilizado em Sismologia, pois você consulta as pessoas para saber como elas perceberam 

aquele fenômeno, o que elas sentiram, com isso usamos os mapas, chamados mapas 

macro-sísmicos ou levantamentos macro-sísmicos, isso dá uma idéia da extensão do 

fenômeno, pode-se até avaliar a magnitude, há uma série de informações que você 
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consegue. Para isso é essencial a consulta aos populares e isso era feito, basicamente, 

com questionários. Esse tipo de questionário tinha perguntas básicas do tipo: se o objeto 

se moveu? Se foi percebido durante o dia ou a noite? Se outras pessoas perceberam ou se 

foi só ela? Então com isso se faz uma síntese e se tiram determinadas conclusões. O 

próprio método de investigação implicava numa interação com a população. De cara 

fizemos isso que você perguntou [interação entre pesquisadores e populares]. Foi 

imediato. Nós escolhíamos o dia de feira, principalmente o sábado que vinha gente de 

várias regiões e se juntavam, assim a pesquisa ia sendo feita. Com essa pesquisa 

identificamos regiões onde haviam percepções, as vezes ocorria num local e ninguém 

ficava sabendo, só as pessoas daquele local, por exemplo quando o sismo era muito 

pequeno, então ficava-se sabendo que havia alguma coisa ali. Por exemplo, a dez 

quilômetros de João Câmara está acontecendo alguma coisa, então ficávamos sabendo 

dessas coisas assim, pequenas tremores, pouco densos, mas que haviam relatos sobre 

eles. Isso foi essencial para o começo dos trabalhos. 

 

[a que as pessoas atribuíam as causas dos tremores? Durante a aplicação dos 

questionários o que era relatado sobre as causas dos tremores de terra?] 

 

As pessoas não tinham dificuldade para preencher o questionário, ele era bem objetivo. 

Não eram perguntadas as razões dos fenômenos, o que eles achavam que era a causa. 

Apenas era pedido para dizer como foi sentido: se os pratos e os copos balançaram? Se 

caiu algum objeto? As telhas? Se outras pessoas perceberam? Se ele estava dormindo ou 

não estava? Isso dava a indicação da intensidade do abalo. Mas esse tipo de questionário 

não dava margens a interpretações, isso [as interpretações] vinha de conversas fora do 

questionário. Quando se chega eles querem desabafar e vão falando. Vinha uma como 

uma mistura, muita gente vinha com explicações místicas, principalmente, aquela da 

baleia que está enterrada no chão, num rio que passa por baixo, por que àquela região, 

Pureza, por exemplo, tem aquelas fontes de água. Então eles associam àquelas fontes de 

água com um rio que passa por aquela região. Então haveria alguma coisa se movendo 

também com o chão, essa era a explicação mais corrente. Uma coisa que deveria está lá 

em baixo se mexendo. Outros falavam de castigo de Deus. Mas, isso ocorria quando 

havia muito desespero. Assustava muito – é o fim do mundo! 

 



89 

 

[para a aplicação dos questionários eles criavam algum tipo de resistência?] 

 

Não, era tranquilo. 

 

 

[dava para perceber o que era esperado desse grupo de pesquisadores?] 

 

Essa pergunta é interessante por que o que dava para perceber era que a maioria 

esperava que a gente fosse resolver o problema. Descobrisse o que era e desse um 

paradeiro e terminasse os tremores. Depois de certo tempo eles se perguntavam: - eles 

estão aí há tanto tempo, fazendo tanta pesquisa, mas não resolvem nada? Tudo continua 

do mesmo jeito. A expectativa era que se descobrisse a causa e desse um fim aos 

tremores. 

 

[o grupo de pesquisadores tentou dar alguma explicação para a sociedade?] 

 

Isso aí, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Por que você pode agir como um 

pesquisador, ou seja, um Sismólogo que está querendo estudar o sismo e acabou. O que o 

povo pensa ou deixa de pensar, isso nem importa. Mas esse não era o nosso caso. De 

qualquer forma, queira ou não, a gente tinha uma responsabilidade. Infelizmente, a 

solução nesse sentido que a gente vai dar tem que ser pessoal, a sua ação vai depender de 

como você vê a situação, ou seja, é subjetivo. O que você vai dizer a população é aquilo 

que você pensa. Qual era a nossa intenção? Era acabar com qualquer interferência 

religiosa ou mística sobre isso. Essa era a nossa intenção. Veio com negócio de padre 

Cícero ou “diabo a quatro” para explicar isso, a gente dizia logo: não, é a natureza. 

Encarar aquele fenômeno como um fenômeno natural. Era essa a nossa grande 

preocupação. Nisso, a gente teve muita sorte de contar com o Mons. Lucena. Eu o achei 

um religioso de cabeça muito boa, ele reconheceu e de cara ninguém interferia um no 

outro não, ele fazia o trabalho dele, rezava a missa, mas quando o problema era de abalo 

era conosco, ele não queria dar aquelas explicações místicas, não. Ele dizia: - vamos 

rezar! Mas deixava o resto com a gente. A gente falava: - não tem nada que ver como 

castigo de A, B ou C! Isso era coisa da natureza. Não adianta explicação fora disso. Ele 

[Mons. Lucena] colaborou muito, mas essa era nossa crença, ele tinha a dele e nós a 
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nossa, achávamos que a coisa tinha que ser explicada pela ciência e ele transmitia isso. A 

preocupação nossa era acabar com qualquer aparecimento de figuras místicas que 

pudessem se aproveitar da situação. Quando se tem uma situação de pânico, quando se 

dava aqueles abalos grandes, a população entrava em pânico e ficavam muito 

fragilizados, qualquer coisa eles engolem. Teve uma determinada época que o prefeito, 

por exemplo, teve que chamar a câmara de vereadores e eles fizeram um decreto 

municipal proibindo qualquer transação imobiliária, para evitar que no pânico as 

pessoas mais inocentes vendessem as coisas ou dessem e fossem embora, isso aí foi um 

entendimento entre nós, o prefeito, os vereadores e, principalmente, o padre, ele foi quem 

deu essa idéia. Ele estava mais em contato com a população e pensou em fazer alguma 

coisa que evite os aproveitadores. Começava a aumentar o pânico e outros querendo tirar 

vantagem, essa era a nossa fala, no final estava se complementando o que o padre e o 

prefeito falavam. Você pergunte ao prefeito sobre o decreto a proibição, ele é quem sabe 

sobre isso. 

 

[nessa época o grupo chegou a observar se havia algum professor de ciências ou de 

física que se interessou pelo assunto?] 

 

Sim, eu me lembro de um rapaz recém formado aqui da Universidade que dava aula de 

física e ele na época procurou a gente e mostrou um relatório de um geólogo, eu não me 

lembro mais o nome desse geólogo. Ele havia conseguido esse documento não sei onde e 

esse geólogo estava dando uma explicação, uma explicação científica, mas estava errada. 

Ele estava atribuindo a causa dos tremores a desabamento de cavernas calcárias, que 

havia região e ele atribuía a causa dos tremores a isso, o desabamento de cavernas. Mas 

não é isso, nunca foi comprovado e não havia fundamento cientifico para isso. Mas ele 

veio, esse professor de física veio. Isso mostra que ele já estava pesquisando. Ele trouxe 

não só esse relatório, mas trouxe também trabalhos anteriores que outros geólogos 

haviam realizado. Então, eu fiquei impressionado. 

  

[esse professor chegou a relatar como trabalhava com esse material?] 

 

Ele relatou, mas pelo que eu entendi, ele não tinha muitos recursos didáticos. Não tinha 

livro, não tinha informações. A formação dele era em física, então ele não conhecia a 
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geologia. Ele tinha uma série de problemas. Mas o essencial, acho que ele, 

inconscientemente, compreendia que aquilo era um fenômeno natural. Dava para ele 

explicar, se aprofundando um pouco mais, pelo menos é isso que eu entendi. O que ele 

procurava não era esses relatórios, era o que podia encontrar dentro da literatura. Ele 

vinha com esses relatórios e trazia para os alunos. A explicação não estava correta, mas, 

pelo menos, era uma tentativa. Embora ele não tivesse condições de ter maiores 

informações, mais detalhes. Eu tenho certeza que se ele tivesse a disposição material 

didático, ele daria para os alunos. Do jeito que ele era curioso, era um sujeito com um 

potencial muito grande. Seria muito interessante você acharem esse professor. 

 

Como ficou caracterizada a pesquisa sismológica na região após esse período? (34:21 

a 39:35) 

 

Depois daquilo, nos fizemos, quer dizer, não é depois, durante esse período nós 

conseguimos fazer convênios com grupos ingleses e da Escócia, Edimburgo, eles 

montaram uma rede e colheram dados e foi importante pra mim isso aí por que esses 

dados foram usados na minha tese, a minha tese de doutorado foi em cima disso. Depois 

que acabou esse fenômeno é que nós fomos estudar com detalhes o que ocorreu, 

publicações e tal. Isso já foi quatro ou cinco anos depois. A minha tese foi de 90 a 94. 

Depois que eu terminei o doutorado é que nós, aos poucos, fomos entrando em contato 

com geólogos de competência e realizamos a instalação de uma estação lá em João 

Câmara, essa estação está lá, foi inaugurada em 99. A estação de Riachuelo que fica ao 

sul de João Câmara. É uma estação que pertence a uma rede internacional. Ela funciona 

como parte de uma rede internacional. Ela fornece dados de uma rede internacional e ela 

serve para monitorar permanentemente João Câmara. Esses dados são disponibilizados 

para qualquer pesquisador. Inclusive, qualquer popular pode entrar em contato. Tem um 

endereço [eletrônico], você vai lá e ver a atividade [sísmica]. Qualquer habitante. Você 

que vai lá para João Câmara é interessante levar esse endereço para qualquer 

interessado: o padre, o prefeito, o professor etc. onde é que eles podem acessar na 

internet a atividade que está ocorrendo lá neste momento. Se está ocorrendo ou não, eles 

podem monitorar isso. [de lá para cá os dados passaram a ser fornecidos] por essa estão, 

ou seja, está democratizado, qualquer um tem acesso, não é mais só os pesquisadores 

daqui. Vai lá à internet, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo tem acesso a esses 



92 

 

dados. O está acontecendo lá em João Câmara ta aberto a qualquer um: jornalista, 

professor etc. 

 

[depois daquele evento, já foi registrada alguma atividade mais elevada?] 

 

Já, já foi registrado sim. A magnitude não chegou nem perto daquela de 86, mas alguma 

coisa de magnitude 2 ou 2,5 já foi registrado daquela época pra cá. Vários. 

 

[como o grupo pesquisadores explicam hoje a causa desses fenômenos?] 

 

Isso aí estão nos nossos artigos. A causa é tectônica. São as falhas tectônicas. Aquilo não 

é uma borda de placa, mas formam falhas regionais que provocam esses sismos. 
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APÊNDICE D 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM O PROF. DR. JOAQUIM MENDES FERREIRA 

EM 15/10/2009. 

 

[Gostaria que você relatasse, em poucas palavras, quando e como começou o trabalho do 

grupo de Sismologia da UFRN] (00:00 a 2:47). 

 

Em 75 a universidade; a estação sismográfica de Natal que estava instalada nos Guarapes, 

onde agora aquele centro de rádio publicação da Marinha, passou da Marinha para a 

UFRN. Em 76 esse pessoal veio aqui discutir com o professor Mário Bravo Barberini esse 

problema da transferência da estação sismográfica de Natal para o interior do Estado, para 

Caicó. Essa foi a primeira vez que eu tive contato como o pessoal de Sismologia e me 

interessei. A partir de 78/79 algumas pessoas foram fazer mestrado na USP em Geofísica, no 

caso de Sismologia, em 78, João da Mata, foi a primeira pessoa a trabalhar em Sismologia e 

eu e Mario Takeya fomos em 1979. Mario Takeya foi inicialmente trabalhar em 

Palomagnetismo, em seguida ele mudou também para Sismologia. Então essa é a história de 

como eu me interessei e como o grupo resolveu fazer Geofísica, então foram pra USP, foi 

uma turma em 78, João da Mata foi nessa primeira turma, e depois em 79 foram várias 

pessoas, foi eu, Moreira e várias outras pessoas que foram lá para a USP fazer mestrado. [na 

época esse pessoal tinha formação em Física?] Sim tinham formação em Física. Todo 

mundo tinha formação em Física. 

 

[Como foi o seu primeiro contato com as pesquisas, em Sismologia, na região de João 

Câmara] (2:47 a 8:24)? 

 

 

Na região de João Câmara foi: primeiro, eu fiz meu mestrado; meu mestrado chama 

“Sismicidade do Nordeste do Brasil” e é um relato de toda atividade sísmica a partir de 

jornais e algumas viagens de campo, mais relatos praticamente. Então percorri todos os 

jornais de Natal, na época, de Recife, Alagoas, Maceió, só não fui a Salvador, mas fui até 

Maceió, depois fui lá pro Ceará, Fortaleza, Caruaru, percorrendo para fazer o levantamento 

dos jornais sobre os relatos de eventos sísmicos, jornais antigos dos arquivos em 

Pernambuco para conseguir pegar os relatos. Bom, em João Câmara, a primeira vez que eu 

fui pra campo foi em 1983, fui eu, Hilario, que hoje é do Departamento de Geologia, e 



94 

 

Avelone, os dois eram bolsistas aqui do laboratório, e que, posteriormente, Hilario hoje 

trabalha com Neotectônica, na parte da Geologia ligada aos tremores de terra, Avelone se 

formou depois em Geofísica na USP. Então foi em 1983. 

 

[como foi a interação desse grupo de pesquisadores com a comunidade local? Quando 

esse grupo chegou, como foi a receptividade?] 

 

Bem, eu já tinha uma experiência anterior no Paraná, no município de Primeiro de Maio, em 

1980. Então eu já tinha experiência de campo nessa área. Bom, eu sabia mais ou menos 

como que a população iria reagir, tinha lido já alguma coisa, então [houve] uma brincadeira 

que eu fiz com Avelone e com Hilario, falei que: - Vai ter gente que vai falar que o “Cão” é o 

responsável! Eles deram risada de mim e falaram que: - Não, vou está brincando. E nós 

saímos passando os questionários sísmicos com a população e conversando com a 

população, deixando as pessoas expressarem livremente o que achavam. Você não pode 

forçar respostas quando você passa o questionário sísmico. Então apareceu de tudo. 

Apareceu que os americanos amarraram um dragão lá no Torreão, outro que era o Cão, 

outro [dizia que] uma baleia entrou pelo rio Ceará-Mirim adentro e se infiltrou embaixo do 

Torreão e que essa baleia quando se mexia para escapar [geava] o tremor de terra, inclusive 

a área principal [da pesquisa] era o Torreão. Para a população o foco das atividades 

sísmicas era o Torreão. Isso era a primeira coisa. Na concepção deles era isso que acontecia. 

 

[eles colocaram isso nos questionários?]  

 

Não, a gente era que entrevistava e eles comentavam.  

 

[o que eles achavam da pesquisa?]  

 

Na época era diferente, o máximo que a gente fazia era pesquisa macrosismica que era essa 

que a gente fazia e micro é a parte do instrumental, que é o registro. Então, na época, em 83, 

nós não tínhamos, só existia a estação de Caicó funcionando e ela registrou esse tremor de 

terra, eu não me lembro agora a magnitude, 2,6 alguma coisa assim. Mas a estação só em 

Caicó, você não tinha nenhuma estação próxima, ela estava a 200 quilômetros de distância, 

então os tremores menores não eram registrados. Teve uma sequência de tremores em 73 que 
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foi registrado quando a estação estava em Natal, então é diferente, estava a 80 quilômetros 

de Parazinho, que é um pouco pra lá de João Câmara. Mas na época a estação mais próxima 

ficava a 200 quilômetros de distância de João Câmara, então só os maiores, com magnitude 

meio para frente é que poderiam ser registrados e outros passavam totalmente 

despercebidos. Então, nosso trabalho era simplesmente de fazer o levantamento de como foi 

sentido o tremor, era só isso, então não tinha ainda equipamento, não tinha nenhum dado que 

a gente pudesse passar pra eles o resultado, ou seja, [não tinha como dizer] a área epicentral 

é aqui. Era exatamente a partir desses questionários é que tentávamos dizer onde era a área 

epicentral dos tremores em 1983. 

 

[Em 1986 ocorreu um sísmo de, aproximadamente, 5,5 graus que gerou certo pânico a 

população local. Você poderia fazer um relato sobre esse evento?] 

 

Na verdade, 5,1 por que em sismologia o aproximadamente é um pouco diferente, de 5,1 para 

5,5 é muito longe. 

A primeira vez que a gente foi para lá foi a convite do prefeito Ribamar em julho, a atividade 

começou em julho. Era uma época de bastante lama. Na primeira viagem fui eu, Mario, 

Hilário e João da Mata. Nós fomos fazer um levantamento macrosísmico, pois, nós não 

tínhamos equipamento também. Isso foi em julho de 1986. No dia 22 ou 23, eu não sei 

precisar, deu um sísmo de magnitude 4,2 e a partir daí a situação piorou, nessa época a 

Universidade de Brasília entrou em contato conosco para trazer o equipamento, uma estação 

sismográfica para ser instalada na região. Essa estação foi instalada lá perto do açude e 

começou a registrar localmente os sísmos, mais ou menos para a área epicentral a uns 5km. 

Posteriormente foram trazidos mais equipamentos, em agosto, e ficou funcionando uma rede 

com quatro estações e durante algum tempo a UNB junto com a gente. Esse foi o meu 

primeiro contato com a área epicentral. 

Nesse dia, foi Mario e Juracir (?) instalar a estação lá em Pedra D’água e eu e Moreira 

junto com o motorista, seu Zé que trabalhava na época aqui na Geologia, fomos lá para a 

área epicentral por que nós já tínhamos visto na Globo que Francsico José já estivera lá e 

nós fomos lá. Depois mais tarde o pessoal se juntou a gente. Quando nós estávamos indo deu 

um tremor que depois nós vimos era de magnitude 3,5 e eu vi um senhor de idade chorar, 

então eu vi que as pessoas estavam realmente apavoradas e isto me chocou por que eram 

sísmos contínuos. No início o pessoal falava: -- acabou de dar um! Mas como um? Até você 
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educar o ouvido para realmente perceber o que estava acontecendo, então você começava a 

sentir. Nesse dia mesmo dois colegas tentaram explicar lá para o morador. Acalmar. Dizendo 

que aquilo tudo não tinha perigo e de repente deu um tremor e eles foram os primeiros a 

correr e se entalaram na porta e deixaram o senhor! Ficaram conhecidos como os Geólogos 

que correram! Ainda bem que eram Geólogos! Nós vimos de fato qual era o drama e 

derepente dá um sísmo de 3,5 que já balança um bocado. Por que que as pessoas ficam 

apavoradas? Eu trabalhei não só aqui, trabalhei em outros lugares como o Ceará e observei 

que não é a magnitude o problema. O maior tremor do Nordeste foi de 5,2 em Pacajús e 

rachou um monte de casas mas, praticamente, não teve réplicas. Nem foi percebido como 

uma atividade sísmica intensa. O que apavora as pessoas é o número de tremores sentidos, 

não é a magnitude. A magnitude apavora por que trás estragos. 4,0 nessa região já chega a 

rachar parede, cair telha, então já tem um efeito grande. Em 1954 já houve uma fuga da 

população de João Câmara. Não é a primeira vez que isso acontece. Precisa verificar se foi 

54 ou 50. Então já houve uma fuga de população. Em Caruaru, em 67, houve uma fuga de 

população e outras várias cidades como Pereiro, Doutor Severiano ali na fronteira do Ceará 

com o Rio Grande do Norte também houve fuga da população em 68. Você vai observar que 

esse fenômeno da população só ocorre quando você tem uma atividade sísmica muito intensa 

e não é feito nenhum trabalho de esclarecimento junto a população. João Câmara foi 

importante por que houve esse trabalho, eu trabalhei junto a Defesa Civil nacional na 

distribuição de barracas, nas orientações, coisa desse tipo. Nesse período, após o tremor 

grande. Esse tremor grande aconteceu depois de um tempo de calmaria, mas antes uma parte 

da população já tinha fugido em agosto, depois diminuiu a atividade sísmica. Teve gente que 

estava dizendo que aquilo já ia acabar. Quando chega no dia 30 de novembro a atividade de 

repente aumenta e deu esse tremor de magnitude 5,1, com isso a cidade teve o abandono. 

Antes a gente tava lá com o apoio da SUDENE, da Prefeitura, estávamos em um hotel e 

almoçando em um restaurante da cidade. Depois do tremor a gente passou a dormir no 

hospital de João Câmara que ainda estava em construção e era uma das estruturas mais 

resistentes e almoçava e jantava na casa do prefeito. O pessoal do restaurante e do hotel já 

tinham ido embora, não tinha mais onde você ficar. De repente o pânico tomou conta e muita 

gente saiu da região. Muita gente já tinha saído antes em agosto e setembro quando 

ocorreram os primeiros abalos, era uma sequência de muitos tremores por dia no início. Teve 

a primeira fase e depois teve a segunda fase quando ocorreu o abalo maior, os que estavam 

em dúvida se iam embora, não tiveral mais dúvida. 
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[Nessa época chegou a acontecer até um Simpósio no Rio de Janeiro para discutir esse 

tema. Você poderia relatar um pouco sobre esse evento?] 

 

Esse Simpósio realmente ocorreu no dia 14 ou 15, não lembro bem, ocorreu esse Simpósio. A 

questão é que nesse período vieram várias pessoas de fora para João Câmara. Uma dessas 

pessoas era o Dr. Sina Longes [?] da Universidade do México que nessa época trabalhava 

com a Petrobras então ele fez uma análise da atividade sísmica em João Câmara e a gente 

tinha passado alguns dados para ele e em seguida ele analisou a magnitude dos abalos e o 

tamanho da falha que era da ordem de 8km e então concluiu que podia ocorrer das duas uma 

ou a magnitude estava errada, ou tenho é possível que venha ocorrer um sísmo de magnitude 

maior por que essa falha não corresponde a essa magnitude. Na verdade existe uma relação 

entre magnitude e tamanho de falha. Existe uma correlação entre esses dois parâmetros e 

como o tamanho da falha era maior do que o tamanho associado a um abalo de magnitude 

4,2 então ele falou que era possível um tremor de maior magnitude e quinze dias depois deu 

esse tremor. 

Nesse período já se conhecia os dados por causa dos equipamentos trazidos pela UNB. Os 

primeiros dados dessa rede já existiam, eram quatro estações e desde agosto já se conhecia 

qual era a área epicentral. Desde agosto, com os primeiros dados coletados conjuntamente 

com a UNB já se sabia que o epicentro era na região de Lagoa Rachada, a Samambaia. 

Samambaia é Lagoa Rachada. Os primeiros eventos ocorreram mais pelo lado de Lagoa 

Rachada e o sísmo maior ocorreu um pouco mais para o sul de da região de Samambaia. 

Nessa época já se sabia qual era a área epicentral. Já se sabia, o Torreão foi abandonado. O 

Torreão é um morro que tem lá em João Câmara, indo no caminho lá para Pedra D’água 

você vê ele lá. O Torreão era o culpado lá, mas a atividade não estava na cidade, na verdade 

as atividades estavam a uns 11km da ciadade. 

 

[Além da causa atribuída a falha, a população tinha outro tipo de justificativa para os 

abalos?] 

 

Essa foi uma dificuldade que nós tivemos, eram duas dificuldades e isso é um problema para 

quem vai escrever sobre isso. A palavra falha do ponto de vista popular não tem o mesmo 

significado do que o ponto de vista científico, falha para eles é falta. A primeira explicação 

que existia era um famoso relatório de 1954 feito por um Geológo famoso que dizia quando a 
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população fugiu que os abalos eram provocados por quedas de cavernas de calcário, então 

além do mito existia essa explicação científica e não era só esse Geológo, no início os 

Geológos aqui da UFRN também atribuíam a queda de cavernas a ocorrência dos abalos. A 

explicação era essa. Não existia tremor de natureza tectônica. Eram tremores do tipo colapso 

de cavernas de calcário. Esse é um fato, então você vai tentar substituir uma explicação por 

outra e você fala em falha, logo você piorou por que para a população você está dizendo que 

vai afundar a cidade. Uma falha para eles é um buraco. A partir daí a gente começou a 

mudar um pouco a linguagem e passou a usar termos como “zona ativa” ou “a zona ativa 

encontra-se” ou ainda “ a área epicentral”, claro que quando o pessoal começa a usar a 

palavra falha, não tem jeito você tem que usar, contudo numa primeira abordagem a gente 

não fala em falha geológica, podemos falar em “forças tectônicas”. Se falar que tem uma 

falha ativa nessa região, pronto! Em vez de acalmar você acaba apavorando muito mais as 

pessoas. 

 

[Qual a importância dos eventos ocorridos em João Câmara para a pesquisa em 

Sismologia no Brasil?] 

 

A importância foi enorme por que João Câmara foi o maior laboratório. Antes de João 

Câmara existia um trabalho de peaquisa em reservatórios no sul do país, mas pesquisa com 

sísmos naturais, determinação de área epicentral e cálculo focal foi a primeira vez que isso 

foi feito. Desse ponto de vista foi a primeira vez e aqui passaram equipes, além da UFRN, 

UNB, IAG USP, então praticamente todas as pessoas envolvidas nessa área passaram por 

aqui, trazendo equipamentos e depois a própria Universiade de Edimburgo, o próprio Mario 

fez doutoramento graças a isso. Teve visita de vários sismólogos do exterior. Então você teve 

pesquisadores de várias partes do mundo aqui. Era primeira que no Brasil você via todos 

reunidos, fora uma experiência com os gregos onde eles tentavam prever tremores de terra. 

Nesse ponto de vista não tem dúvida que foi a maior escola de campo que existiu no Brasil, 

ou seja, sismologia de campo. O período foi desde 1986 até um pouco mais de 1993. 
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[Baseado em pesquisas quais são as possibilidades de previsão de eventos sísmicos?] 

 

De forma geral é impossível prever. No entanto, em 1993 a gente estava com uma rede de 

quatro estações mais ou menos e a gente notou que a atividade sísmica se deslocou para o 

sul. Em 1991 deu um tremor de magnitude 5,0 a uma hora, na parte norte da falha e chegou a 

ter uma extensão total de 40 km. Evidentemente que isso não é tão simples por que não trata-

se de uma linha reta, tem bifurcações, mas se você pegar o conjunto vai observar que tem 

mais de 40km. Analisando os dados observamos que antes a atividade se deslocou para o 

norte e deu esse tremor. Quando a gente viu que os tremores começaram a se deslocar para o 

sul então fizemos um relatório para o Governo do Estado alertando da possibilidade de dar 

um tremor da ordem de 4,0. Bom, chegou a 3,8! Nesse caso aconteceu isso daí. Em uma outra 

situação, depois de um intenso trabalho, foi o sísmo de Palhano que chegou a 4,2 em 1988. 

Nós chegamos mais ou menos no começo de outubro na região e montamos uma estação, mas 

era bem pior do que João Câmara por que as pessoas sabiam que tinha dado um tremor de 

3,5 mas muito distante da cidade, então lá não tinha jeito nós tínhamos que fazer o 

levantamento macrosísmico mesmo. As pessoas pensavam que era o foguete que tinha 

explodido em Mossoró e quando você explicava que aquilo não era um foguete, que na 

verdade era um tremor de terra na região, aí eles diziam: -- isso é o sinal dos fins dos 

tempos! Fui eu e Eduardo, o técnico da gente, e quando a gente pegou o registro vimos que 

tinham mais de 80 entre às oito da noite e às oito da manhã. Concluímos que a atividade 

estava muito alta e nós já tínhamos contado para a população. Chamamos o prefeito, 

mandamos ele chamar o delegado, o padre e vamos conversar, foi quando eu disse a eles que 

tínhamos que conversar com a população por que não sabemos o que pode acontecer por 

aqui. Eu chamei o padre e disse a ele que quando a gente diz a verdade, eles dizem que é o 

sinal do fim dos tempos. Então essa parte é com o senhor, eu vou dar a explicação científica e 

essa parte aí da Bíblia é com o senhor! Isso foi mais ou menos no dia seis de outubro por aí. 

Então nós fomos lá falar com a população e dissemos o que poderia acontecer, se começasse 

a tremer elas não deviam ficar dentro das casas. Logo começaram a dizer que era o Cão e o 

padre dizia que não era isso. No dia 20 de outubro pela manhã a gente recebe um telefonema 

onde eles diziam que estava começando a tremer e então respondemos que iríamos dar um 

jeito de ir lá. Na hora deu um problema no carro e eu sei que acabamos saindo tarde. 

Quando a gente chegou lá era aproximadamente meia noite, uns vinte minutos antes tinha 

acabado de dar um tremor e a população estava toda eufórica. O fato deles esperarem que a 
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gente is chegar na região é muito importante. Uma das coisas importantes é a presença do 

sismólogo. Agora Eduardo, o nosso técnico, está lá no Ceará, lá no Castanhão por que estão 

dizendo que está tremendo. É importante nesses momentos ter alguém da equipe. Isso ajuda a 

população. Lá em Palhano não houve fuga da população, eles nos esperaram e a defesa civil 

entrou logo em ação, então não houve fuga da população. E tava dando terremoto direto, 

igual ao ocorrido da João Câmara. A gente avisou a Defesa Civil nacional e a Defesa Civil 

do Ceará e eles entraram logo em ação. Viram quais eram as casas que precisavam de ajuda. 

A Defesa Civil nacional só vai entrar em ação se o tremor atingis 5,1, aproximadamente. Não 

chegou a haver fuga da população, mas eles já começarama a agir. Mas não houve nenhum 

trabalho preparatório por que ninguém sabia. Nós não sabíamos. Se você me pergunta, 

voltando a pergunta anterior, João Câmara foi importante? Foi. Por que a gente mesmo 

nounca tínhamos vivenciado uma situação em que a população fugia. Eu lia nos jornais que 

em 67 fugiram lá de Caruaru, que em cinquenta e poucos fugiram lá de João Câmara, que 

em 78 fugiram lá de Pereira. Isso é uma coisa, mas você vivenciar isso junto com a 

população é outra coisa. João Câmara foi importante nesse aspecto. 

Em algumas situações não é que você prevê, mas é que você antevê possibilidades. Mudanças 

nas atividades indicam possibilidades. É fundamental a análise dos dados coletados. Eu 

lembro que estávamos analisando os dados em Palhano percebemos que havia uma grande 

chance de um sísmo grande. Não deu outra, quando foi a noite deu um 3,5. Conforme a 

situação é possível antecipar as possibilidades. A pouco tempo em Sobral, quando se 

conseguiu ver que o tamanho da falha era um pouco maior se concluiu que poderia e 

realmente deu um de magnitude 4,0. Mas nesses casos nós avisamos as autoridades e não 

podemos sair divulgando por que se dá você acerta, se não você erra e aí se você não diz 

nada depois alguém pode falar que você sabia e não fez nada. Você coloca em alerta e fala o 

que pode acontecer. Estejam de alerta. Não podemos fazer como um cara na Itália que saiu 

dizendo que sabia. Não é assim. Isso não se faz. Isso faz parte da ética. Você tem que avisar 

as autoridades. Quem tem que trabalhar com a população são as autoridades. Por que se não 

você cria pavor e se não for verdade? Imagine que você diz tira todo mundo e não acontece 

nada! Você tem apenas que alertar: existe essa possibilidade! 
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[A população tem acesso aos resultados das pesquisas realizadas nessa área?] 

 

Tem acesso em partes. A pesquisa em Sismologia deve ser publicada como um trabalho 

científico. Tem a sua própria área. Evidentemente que a população não tem como entender. 

Algumas são publicadas em revistas internacionais. Agora com os resultados básicos a gente 

sempre faz palestras. Esse é um problema que não pode ser esquecido. Quando a gente tem 

um resultado sobre a área epicentral, por exemplo, nós fazemos palestras para a população 

em geral. Em João Câmara, inclusive, foram feitas palestras para os professores. João da 

Mata chegou a escrever uma apostila sobre isso para os professores do 2º grau, na época. 

Mas em geral as pessoas fazem palestras para a população. Agora mesmo em Sobral eu fiz 

isso, fora que também são utilizados outros meios de comunicação como rádio e televisão. 

Você está sempre divulgando essas coisas da melhor forma possível, isso faz parte do nosso 

trabalho. Você precisa tentar esclarecer o que está acontecendo. Para as autoridades nós 

fazemos informes sobre possibilidades, sobre a evolução das atividades de uma forma mais 

aprofundada. Para a população é necessária a realização de palestras. Em João Câmara 

realizamos várias palestras para o esclarecimento a população. Outra coisa importante é 

realizar visitas de campo, toda vez que dá um tremor em João Câmara nós nos deslocamos 

para lá. Como eu digo como lema em nosso laboratório “o sísmo em primeiro lugar!”, você 

tem que guardar tudo que estiver fazendo e se concentrar nisso. Podemos concluir que as 

informações são passadas de acordo com cada grupo. Os pesquisadores ocorre de uma 

forma, a população de outra e as autoridades de outra. Cada um de uma forma. Professores 

já é de outra forma, não podemos esquecer os professores. Os professores é que vão ter que 

repassar. No caso dos professores, você tem que saber como a população pensa para depois, 

bem. Na verdade você não está ensinando Ciência, na verdade você vai acabar trocando um 

mito por outro. Por incrível que pareça, mas é mais ou menos isso. 

 

[Como está ocorrendo o trabalho de pesquisa atualmente na região de João Câmara?] 

 

Atualmente nós temos a estação de Riachuelo que se encontra a cinquenta e tantos 

quilômetros da área epicentral. É uma estação da rede mundial. Ela é uma estação de 

primeira ordem, logo é uma estação muito boa e tem um aluno, o Hugo, que todo dia ele 

baixa os dados e todo ver se tem algum evento registrado. O resultado é que nos últimos 

tempos não tem sido registrado nenhum tremor. Isso é bom por que ninguém está sentido e 
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por outro lado significa que a energia está se armazenando. Essa estação nós temos acesso 

ao sinal via satélite, além disso nós temos algumas outras estações como em Pau dos Ferros, 

em Pernambuco, no Ceará entre outras. Nós temos acesso também via internet. Agora, existe 

um projeto da Petrobras para colocar quinze estações sismográficas pelo Nordeste, da Bahia 

até Piauí, então essa parte de monitoramento das atividades sísmicas vai dar um salto muito 

grande. Não vai ser mais como 1980. Então você vai ter condições de monitorar melhor. Tem 

também outro projeto que nós vamos colocar do Ceará até Sergipe quarenta e oito estações. 

Você imagina a densidade de estações. Você vai pegar até mosquito voando! Nos próximos 

dois anos, a partir de janeiro nós vamos começar a instalar essas redes. Com isso, o 

conhecimento da região vai mudar completamente. Essas são as coisas novas. Essas são as 

perspectivas. Agora esse problema da interação com a população é fundamental. Você não 

faz sismologia se não tiver o apoio da população. Eu digo sempre que a sismologia é uma 

ciência tríplice: ela é uma ciência exata, ela é uma ciência natural por que depende das 

observações e é uma ciência humana. Se você não conseguir fazer contato com a população 

você não consegue nem instalar equipamento. As vezer ocorrem furtos e todo um monte de 

coisas. Tivemos vários casos de roubo de bateria. A população tem que entender que você 

está lá para ajudar. Não é só entender, ele tem que sentir que você está ajudando e se ele não 

sentir isso. Aconteceu isso com os gregos, a população foi lá e entendeu que eles iam acabar 

com os tremores, que iam “resolver o problema”, aconteceu que eles tiveram que fugir de lá 

por que a população começou a cobrar. Eles sempre perguntam o que eu faço quando dá um 

tremor e eu respondo que sou o primeiro a correr. Imagina que dá um tremor e eu saia 

correndo, eu fico desmoralizado. Se eu avisar antes eu não fico desmoralizado. Esse contato 

com a população é importante sob o ponto de vista da população. Nós colaboramos sempre 

com a Defesa Civil e com as autoridades, nosso trabalho além de ser com a população é com 

a Defesa Civil e com as autoridades. A Defesa Civil tem saber como que vamos distribuir as 

barracas de lona, ora tem que saber. Onde é a área epicentral. Onde é sentido mais. Onde 

estão os maiores estragos, a gente tem eles não têm, então nós fazemos essa parte de 

monitoramento junto com a Defesa Civil. Inclusive nós tivemos lá nos vinte anos dos abalos, 

em 2006. Fomos lá no colégio e fizemos uma palestra lá para os estudantes e para a 

população. Evidentemente que como não estamos em um período de atividades nós não 

estamos indo lá constantemente (45:36) 
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APÊNDICE E 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM O SENHOR JOSÉ RIBAMAR LEITE EM 

22/11/2009. 

 

[No ano de 1986 ocorreu aquele abalo que deu 5,1 graus na Escala Richter, mas antes 

disso a população de João Câmara já observava algumas atividades sísmicas e você, na 

condição de prefeito cidade, procurou o DFTE. O que lhe levou a procurar o DFTE?] 

 

O abalo ocorreu no dia 30 de novembro às 3:45 da manhã, estava havendo uma festa no 

clube social de João Câmara, onde mais ou menos 1000 pessoas se encontravam no clube, 

nessa festa e a correria foi muito grande nesse momento. Eu estava deitado em casa quando 

senti o abalo. Levantei as carreiras, coloquei o menino debaixo do braço e saí correndo pra 

rua e ao chegar na rua observei que dois novos abalos se repetiram em magnitude menor, 

porém agente sentia como se a terra tivesse fugindo dos nossos pés. Nesse momento, a cidade 

toda presenciou alguns fenômenos interessantes. Algumas pessoas se levantaram de suas 

camas alguns só de cueca e mulheres com roupas curtas, outros enrolados com cobertas. 

Histórias de homens que saíram só de cueca no meio da rua. Aquela coisa toda e que a 

cidade iria afundar. Por que existe o mito que a cidade afundaria. De forma que até aí agente 

sentiu os efeitos de um abalo que outras gerações já haviam sentido. Existe um histórico no 

município e que em outros anos abalos significativos já haviam acontecidos. Com relação a 

questão de procurar o Departamento [de Física] da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, nós já havíamos procurado em agosto no início dos primeiros abalos sentidos pela 

população. Eu me lembro que eu estava na prefeitura, no gabinete, e um abalo de mais ou 

menos 3,2 na Escala Richter aconteceu. A gente sabe o resultado por que fizemos uma 

ligação para Brasília e eles indicaram a magnitude do abalo e nesse momento a gente já 

procurou o Departamento de Física da UFRN para buscar explicações para o fenômeno. O 

que me levou a procurar o DFTE foi exatamente o conhecimento que a Universidade tinha 

um Departamento específico para estudar a questão sísmica da região e nesse momento a 

nossa percepção foi procurar o DFTE para tentar encontrar uma explicação para dar a 

população já que a população só tinha explicação do ponto de vista mítico, místico, e era 

uma explicação que para nós que tínhamos uma formação melhor não tinha nenhuma 

validade e para fazer com a população tivesse uma explicação do fenômeno e evitar uma 
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debandada do município precisava que alguém que tivesse informações suficientemente 

técnica e científica pudesse dar ao município e foi aí que nós levamos vários professores da 

UFRN como o professor Mario Takeya, o professor Joaquim e outros professores da 

Universidade de Brasília também estiveram presentes. Professores da Universidade de São 

Paulo e aí já entrou no mérito da questão o Presidente Sarney que determinou que o 

Ministério da Ciência e Tecnologia evidenciarem todos os esforços para explicar o problema 

e foram a João Câmara cientistas do mundo inteiro. Como o grego Nonikos, que tem um 

trabalho muito importante na perspectiva de encontrar uma forma de prever os abalos 

sísmicos em função do acúmulo da energia elástica que se acumula na falha. O grego 

Nonikos tem um trabalho importante na Grécia, eles já prevêem abalos acima de 4,0 com 

uma possibilidade de acerto de quase oitenta por cento. São equipamentos simples, mas 

dedicados ao fenômeno e que consistem na amplificação das ondas sísmicas que são emitidas 

pela falha em função do acúmulo de energia que está na falha, mas o trabalho do grego 

Nonikos encontrou um entrave que diz respeito à distensões na rede elétrica da região e as 

cercas de arame farpado que a região dispõe. Como na Grécia eles não têm muito dessas 

divisões das propriedades com cercas de arame farpado, como tem aqui na nossa região. 

Então ele disse que na nossa região tinha um entrave por que o arame farpado como um 

condutor de energia atrapalhava na emissão de ondas eletromagnéticas, as ondas sísmicas 

emitidas pela falha. Nesse ponto se encontrou algumas dificuldades, mas eu me lembro que 

em uma tarde eles instalaram os equipamentos na minha casa e ficaram discutindo alguns 

fenômenos que aconteciam e que os equipamentos registravam e o grego havia dito assim: -- 

que um abalo de mais ou menos 4,0 deveria acontecer às 3:20h da tarde e esse abalo 

realmente aconteceu a 57km de mar adentro além da cidade de Touros, o que demonstra que 

houve um acerto na previsão do grego Nonikos em relação a abalos e que a falha de João 

Câmara de estende não só dentro do território de João Câmara, mas que ela segue até o 

território de Touros e que adentra o mar. Então nossa falha não é tão pequena como se 

poderia imaginar inicialmente de 7km, de 13km de 27km, mas é possível de se entender que a 

nossa falha tem uma dimensão muito maior do que a dimensão que foi dada. Em relação ao 

abalo de 5,1 que você citou inicialmente, o abalo foi calculado em 5,3. Eu me lembro que o 

cálculo que os cientistas da UFRN fizeram chegou a 5,3, mas depois esse cálculo foi refeito e 

baixou para 5,2 e depois esse cálculo foi refeito, mas eu não tenho conhecimento desse 

cálculo de 5,1. Eu só tenho conhecimento até cálculo de 5,2. 
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[Nessa época os cientistas atenderam o seu chamado e foram até a região e formou-se 

um grupo: você, Mons. Lucena e esses cientistas. A questão é: como foi o trabalho desse 

pessoal diante do esclarecimento à sociedade?] 

 

A participação do Monsenhor como Pastor da Igreja Católica foi importante do ponto de 

vista social. Do ponto de vista religioso, que era uma forma de acalmar a população. Por que 

Monsenhor tem uma tradição em João Câmara de confiança, de serviço prestado, de bons 

trabalhos. De forma que nesses termos a participação do Monsenhor se tornou importante 

também como elemento de reinvidicação em favor da comunidade. O trabalho de explicação 

a população por parte dos cientistas se deu muito por meio de palestras. Organizávamos 

palestras no Centro Social Maria Mãe dos Homens e a cada abalo mais significativo os 

cientistas iam lá explicar a população como aquilo ocorria. Eu observava naquele exato 

momento que os cientistas tinham explicações do ponto de vista geológico, do ponto de vista 

geofísico, porém a forma de dialogar com a população eram insuficientes para a população 

que permanecia em João Câmara. Havia uma calmaria em termos da população, mas havia 

uma insatisfação em termos do conhecimento do fato, por que me parece, pelo que eu 

entendia no momento que a população queria que houvesse uma explicação do ponto de vista 

da solução do problema. A população tinha uma expectativa para se encontrar uma solução 

para o problema. Na verdade, não tinha como ter essa solução para o problema, apenas o 

que teria que ter eram informações que se deveriam voltar para que a população entendesse 

o fenômeno e buscasse meios para se abrigar ou se resguardar das consequências do 

fenômeno. Nesse ponto houve muitas sugestões boas, inclusive de Mario Takeya e seus 

colegas da área com relação a questão da armação das barracas. As barracas serviram 

muito para o abrigo da população. Mas mesmo assim com todo esforço que foi feito para 

atender a população houve momentos que a cidade ficou praticamente deserta. Quase toda 

população abandonou a cidade. A gente mantinha na cidade permanentemente um sistema de 

segurança que era composto pela Guarda Municipal, que eu havia criado no ano anterior, 

pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros e pro voluntários da defesa civil, que nós nos 

reversarvamos permanentemente todos os dias da semana para vigiar a cidade. Na verdade, 

a cidade foi bastante vigiada e praticamente não aconteceu assalto nesse período por que 

apesar de muitas casas fechadas, havia uma segurança permanente na cidade. Isso foi muito 

importante por que esperávamos, que como muita gente abandonou a cidade, nós tivéssemos 

um número de assaltos muito grande nessas residências e isso não aconteceu. Era assim que 
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nós tratávamos a população, com um sistema de segurança ajudado pelo Governo do Estado, 

pela própria Defesa Civil do Município e pela Prefeitura de João Câmara. O Hospital 

Municipal de João Câmara passou a funcionar em um circo, que era o Circo da Cultura 

instalado na Praça Monsenhor Freitas quando os médicos faziam o atendimento à população 

e até pequenos casos de atendimentos como tomar um soro ou coisa dessa natureza. Macas 

instaladas no Circo da Cultura atendia aqueles casos mais graves de histeria em função da 

questão dos abalos. Então, assim nós fomos tratando a população. As pessoas desalojadas 

que iam para casa de parentes nós tínhamos um sistema de distribuição de alimentos e que 

levávamos os alimentos e as feiras as casas dessas pessoas. Muita gente abrigada em 

Jandaíra e nós mandávamos alimentos para Jandaíra para colaborar com aquelas famílias 

que tinham abrigado as famílias de João Câmara, em outras cidades também e no Município 

de João Câmara que muita gente foi para zona rural, para a casa de parentes e nós 

distribuímos permanentemente alimentos para essas pessoas. Até por que houve além da 

Prefeitura que comprou muito alimento, houveram muitas doações, o Governo do Estado fez 

muitas doações. Na época a LBA que existia fez doações de alimentos. A população de Natal 

doou muitos alimentos. A população mesmo de Natal, em campanhas realizadas lá em Natal 

doou muitos alimentos e esses alimentos foram redistribuídos pela população de João 

Câmara. Por que a população paralisada e sem trabalhar por conta daqueles momentos de 

euforia terminavam não tendo como alimentar suas famílias. O grande problema não estava 

na falta de alimentos, mas na própria mobilidade da população que fazia com elas, muitas 

vezes deixavam de trabalhar e saindo do status onde se encontravam e a família passaram a 

se dipersar e isso criou um problema social bastante grave. Conseguimos contornar a 

situação. Com a reconstrução de João Câmara, autorizada pelo presidente José Sarney, que 

foi entregue ao Batalhão de Engenharia, fez retornar para João Câmara um número maior 

de pessoas além do que saiu. Antes dos abalos se procurava uma casa para alugar em João 

Câmara e se encontrava, depois dos abalos não se encontrava mais casas para alugar e até 

hoje o fenômeno continua. Você não encontra em João Câmara uma casa fácil para alugar. 

 

[Por que o senhor acha que se deu esse fato?] 

 

Esse é um fato interessante por que na hora reconstrução foi necessária muita mão-de-obra. 

Muita gente que estava desempregado em outras cidades viu João Câmara como uma forma 

de arranjar emprego e correu pra dentro de João Câmara e isso inchou rapidinho a cidade e 
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chegou um ponto que após os abalos em 1988 você não encontrava mais com facilidade uma 

casa pra alugar. Era muito difícil encontrar uma casa para alugar em João Câmara. De 

forma que a cidade inchou um pouco em relação a como era antes de ocorrer os abalos. 

Também, outro fenômeno que aconteceu foi que, depois de 1986, a primeira reforma agrária 

que aconteceu na região de João Câmara e eu frizei ao Presidente da República, José 

Sarney, que tínhamos problemas com outras localidades como Morada Nova e Amarelão, 

onde havia uma concentração muito grande de pessoas naquelas regiões, mas eles não 

tinham terra para trabalhar. Daí o Presidente Sarney autorizou a primeira reforma agrária 

do Estado foi uma fazenda desapropriada em João Câmara e a partir daí o movimento 

cresceu e outras propriedades foram desapropriadas em consequência disso também, após os 

abalos, veio o movimento dos Sem Terra que também ajudou o enchimento da cidade. 

 

[Como se deu via Secretaria da Educação o esclarecimento, por exemplo levando tema 

para a Escola?] 

 

Houve isso exatamente na época dos abalos. A população afastou-se de João Câmara. A 

Escola Municipal principal torou-se toda, ficou sem possibilidades de haver aulas e nós 

reunimos toda a classe de professores que ficou em João Câmara e determinamos que as 

aulas deviam continuar e dei quinze dias para que os professores retornassem as suas salas 

de aula e eles reclamavam por que não haviam salas de aula, eu disse a eles que ia 

providenciar. O exército levou barracas e montamos as salas de aula nas barracas do 

exército e organizamos um pátio próximo ao prédio no INSS e próximo também a Escola 

Municipal e lá montamos as salas de aula nas barracas do exército e tentamos com isso 

esclarecer a classe estudantil e a classe de professores que os abalos não iam afundar a 

terra, por que o grande medo era o afundamento da terra, e tentamos mostrar que não havia 

esse afundamento e que o fenômeno era explicado de tal e tal forma, assim como explicavam 

os cientistas na época e as reuniões permanentes que eram feitas em João Câmara com a 

população incluíam professores e quem quisesse participar, de forma que havia explicação 

para o fenômeno. A prefeitura se preocupou muito com a explicação à população das causas 

do fenômeno e da possibilidade desse afundamento ou não. Então fizemos um esforço para 

manter os serviços da prefeitura mesmo de forma precária, funcionando, e serviços 

funcionaram e que devia funcionar menos era os serviços da Educação por que as Escolas e 

a Escola principal havia se torado toda, que era uma Escola antiga, construída só na base 
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daquele tijolo maciço e paredes de tijolos duplos. E aí essa Escola quebrou-se toda, mas nós 

mostramos que a população deveria permanecer, que a Escola deveria funcionar e a Escola 

continuou funcionando e mesmo assim nós não conseguimos evitar que a maior parte da 

população da cidade abandonasse o município. 

 

[Nesse contato com população, como eram as explicações que eles davam a cerca dos 

terremotos?] 

 

Numa das explicações para dizer que o município não afundaria, que a cidade não afundaria, 

era que nós estávamos em cima de um cristalino. Uma grande rocha que possuía uma 

extensão de vários quilômetros de profundidade e que cobria toda a área do Município não 

permitiria que a terra afundasse por que se tratava de um material com grande consistência 

que ali estava e que não permitiria que o Município afundasse, aquilo não iria afundar 

nunca, mas me parece que quando nós dizíamos que estávamos em cima de uma grande 

rocha, um grande bloco de pedra que não afundaria, isso levava a um segundo entendimento 

das pessoas que a grande pedra que estava ali era mais perigosa, pois se tratava de uma 

grande pedra. Mas de minha parte, tentava dar uma explicação a população mostrando uma 

analogia de uma tábua de umburana, que era muito comum na região antigamente, que 

possuem, geralmente, no seu centro alguma parte podre ou danificada por fungos e isso faz 

com ela fique frágil. Fica com uma parte podre. Uma parte fragilizada. E eu tentava mostrar 

as pessoas de forma analógica que a falha era uma coisa mais ou menos daquela natureza, 

tínhamos uma grande rocha que nos dava o suporte ali e que jamais afundaria e que essa 

rocha não tinha para onde ir, mas que no meio da rocha havia uma falha e essa falha era 

como se fosse uma grande tábua de umburana que no centro dela tem aquela parte podre, 

que as pessoas conhecem, de forma que aquela parte podre ali seria a falha, mas observe que 

a tábua de umburana é muito grande em relação aquela falha que é muito pequena significa 

que aquela tábua nunca vai afundar. Então eu tentava fazer essa explicação de forma 

analógica por que as pessoas conheciam a tábua de umburana e não conheciam, do ponto de 

vista físico, o fenômeno, mas de forma analógica eu tentava explicar essa questão. Eles 

entendiam que por ser uma grande rocha os amedrontavam ainda mais. Havia uma 

explicação que quando você falava na palavra falha eles não entendiam muito bem o que era 

falha, por isso eu tentava fazer essa analogia. Mas, apesar de os cientistas que estiveram lá 

tentaram falar o melhor possível, o máximo possível, a linguagem popular mesmo assim eles 
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não conseguiam atingir o sentimento das pessoas com aquela linguagem. Por que a questão 

de eu falar pra você enquanto você está no seu estado normal é uma coisa, quando você está 

submetido a um estado anormal a questão é outra. Então por mais que eu fale a sua 

linguagem, o seu temor e o seu medo não deixa você ter uma boa compreensão da 

explicação. Então era mais ou menos isso que acontecia, as pessoas iam assistir as palestras 

em estado de temor, de medo, e queriam com ansiedade buscar uma explicação para aquilo 

ali. Queriam uma solução para o problema. Mas chegou um tempo que a gente percebia que 

aquelas explicações dos cientistas não valiam de nada. No início as pessoas achavam que os 

cientistas tinham a solução para o problema. Eles já entendiam que os cientistas não tinham 

a solução para o problema. Os cientistas estavam ali, apenas, para explicar o fenômeno da 

natureza. 

 

[E entre eles qual foi a explicação que perdurou?] 

 

A falha. A falha geológica. 

 

[Isso chegou a vencer as explicações míticas?] 

 

Chegou para o pessoal mais esclarecido como os professores, os estudantes. Para as pessoas 

mais esclarecidas sim. As pessoas têm um entendimento que é uma falha geológica e que isso 

pode levar a cidade a um tremor muito maior. Quando eles calcularam o abalo em 5,3 e 

começaram a dimensionar a falha em 7km, 16km, 27km e começou a acontecer abalos lá em 

São Paulo do Potengi, alguns pequenos abalos, e com esse abalo que deu em Touros a 57km 

a dentro do mar eu comecei a discutir com a questão de que a falha de João Câmara tinha a 

possibilidade para um abalo muito maior do que 5,2. A falha estava mais ou menos em uma 

profundidade de 8km, onde estava localizado o epicentro, mais ou menos a essa distância, ou 

seja, nós estamos a uma profundidade que é a flor da terra, você vê que em Minas Gerais os 

epicentros são a 400km de profundidade, no Acre é trezentos e tantos quilômetros de 

profundidade e mesmo assim a população sente ainda. Então você tem um cristalino, se fosse 

pelo menos uma região calcária, que mais amortecedora, mas você está num cristalino que a 

propagação de ondas é mais consistente, de forma que você tem uma falha de 8km de 

profundidade e com uma extensão dessa. Não sei como calcular aqui a quantidade de energia 

acumulada em função da capacidade da falha, mas se você está a uma profundidade de 8km 
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e você tem uma falha de uma dimensão dessa todinha, nós temos ali uma possibilidade de um 

abalo acima de 7,0. Na verdade é preciso que aquela falha de João Câmara passe por um 

estudo mais profundo. É verdade que os equipamentos que estão em Natal e em Brasília 

registram esses fenômenos, mas eles não vão nos dar com precisão informações se não existir 

uma rede de equipamentos locais que possam oferecer dados mais consistentes. Essa rede foi 

até montada mas depois foi retirada. Nós fizemos também um boletim diário, um boletim feito 

pela Universidade, do número de abalos que acontecia na falha, depois esse boletim passou a 

ser muito estafante e passou a ser quinzenal de forma que saía só os principais abalos, mas 

agente tá numa região que há um descaso do governo muito grande. Quer dizer, voltamos a 

estaca zero. Não existe um trabalho de prevenção que nos dê a possibilidade de amanhã 

termos uma segurança onde estamos vivendo. Continua a população de João Câmara 

construindo residências sem estrutura de ferro e cimento, com estrutura suficiente para 

sustentar um abalo da natureza que deu ou até 6,0 mais ou menos. Continua todo mundo 

construindo casa lá só com tijolo e em condições difíceis. Não existe uma prevenção em 

relação a rede de energia elétrica. Não existe uma prevenção como barracas para 

eventualmente acolher a população. Não existe um setor de defesa civil preparado para 

enfrentar o problema. Voltamos a estaca zero, ao que era antigamente. 

 

[Em relação as ações desenvolvidas pela prefeitura, em termos de comunicação com a 

sociedade. O que você pode relatar sobre os pontos negativos e positivos? O que deu 

certo e o que não deu certo?] 

 

Um ponto que deu certo foi a conscientização da população. Quando eu falo isso estou 

pensando na maioria, por que existe os que acreditam no contrário, de que a cidade não 

afundaria. Isso foi um ponto importante. Outro ponto importante foi o fato da população sair 

da ideia mítica de que o fenômeno acontecia devido aquelas explicações miticamente 

explicadas para o entendimento de que o fenômeno tem explicação científica. Embora que as 

pessoas estão com um meio termo que tem uma explicação científica, mas sabem que a 

ciência não vai ter uma solução para o problema. Do ponto de vista de hoje. Eu discuti muito 

com Mario Takeya e com João da Mata dizendo a eles da possibilidade de se construir um 

pára-terremoto. Não existe um pára-raios e por que não se pode construir um pára-

terremotos. Eu falava na brincadeira, mas a minha brincadeira tinha um fundo de verdade, 

eu sabia que não tinha naquele momento alternativa, mas eu dizia: -- a Petrobras já está 
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construindo poços a 1000m de profundidade. Nesses dias ela já está tirando petróleo a 

1000m de profundidade. Como existe hoje essa perspectiva de perfurar no pré-sal. Aliás, hoje 

não tem mais a perspectiva não, hoje já está sendo arrancado petróleo do pré-sal. Como na 

época em havia a perspectiva de arrancar petróleo do pré-sal havia aquela perspectiva de se 

arrancar petróleo a 1000m de profundidade. Eu vou pra ele e vou dizer assim: -- há 9000m já 

estão arrancando petróleo do pré-sal e a tua falha é de 8000m já pode ir até lá e montar uma 

usina de energia. Eu não diria nunca que isso não pode acontecer. Eu não diria nunca isso. 

Na verdade você tem uma possibilidade energética muito grande numa falha rasa, que não é 

uma falha de 400km, que aí sim fica complicado um cara mandar uma sonda a 400km de 

profundidade, mas a 8000m que no mar já está indo a 12km. Por que aqui na terra não pode 

ir a 8km? Por que aqui na terra não pode ir a 15km? Não pode ir a 20km? É verdade que a 

gente está falando do ponto de vista teórico. A gente está falando do ponto de vista 

hipotético, aliás. Mas se a gente olhar a tecnologia hoje e se a gente olhar como amanhã isso 

pode vir a ser capitado é uma coisa que amanhã a gente vir a ter uma usina de 

transformação de energia elástica em energia elétrica para a população. Não estou dizendo 

que isso vai ter, mas é do ponto de vista da ficção científica. O cara que disse que o homem 

foi a Lua, ele disse a não sei quantos anos atrás e o homem já não foi a Lua? Não é? Não 

existe um doido aí que fala na possibilidade de se construir um trem dentro do oceano, 

ligando Nova Yorque a Londres, que o avião faz em não sei quantas horas, o trem fará em 53 

minutos. Não sei se você já viu isso? São ideias de megaconstrução, mas quando você olha 

do ponto de vista que o cara mostra que é possível construir um grande túnel que liga Nova 

Yorque a Londres pelo oceano e gasta para isso 53 minutos, você vê aquilo com todas as 

possibilidades físicas de que aquilo pode acontecer. Eu acho que é só a questão de um doido 

esboçar uma usina desse estilo. 

 

[Você tem mais alguma consideração a fazer?] 

 

O básico é isso aí e o grande problema de hoje é o que eu digo a você, não houve uma 

continuidade do trabalho com relação a questão da defesa civil e como nós enfrentamos 

aquilo de cara e pela primeira vez nós tivemos nossas falhas, mas acertamos em muito por 

que não fizemos só. Nós buscamos ajuda em todos os setores da sociedade, pessoas que 

tinham experiência na área nos ajudaram muito nisso tudo, então não é uma questão somente 

de nós termos feito um trabalho de atendimento a sociedade, mas não foi só uma experiência 
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própria nossa. Fizemos com uma experiência coletiva do grupo de cientistas, da Defesa Civil 

do Estado, do Exército, então pessoas que não tinham experiência com a questão sísmica em 

si, mas tinham experiências que foi se somando e se conseguiu montar um sistema que fez o 

tratamento da população e terminou dando mais certo do que errado, apesar de termos 

enfrentado o problema de forma primária e de forma precária, o Município tinha uma 

precariedade pra tudo, mas não houve uma continuidade do trabalho e eu acho que trabalho 

da Defesa Civil deverá continuar observando aspectos importantes como a questão da 

segurança sísmica, isso é o mais importante, por que ninguém vai resolver o problema 

sísmico, só com a usina que eu estou idealizando que vai captar energia de lá, então a gente 

não vai resolver o problema sísmico se não com a segurança como existe em países como o 

Japão, por exemplo. Não teremos tudo aquilo lá, mas teremos a segurança aos nossos 

moldes. Nas condições que a gente pode dispor e não existe, por exemplo, uma atuação por 

parte da COSERN para cuidar dessa parte da eletrificação por que eu vejo isso como um 

risco terrível. Não aconteceu de cair um cabo naquela época, mas se acontecer de cair? Nós 

temos uma feira livre que está na parte de tensão mais alta do município, é no centro da 

cidade onde temos a mais alta tensão da cidade. Se um cabo daquele cair, quantas pessoas 

não vão morrer eletrocutadas? Tudo bem que existe um sistema de relé e se acontecer de o 

sistema não funcionar? A COSERN diz que não tem possibilidade. O que é isso? Você dizer 

que não tem a possibilidade de um equipamento técnico falhar! Ou você quer enganar a 

gente ou você é tão burro a ponto de achar que os outros são burros também! Por que a 

possibilidade de falha existe. Essa continuidade do trabalho é que é importante e que nós não 

temos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

APÊNDICE F 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM O MONS. LUIZ LUCENA DIAS EM 23/12/2009. 

 

[Data de quando os primeiros relatos sobre abalos sísmicos em João Cãmara?] 

 

Os primeiros relatos que eu tenho conhecimento são de 1904. Ali no torreão eu tomei 

conhecimento dos tremores.  

 

[De algums forma as pessoas suspeitavam do que ia ocorrer em 1986?] 

 

Os abalos ocorreram desde o começo do ano. Eles não eram novidade. O que foi novo 

naquele ano foi a magnitude. Não foi novidade por que desde o mês de março que tivemos 

abalos sísmicos e no mês de junho em Taipu. Nessa época Frei Damião enviou uma 

mensagem [um texto] para o povo dizendo que os abalos passariam logo e que o povo não 

vendesse o que era seu. A recomendação era essa. Desde o mês de março de 86 que haviam 

abalos constantes. Em julho e agosto abalos um poucoi maiores e em 30 de novembro foi 

aquele grande. Veja que não era novidade. Em 58 ou 59 quando eu cheguei aqui ocorriam 

muitos abalos, mas a gente não timha como saber qual era a magnitude dos abalos. Há uma 

diferença entre a magnitude e a intensidade. O que se sabia era que as coisas caiam assim 

das prateleiras. Apesar de não ser novidade havia muita preocupação. Agora o ponto alto foi 

em 30 de novembro, de madrugada. 

 

[Devido a esses eventos viaram cientistas de vários lugares. Como foi a receptividade 

desses cientistas aqui na cidade?] 

 

Faziamos reuniões. As reuniões eram sempre aqui no centro pastoral. Era o lugar mais 

seguro por que a estrutura era feita de viga muito fortes, eu usava até trilhos nas vigas e era 

o lugar que se considerava mais seguro. O povo ficava naquela ansiedade. Agora para não 

assombrar muito o povo, essas reuniões não eram assim abertas ao público. Eu participei 

sempre de todas. 
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[o que a população achava da presença desses cientistas?] 

 

Eles sabiam e ficavam naquela expectativa sobre o que iria acontecer. Agora de qualquer 

maneira fazia um certo alívio por que a ideia que se tinha era que seriam acomodações. 

Depois eles chegaram a conclusão que não era nada de acomodações. Mario Takeya dizia 

assim: -- Não tenham medo do que está em baixo, mas tenham medo do que está em cima 

como uma telha que pode vir a cair sobre a cabeça de vocês. Mas a única coisa que se pode 

dizer sobre isso é que ali em Samambaia uma telha caiu sobre a cabeça de uma moça e feriu. 

Eu dizia sempre que o abalo é muito mais psicológico do que o aspecto físico. 

 

[Como os cientistas falavam com a sociedade?] 

 

Primeiro eles estudavam e que eles diziam é que a cordilheira meso-atlântica estava 

precionando aqui o continente e aqui como tinha uma falha geológica ía acumulando 

energia. Então depois do acúmulo de energia ocorria o desprendimento dessa energia. Eles 

diziam que não se preocupassem com a quantidade de abalos, por que quanto mais abalos 

aconteciam, mais ocorria a liberação daquela energia que estava acumulada, mas havia a 

possibilidade de um abalo grande. Eles diziam isso. Chegou a ser registrado mais de 1500 

abalos naquele período. 

 

[Nós temos conhecimento que o senhor foi uma espécie de interlocutor entre esse grupo e 

a sociedade, o senhor poderia relatar um pouco como foi essa experiência?] 

 

A gente ia explicar ao nosso povo e também deixar as coisas mais claras mas tinha coisa que 

a gente não dizia porque o povo ficaria assim assombrado, então esse negócio de placa 

tectônica não interessava tanto, o povo não sabia disso né. Depois chegamos a conclusão de 

que não deveríamos publicar, mas eu terminei publicando. Depois de muito estudo veio o 

cientista grego, o descendente de japonês e muitos lá da universidade de Brasília, então eles 

chagaram a conclusão de que o epicentro, que era em Samabaia a 6 quilômetros, não 

aconteceria mais epicentro lá, chegaram a essa conclusão e que um abalo grande aqui não 

haveria possibilidade de dá mais, que eu não ia divulgar, mas terminei divulgando. Não 

havia mais perigo de dá um abalo grande, de 5,3 ou mais, não havia possibilidade por que 

essa descarga foi grande e depois o epicentro iria se deslocar e realmente isso aconteceu 
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para o norte e para o sul, para o norte tivemos o epicentro lá depois de Rio do Fogo e para o 

sul depois de Gafieira, então houve esse deslocamento e nenhum epicentro mais foi 

localizado em Samabaia. Agora, esse de Samabaia a profundidade foi pequena, mas a 

intensidade foi bem mais forte. 

 

[Nessa época também existiu alguns mitos que permeavam a população, respostas 

alternativas...] 

 

Havia uma história que aqui tinha um rio caudaloso debaixo da terra. Não tem isso, mas tem 

parecido por que essa água que aflora ali em Pureza, essa água vem lá do Maranhão e na 

gruta lá no Ceará é a mesma água daqui, vem sair aqui. Tem alguma coisa parecida né! Mas 

não é nada de rio caudaloso. E havia também um grupo de protestantes que ficavam 

explorando o povo e diziam que era Jesus que vinha para levar os seus. Não é nada disso daí. 

Não é nada de fim de mundo não. Em Lisboa, em mil quatrocentos e pouco aconteceram 

abalos. Na Grécia muito antes disso já acontecia abalos sísmicos, sempre houve. No 

Evangelho, Mateus diz que haverá tremor de terra, tudo isso... haverá, houve e haverá. 

Sempre haverá. É uma coisa natural. Agora alguns diziam, em uma explicação bem simples, 

alguns diziam: assim como tem trovão no alto, tem trovão também na terra. Eu conversava 

até com eles [protestantes] – não digam isso que não é nada disso. Vocês estão criando uma 

coisa assim e não tem nada de sobrenatural não. Não é nada sobre natural. Teve uma delas 

que dizia que Jesus vinha buscar os seus e antes desse abalo deu um e ela foi embora e eu 

disse – Tá com medo de Jesus? Mas era uma coisa natural. Aqui não era uma região sísmica, 

era uma região sujeita a abalos sísmicos. Não é uma região sísmica. No Japão, no Chile são 

regiões sísmicas, aqui não. Aqui é uma região sujeita a abalos sísmicos.  

Quando deu o abalo, bem foi a noite toda de abalo. Todos pequenos, mas quando deu esse 

grande desapareceu luz, desapareceu telefone, procurei a lanterna, desapareceu também. Eu 

desci e ainda estava escuro, foi aí que eu pensei: vou pegar o carro e sair para ver a 

situação. Quando fui chegando, bem se tivesse chegado cinco minutos antes tinha caído em 

cima de mim. A garagem estava em cima do carro. Eu saí de pés e encontrei uma pessoa que 

ia num fusquinha, não me lembro quem e pedi a ele que me desse uma carona até a rua. Não 

tinha ninguém dentro de casa. Consegui uma amplificadora pequena e coloquei um auto-

falante lá. Depois então conseguimos contato com a rádio Cabugi que veio com uma 

frequência modulada pra cá e transmitiu a notícia para as pessoas. Agora eu dizia não saia 
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ninguém, mas apesar disso saíram doze mil, vinte e dois mil que tinham aqui na época, 

saíram doze mil. Da madrugada até doze horas da noite, saíram doze mil pessoas. Eu dizia 

não saiam. Depois disso eu insisti para que não vendessem nada, mas tinha gente se 

aproveitando, comprando propriedade. Eu dizia não saiam, não vendam suas coisas que vão 

se arrepender. E então, eu e Ribamar [prefeito na época] conseguimos falar com o juiz para 

ele determinar que durante um ano não podia passar nada que fosse daqui. Para evitar 

[abusos]. A gente conseguiu também falar com o Ministério da Educação para que todas as 

escolas daqui tivessem só três provas naquele ano, só três bimestres e que os alunos fossem 

aprovados com as notas que tinham. Então conseguimos sanar essa situação também e 

Ribamar ficou aqui todo o tempo. Após o abalo, nos qutro primeiros dias eu fiquei dormindo 

dentro do carro e depois eu fiz uma barraca ali na quadra de esportes e fiquei lá. Levei o 

telefone por que constantemente eu dava telefonemas e diziam: se o senhor sair o resto da 

população vai sair. Então eu disse que podem ficar tranquilos que eu não não saio. As 

pessoas não dormiam em casa. Todo mundo dormia em barracas pela quadra. Alguns que 

tinham saído já estavam voltando e dormindo também em barracas. O único hospital da 

cidade era a maternidade, mas foi interditada. Não tinha condições de funcionar. Então nós 

conseguimos que viesse o circo da cultura e se instalou na praça da cidade. O médico da 

cidade e mais quatro médicos do Estado vinha prestar serviços no circo da cultura e depois é 

que nó conseguimos restaurar a maternidade. Nós também conseguimos muitos corbetores, 

colchões e roupas para o povo. De inicio também madaram sacos pretos para as barracas, 

que ficavam muito quentes, foi quando o Presidente [da República] esteve aqui e me 

perguntou se o que estava chegando era suficiente e eu disse que os sacos pretos eram muito 

quentes e ele ordenou que a SUDENE trouxesse outro tipo, uns sacos amarelos que eram 

melhores. Ele foi muito atensioso. Eu disse a ele fossemos para perto do povo e ele foi. Ele 

passou aqui umas quatro ou cinco horas. [nesse momento o entrevistado ficou muito 

emocionado] 

 

[E quanto as estruturas físicas?] 

 

A igreja possui um radier de concreto armado, mas as torres da igreja foram feitas só de 

tijolo e elas se danificaram mas eu ainda celebrei a missa no domingo. Depois me disseram 

para não celebrar mais. Agora quando foi para a restauração houve uma proposta da 

COHAB para vir construir. A gente sabia que a COHAB tinha construido umas casas por aí e 
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até pau de coqueiro no alicerce das casas ela colocou. Então nós não aceitamos. Falei a 

Ribamar e ele dise que nós não devíamos aceitar. Então entramos em contato com o 

Ministério de Interior e Justiça eles haviam autorizado a eles [COHAB] virem fazer e nós 

dissemos que não. O Ministro veio até aqui e perguntou qual era a proposta e nós demos a 

ideia do Batalhão de Engenharia do Exército. Então veio um General de João Pessoa até 

aqui, o General Tibério, e nós explicamos tudo, ele marcou uma reunião com outros generais 

e algumas autoridades. Depois de três dias veio um General e disse: -- Nós temos 

possibilidade com 90 dias começar o serviço. Eu levantei a mão e disse: --General eu não 

escutei bem o que senhor disse não. O senhor disse que dava pra começar com 9 dias foi! Ele 

disse não, 90 dias e eu disse que se demorar 9 dias ainda tava demorando muito! Naõ pode 

ser. Do jeito que está aqui a situação tem que ser de imediato. Não foi com 9 dias não, mas 

com 10 dias eles estavam aqui. Compraram o material transportaram com o carro do 

exército e quando eles chegaram o General Tibério disse que iria começar pela igreja, eu 

disse que não aceitava por que existiam mais de 3000 casas para restaurar e ele deveria 

começar pelas casas. Ele concordou e obra começou pelas casas e última que foi feita foi a 

igreja. Existiam casas que não tinha condições de ser habitadas. Elas disseram que era mais 

seguro fazer as casas de taipa, ainda hoje existem casas de taipa. Eles [o exército] ficaram 

aqui e se instalaram em barracas e no colégio. Então começaram o serviço e foram até fim 

mesmo com a reconstrução das casas. Ainda sobrou dinheiro que aplicaram em outras coisas 

como a prefeitura, prédios públicos e na Escola Municipal. 

 

[Após esse período, qual foi a imagem que ficou do grupo de cientistas que trabalhou 

aqui na cidade?] 

 

Quem ficou mesmo na imagem foi Mario e Joaquim, esses outros vieram momentaneamente. 

Mario e Joaquim eram as pessoas que explicavam as coisas direitinho e então o povo ficava 

sabendo. Mario eu levei algumas vezes para comunidade para ele dar uma palavra. A 

impressão foi boa. Os gregos que chegaram aqui vieram só fazer experiências, eles 

perfuraram, até certa profundidade, e fizeram as experiências. 
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[O senhor tem algo mais a comentar?] 

 

O trabalho do exército foi muito bom. O trabalho do Mario e do Joaquim também foi muito 

bom. Quando o exército assumiu a coisa andou até o fim. Eu dizia sempre a aqueles que 

saíam para não ir e eles voltaram, pelos menos 80% voltaram. Mais de 80% voltaram. Foi 

quase um ano de restauração. Se chegou a conclusão que as casas de taipa eram mais 

resistente do que tijolo, e realmente eram. Concluiram também que não podiam construir 

aqui sem colocar vigas e amarração. Quanto aos abalos todo ano tem, pequenos. De 0,5 a 

2,8 [magnitude] no máximo, mas empre aparecem. Hoje em dia o povo nem se preocupa 

mais. Essa geração mais nova nem se preocupa. Na época muitas pessoas tiveram aqui. O 

governador Vivaldo Pereira, no setor da saúde a Secretaria de Saúde deu muita assistência. 

Em cinco meses cinquenta por centos das pessoas haviam voltado, depois fizemos um 

levantamento e constatamos que mais de oitenta por cento das pessoas haviam voltado. E 

hoje em dia as pessoas não se preocupam tanto com isso. Vieram muitos repórteres de várias 

partes, houve muita repercussão e até do Japão eu recebi correspondências que diziam que 

não nos preocupássemos que lá isso era comum e eles continuavam a viver com tudo isso. 
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APÊNDICE G 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM SEU ABEL EM 23/12/2009. 

 

 

... sabe que João Câmara chamava-se As Matas e tinha uma feirinha na Assunção, meu pai 

vendia peixe e trocava cavalo. 

 

[que ano era esse seu Abel] 

 

Eu não tô me lembrando do ano não. Eu sei que a revolução de João Câmara, a revolução 

mesmo foi em 35, mas o ano da feira eu não lembro. 

 

[o que os mais velhos contava para o senhor sobre so abalos?] 

 

Bem, eles contavam que haviam esses abalos, mas foi em 52 que houve um abalo grande, foi 

o que eu alcancei. Pra trás eles falavam mas eu não lembro bem não. 

[como se deu a movimentação das pessoas? O que elas comentavam nessa época?] 

O povo reclamava, todo mundo ia embora de João Câmara pra fora, depois que terminavam 

os abalos eles voltavam. 

 

[como eram os abalos? O que dava para sentir?] 

 

Dava para sentir que tremia a terra, balançava as casas. Tremis tudo. Se tivéssemos sentado 

em uma pedra como essa, a pedra balançava todinha. O que eu vi foi em 52. Em 52 abalou 

muito. Veio abalar novamente em 86, em 86 começou. Esse aí eu sei do começo ao fim. 

Começou no mês de São João [junho]. Quando foi em agosto colocaram os aparelhos aqui. 

Novembro deu aquele grande. E só terminou no outro ano, só terminou no mês de maio. O 

peruano disse que ia terminar no mês de maio e foi certinho como ele disse. 

 

[como foi o trabalho do pessoal da Universidade que vieram aqui?] 

 

Eles trabalharam muito aqui só armando aparelho aqui. Vieram uns igleses e trabalharam 

mais de quinze dias aqui, armando os aparelhos. Esses aí ninguém entendia a fala deles. Eu 

só entendia mesmo a fala dos peruanos. Os gregos vieram também, mas ninguém entendia a 
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fala deles, eles falavam só pra eles mesmos, eles falavam muito diferente. Vieram 

americanos, eu também não entendia, agora os peruanos é que eu entendia tudo. O peruano 

andou comigo por aqui por três dias caçando lugar no pé da rocha pra colocar uns 

aparelhos em cima pra escrever, não sei o que eles escreviam. Colocavam aqueles aperelhos 

no pé da rocha, os aparelhos movimentavam e eles escreviam algums coisas, mas eu não sei 

o que eles escreviam, não sei o que era. 

 

[quando eles chegaram aqui como se deu a receptividade por parte das pessoas?] 

 

Todo mundo recebeu eles bem. Eles almoçavam aqui em casa, iam buscar o almoço em 

Natal. Ia carro logo pela manhã para buscar o almoço deles em Natal e eles ficavam aqui 

trabalhando o dia todo. Era um movimento “medonho” e nesse tempo não havia celular, mas 

eles já tinha um negócio que era do mesmo jeito de um celular. Eles falavam com os de lá: -- 

onde é que vêm? Já vêm em Taipu? Eles já tinham, agora aqui não tinha não. Assim na época 

da feira meu pai vendia peixe e trocava cavalo e aí coronel finado João Câmara fez aquele 

mercadão e fez a usina e mudou pra Baixa Verde ali no lugar da linha, a linha também foi 

colocada no mesmo tempo, mas passaram pouco tempo trabalhando na linha. Eu sei que o 

meu pai dizia que... Eu nasci em 28, mas a primeira vez que trem corria na linha foi em 27, o 

meu pai dizia. Mas começaram a trabalhar na linha bem na era de quinze ou na era de doze, 

foi um trabalho medonho o que fizeram, esse foi o governo federal. Aí meu pai dizia que o 

primeiro ano que trem correu foi em 27. Agora o ano da revolução foi em 35. A revolução foi 

pra acabar com cangaceiros. Havia cangaceiro demais aqui. Tinham três turmas de 

cangaceiros aqui, na beira do rio, perto demais. Eles queriam acabar com o finado João 

Câmara. Eles davam demais no povo do finado João Câmara. O povo da família de João 

Câmara andava demais com meu pai, comprava muito algodão ao meu pai, nessa época meu 

pai trabalhava muito.  

Houve a eleição com dois partidos, perrepista (?) e liberal, no ano da revolução. No dia da 

eleição finado João Câmara ganhou. 

 

[depois disso foi que a cidade passou a ser chamada João Câmara?] 

 

Não, João Câmara faz pouco tempo, era Baixa Verde. Quando finado João Câmara fez usina, 

o mercado e tudo mudaram tudo para Baixa Verde porque naquela região era tudo uma 
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baixa verde no correr da linha. Aí mudaram pra baixa verde naquela época. O finado João 

Câmara fez a usina e o mercado, foi no tempo que mudaram pra baixa verde. João Câmara 

[como nome da cidade] foi depois que João Câmara morreu. Ele morreu muito moço. Parece 

que ele morreu com 52 anos. Esse açude ele fez de 41 para 42, essa casa aqui, aquela acolá e 

a outra depois [fazia parte da paisagem do local da entrevista], foi o finado João Câmara 

que fez isso aqui tudo. Essa casa eu comprei muito depois. As terras dele começavam na 

beira do rio e iam até Parazinho. Era tudo uma propriedade só, não tinha ninguém no meio 

não. Eram grande as terras dele. Ele devia muito ao Estado, quando ele morreu ficou tudo 

para o Estado. Colocaram empregados para tomar conta durante muito tempo, quando 

Aluisio Alves ganhou resolveu dar aos pobres. Pode todo mundo tirar seu pedaço. Veio gente 

de todo lado, mas eu não saí porque morava lá beira do rio. Naci e me criei em João 

Câmara. Depois todo mundo começou a vender, agora sem documento. Foi quando eu 

comprei esse lugar a uma camarada chamado Zé Costinha. 

 

[Na época dos abalos de 86, como foi que os governantes ajudaram a população?] 

 

Ajudaram muito. Nessa época Ribamar era o prefeito e ele enchia um carro de mercadoria 

para dar ao povo se alimentar. 

 

[E o esclarecimento a população?] 

 

A população ficou apavorada e foi quase todo mundo embora aqui da rua, mas depois 

voltaram. Nesse tempo eu vendia miudezas e fazia a feira quia de João Câmara. O dia do 

abalo grande foi uma madrugada. Foi às quatro horas da madrugada. Quando eu vinha de 

Poço Branco encontrei vários carros vindos para Natal. Mas povo depois voltaram! A cidade 

ficou quase desabitada. As casas começaram a ser vendidas e muito baratas. Foi bom para 

quem comprou tudo barato.  

 

[Quebra de sequência por parte do entrevistado] 

 

... E o finado João Câmara ganhou a eleição. O presidente dele ganhou também. Getúlio 

Vargas veio para Natal e conversando com ele disse: -- vamos acabar com os cangaceiros 

hoje! 
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E vieram muitos soldados do exército, não era a polícia. Quando chegaram em João Câmara 

procuraram comida e não tinha. Eles [os cangaceiros] tinham jogado tudo no mato. 

Invadiram as vendas e jogaram tudo no mato. O finado João Câmara levou todo mundo para 

a casa de papai que nessa época vendia carne. Ele tinha deixado o peixe para trabalhar com 

carne. Eles [os soldados] conseguiram expulsar uma parte dos cangaceiros e restante se 

debandou. 

 

[o senhor falou sobre um tremor em 52. Como foi esse tremor?] 

 

Em 52 houve um abalo muito grande e de 52 a 86, praticamente não houve mais abalo. O 

peruano disse que de 52 a 86 dava uma quantidade de ano e, a partir, de 86 o peruano disse 

que contasse a mesma quantidade de ano para tremer tudo de novo. Nós estamos esperando. 

São 34 anos e ainda estão faltando 10 anos para tremer tudo de novo.  

 

[Ele trabalhou quanto tempo aqui?] 

 

Ele trabalhou pouco tempo aqui. Aqui casa mesmo ele só passou dois dias. Ele preparou os 

aparelhos todos aqui. Tinha um aparelho grande que eles chamavam de “mergulho”. Ele 

mandou colocar o aparelho lá em cima daquela pedra grande ali. Um camarada moía assim 

e fincava um cano de cima a baixo e não sei até onde ía. Ele ficava olhando e escervendo no 

papel. O cano ficava fincado ao lado da pedra e ele anotando. Os outros trabalhavam ali, 

mas eu não entendia nada não. Eu não entendia a fala deles. Eles tinham uma fala toda 

atrapalhada e eu não entendia nada não. Eles passaram mais de vinte dias trabalhando aqui 

e fizeram até uma casinha para proteger os aparelhos ali. Ainda tá lá. Aí chegou uns gregos. 

 

[Eles disseram qual a profundidade que dava o cano?] 

 

Aqui em João Câmara é com 5 quilômetros. Bento Fernandes é com 8 quilômetros. A pedra 

vem assim das bandas de Rio do Fogo e vem debaixo do chão assim pra cima e ela racha. Ela 

é fechada assim, mas quando é para vir aquela energia ela abre, ela abre assim. Pega 

lachando de um lado para outro. Lachando e soltando aquele ar. Essas pedras daqui lacham 

que só não sei o que, mas não dá abalo por que ela fica aqui do lado de fora. É a mesma 
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rocha, mas como ela está aqui em cima. Quando a rocha embutida embaixo dá abalo. Essas 

pedras aí racham muito, mas não dá abalo por que elas estão em cima. 
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APÊNDICE H 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, 

o aluno  ANDERSON LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA, portador do RG: 1.572.766 e 

CPF: 034.326.834-56, a utilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material 

em texto desenvolvido como Dissertação de Mestrado, ou ainda destinadas à inclusão em 

outros projetos educativos, organizados e/ou licenciados pela UFRN, sem limitação de tempo 

ou de número de exibições. 

Esta autorização inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no dia___/____/_____, pelo aluno, da forma que melhor lhe aprouver, notadamente 

para toda e qualquer forma de comunicação ao público, tais como material impresso, CD 

(“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-disc” interativo), “home video”, DAT (“digital 

audio tape”), DVD (“digital video disc”), rádio, radiodifusão, televisão aberta, fechada e por 

assinatura, bem como sua disseminação via Internet, independentemente do processo de 

transporte de sinal e suporte material que venha a ser utilizado para tais fins, sem limitação de 

tempo ou do número de utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior, através de qualquer 

processo de transporte de sinal ou suporte material existente, ainda que não disponível em 

território nacional, sendo certo que o material criado destina-se à produção de obra intelectual 

organizada e de titularidade exclusiva da UFRN, conforme expresso na Lei 9.610/98 (Lei de 

Direitos Autorais). 

Na condição de titular dos direitos patrimoniais de autor da série de que trata o 

presente, o aluno e a UFRN poderá dispor livremente da mesma, para toda e qualquer 

modalidade de utilização, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais fins. Para tanto, 
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poderá, a seu único e exclusivo critério, licenciar e/ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, 

no Brasil e/ou no exterior, a título gratuito ou oneroso, seus direitos sobre a mesma, não 

cabendo a mim qualquer direito e/ou remuneração, a qualquer tempo e título. 

 

Natal, _____ de ________________ 2012. 

 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

End.: __________________________________________________________________ 

CPF: __________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I 

TEXTO DE APOIO: ONDAS SÍSMICAS 

http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/ondasSismicas.php. (acesso em: 08 jan.2012.) 

Quando escolhemos uma melancia para comprar sem que possamos ver o seu interior, 

usualmente lhe damos algumas batidinhas e escutamos o som. Se o som estiver limpo, 

provavelmente estará madura. Já um som mais abafado indicará provavelmente que ela 

passou do ponto. Isso ilustra dois pontos sobre as ondas sísmicas: (1) a energia da batida se 

propaga pelo interior da melancia, e (2) a natureza do conteúdo da melancia afeta o som.  

Uma onda transmite energia de um lugar para outro. O bumbo de um tambor viaja pelo ar 

como uma seqüência de ondas, assim como o calor do sol chega até a Terra como ondas, e 

uma batidinha na melancia viaja através dela. Ondas de vibrações que viajam pelas rochas são 

ditas ondas sísmicas. Terremotos e explosões geram vários tipos dessas ondas. A sismologia 

estuda os tremores de terra e também a natureza do interior da Terra com base em evidências 

de ondas sísmicas. 

Um terremoto irradia vários tipos diferentes dessas ondas a partir do seu foco (hipocentro ou 

ponto inicial) cuja projeção na superfície lhe chamamos epicentro. Parte das ondas de um 

terremoto podem atingir a superfície irradiando-se a partir do epicentro por toda a superfície 

da Terra. 

ONDAS DE CORPO  

 

 

Existem dois tipos fundamentais de ondas no interior da Terra. A onda P, longitudinal, é uma 

onda elástica que provoca a compressão e a expansão da rocha.  

http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/ondasSismicas.php
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As ondas P têm velocidade entre 4 e 7 km/s na crosta terrestre e em torno de 8 km/s no manto 

superior. A velocidade do som no ar, que também é uma onda P, é de 0,34 km/s e os jatos 

supersônicos chegam a 0,85 km/s. Na água, a onda P se propaga a 1,5 km/s.  

As ondas P são chamadas primárias porque são as primeiras que podem ser observadas nos 

sismogramas. 

O segundo grupo principal de ondas, chamadas ondas S (shear) são aquelas cujas partículas 

vibram na direção perpendicular à propagação da onda. Sua velocidade é menor, girando em 

torno de 3 e 4 km/s na crosta. O resultado dessa relativa lentidão é que seu registro sempre 

ocorre algum tempo depois do registro da onda P. 

Diferentemente das ondas P, as ondas S se propagam apenas nos meios sólidos, porque as 

moléculas de líquidos e gases podem apenas transmitir pressões. Uma tensão lateral 

(tangencial) entre as partículas não pode ser transmitida em meios não sólidos.  

ONDAS DE SUPERFÍCIE  

 

 

Junto à superfície as ondas P e S podem combinar e propagar-se horizontalmente formando 

ondas de superfície. As ondas de superfície viajam ainda mais lentamente que as ondas de 

corpo. Há dois tipos de ondas superficiais. As ondas Rayleigh se propagam com um 

movimento de sobe-e-desce das partículas como as ondas do mar. As ondas Love vibram 

lateralmente como rasteja um réptil. Durante um terremoto portanto, a Terra se chacoalha 

como as ondas do mar e rasteja como um lagarto.  

COMO MEDIR AS ONDAS SÍSMICAS 

A medição das ondas sísmicas se dá com um conjunto de sensor + registrador => registro 

O sensor (sismômetro) é o responsável por responder aos movimentos e estímulos da 

superfície muito precisamente. O sensor tem uma massa metálica (geralmente um ímã) 

suspensa por uma mola oscilando próximo a uma bobina. Pequenas variações na posição da 
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massa geram uma diferença de potencial nas extremidades da bobina (Lei de Lenz). Se esse 

sinal elétrico for amplificado e digitalizado pelo registrador (sismógrafo), temos o registro 

sismológico (sismograma).  

 

 

 

 

 

 

 

 


