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1. INTRODUÇÃO E DADOS HISTÓRICOS DE SISMICIDADE NA BAHIA  

No dia 30 de agosto de 2020 a região dos arredores da cidade de Amargosa e do vale 

do rio Jequiriça, centro-leste do Estado da Bahia, sofreu com um terremoto de 4,2 graus na 

escala Richter (Figura 1) registrado pelo Centro de Sismologia da USP (http://moho.iag.usp.br/) 

na região de Amargosa. Tal evento sísmico deixou a população local preocupada e, devido a 

propagação da notícia através dos diversos meios de comunicação, inúmeras foram as 

tentativas de explicar o evento e de tranquilizar a sociedade.  

Para fins de esclarecimento, este texto apresenta um apanhado dos dados sísmicos 

disponíveis nas instituições que investigam e monitoram este tipo de fenômeno geológico no 

Brasil, através da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), bem como apresenta o cenário 

geológico da região afetada e faz uma correlação com estudos de tectônica recente realizados 

na Bahia. 

Antecipadamente é importante compreender que há diferença entre o número 

reduzido de terremotos efetivamente sentidos pela população, em relação ao número de 

registros obtidos através de monitoramento por estações sismográficas. Isto se dá porque a 

percepção do terremoto é dependente do grau de magnitude, sendo que os de menor grau 

podem ser registrados por aparelhos, mas não sentidos de maneira clara pela população . Para 

melhor compreensão dos graus de magnitude de um terremoto a partir da escala Richter ver a 

Figura 1, que também apresenta os efeitos associados e esperados para cada faixa de 

magnitude do terremoto. Pequenas variações podem acontecer nas faixas estabelecidas na 

Figura 1, já que, em terremotos onde os blocos rochosos romperam em baixa profundidade, 

como é caso dos que vêm ocorrendo nesses últimos dias, há transferência para a superfície de 

uma grande quantidade de energia. 

Embora o último terremoto registrado nas regiões de Amargosa tenham sido os de 

maior magnitude registrados na Bahia, os dados sísmicos históricos permitem compreender 

que essas atividades não constituem um evento isolado na região. Na Bahia, o histórico dos 

eventos sísmicos das bases de dados conjuntas da RSB, apresentam 373 registros de 



 

 
 
 
 

terremotos (Figura 2), sendo o mais antigo deles, e do Brasil, registrado em Salvador, em 1724. 

Importante observar nesta figura que não apenas no Estado da Bahia há registros de eventos 

sísmicos, mas eles também têm sido registrados em outros estados, tais como Piauí, Alagoas, 

Sergipe, Minas Gerais e Espírito Santo.  Nela, é possivel notar a grande concentração de 

terremotos na Bacia do Recôncavo e áreas adjacentes. Isso ocorre, porque o Recôncavo é uma 

das regiões sismogênicas (propensa a ter terremotos) mais ativas do Brasil, porém sem 

registro de tremores com magnitudes elevadas. 

Do total de registros na Bahia, apenas 8 superaram os 4 graus da escala Richter, 

contudo, nunca ultrapassando os 5 graus (Figura 3). Já a região de Amargosa apresenta 33 

registros de terremotos, tendo o primeiro ocorrido em 1899 com uma magnitude estimada em 

3,5 graus.  

 

Figura 1 – Escala Richter. Fonte:  Modif. de Skinner & Murck (2011). 



 

 
 
 
 

 

Figura 2 – Localização do centro da atividade sísmica (terremotos) registrados na Bahia e 

arredores, compilados da Rede Sismográfica Brasileira – RSBR (http://www.rsbr.gov.br/). 



 

 
 
 
 

 

Figura 3 – Número de terremotos ocorridos na Bahia por faixa de magnitude da escala Richter. 

Fonte: Rede Sismográfica Brasileira – RSBR (http://www.rsbr.gov.br/). 

No Boletim Sísmico do Centro de Sismologia da USP 

(http://www.sismo.iag.usp.br/eq/bulletin/), dos eventos acontecidos antes dos anos 2000 

(Figura 4), estão registrados 101 terremotos na Bahia. No entanto, em todos os dados 

consultados não existem registros no período 1920-1970. Nesse período não havia estações 

sísmicas no Brasil. De acordo com o Boletim, os registros anteriores a 1920 foram obtidos 

através de relatos históricos e da mesma forma, as pesquisas documentais estão em 

andamento para obtenção dos registros sísmicos no período sem dados. Portanto, é 

importante ressaltar que de forma alguma a inexistência de registro sísmico em um período 

corresponde à inexistência de atividade sísmica. 
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Figura 4 – Registros sísmicos no Estado da Bahia anteriormente aos anos 2000 (Fonte: Boletim 
Sísmico Pré 2000, USP).  

 

 Por outro lado, para os útimos 20 anos, excetuando-se os sismos mais recentes 

ocorridos em agosto na região de Amargosa e outro de menor intensidade (1,5) ocorrido em 

Muritiba no dia 19/08/2020, observamos que foram registrados 76 sismos na Bahia (Figura 5).  

  



 

 
 
 
 

  

Figura 5 – Registros de atividade sísmica no Estado da Bahia no período 2000-2020 (Fonte: 
Boletim Sísmico Pós 2000, USP). 
 

Na Figura 6 é apresentado um mapa com a localização e magnitude dos terremotos 

ocorridos na região de Amargosa no período de janeiro de 2015 a agosto de 2020.  



 

 
 
 
 

 

Figura 6 – Magnitude dos sismos registrados na Região de Amargosa/BA no período de janeiro 
de 2015 a agosto de 2020. ZCS – Zona de cisalhamento Salvador. 

 

Como outro exemplo de região com diversos registros sísmicos na base de dados da 

rede sismográfica na Bahia tem-se a região de Itabuna (Figura 2), no sul do estado. Nessa 

região, registros de movimentação tectônica recente (neotectônica), ou seja, mais nova que 23 

milhões de anos, foram identificados nas rochas do Grupo Barreiras, no sul do estado. Esses 

registros foram interpretados como sendo controlados por movimentos de planos de falhas do 

embasamento (CPRM, 2000). As direções principais dessas estruturas são NW-SE, NE-SW e E-

W.  



 

 
 
 
 

2. CENÁRIO GEOLÓGICO DA REGIÃO DE AMARGOSA E SISMOS  

Em relação ao cenário geológico, a região de Amargosa está inserida no limite entre o 

Bloco Jequié e o Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá, componente do embasamento cristalino 

do estado e composto por rochas predominantemente granulíticas, com idades de formação 

iguais ou mais antigas a 2.0 bilhões de anos. Essa região representa o embasamento cristalino 

de bacias sedimentares que evoluíram entre 270 e 112 Ma, como por exemplo, as bacias do 

Recôncavo e de Camamu, cuja formação está em grande parte relacionada com a quebra do 

Supercontinente Pangea, com registros sedimentares entre 150 a 118 Ma, e que originou os 

continentes Sul-americano e Africano. Nessas bacias, as falhas possuem orientações principais 

NNE-SSW com estruturas de transferências segundo WNW-ESE. A Figura 7 apresenta um 

panorama regional das estruturas deformacionais nas regiões proximais e distais à essas 

bacias, com destaque em vermelho para algumas estruturas com trend NW-SE, no qual estão 

plotadas as cidades Amargosa e Mutuípe.  

  



 

 
 
 
 

 

Figura 7- Mapa regional com o arcabouço estrutural das áreas proximais e distais às bacia do 

Recôcavo e Camamu. O círculo laranja representa a cidade de Amargosa. Fonte: Gordon et al. 

(2017). O Retângulo em vermelho representa a área da Figura 9.  

 

A Figura 8A tem como base o mapa geológico (SOUZA, 2003) e nela está plotado todo 

o conjunto de sismos que foram registrados por diversas estações brasileiras, entre 1724 e 



 

 
 
 
 

2020 (Centro de Sismologia USP - http://moho.iag.usp.br/). A Figura 8B apresenta a localização 

e a magnitude dos sismos ocorridos entre 2017 e 30 de agosto de 2020 (Rede Sismográfica 

Brasileira – RSBR (http://www.rsbr.gov.br/), plotados em um mapa de Modelo Digital do 

Terreno. Em ambas figuras, é possível reconhecer os padrões estruturais de direções similares 

apresentados em vermelho na figura 9. Esse alinhamento corresponde à Zona de Cisalhamento 

Salvador, estrutura que exerceu importante controle no desenvolvimento de zonas de 

transferências na Bacia de Camamu (Figura 9) (Ferreira et al. 2009).  

 

Figura 8– A) Registros sísmicos na base de dados da Rede sobre o fundo geológico (Souza et al. 
2003) na região de Amargosa/BA e arredores. B) Registros sísmicos na região de Amargosa/BA 



 

 
 
 
 

e arredores sobre o Modelo Digital de Terreno. ZCS – Zona de cisalhamento Salvador segundo 
Ferreira et al. (2009).  

 
Figura 9- Mapa de falhas do rifte das bacias de Camamu e Almada e principais lineamentos do 
embasamento adjacente. Observar na bacia de Camamu a Zona de Transferência Salvador (ZTS) 
(NW-SE), marcada por falhas transcorrentes. Fonte: Ferreira et al. (2009). A- Amargosa.  
 
 
 



 

 
 
 
 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os últimos sismos registrados na região de Amargosa e o registro histórico obtido 

através da Rede Sismográfica Brasileira para o Estado da Bahia demonstram claramente que, 

embora estejamos em uma situação de interior de placa tectônica, há sismicidade recorrente, 

com registros de terremotos desde o início do século XVII. Entretanto, até o momento, ainda 

não se tem registros de eventos com magnitude superior a 5, mas é notório o aumento dos 

registros nos últimos 20 anos. Esse aumento de registros pode estar relacionado com fatores 

naturais, associado com a dinâmica interna do planeta Terra, ou com o fato que nesses últimos 

anos houve um aumento de investimento na Rede Sismográfica Brasileira permitindo uma 

melhor qualidade dos dados. Além disso, o aumento populacional nas cidades e zona rural 

pode ter contribuído para aumentar a percepção desses fenômenos por parte da população.  

Os dados disponíveis até o momento mostram uma boa correlação entre a distribuição 

dos últimos sismos em Amargosa com o traçado das zonas de cisalhamento Salvador e com as 

falhas de transferência da Bacia de Camamu, com orientação NW-SE (Figuras 8 e 9). Quando 

comparada essa orientação com os resultados dos estudos feitos na Costa do Descobrimento 

por CPRM (2000), as falhas consideradas mais importantes para a tectônica recente são as de 

mesma direção.   

Finalmente, ainda que investigações e monitoramentos futuros sejam a melhor 

recomendação técnica para o entendimento das causas e efeitos dos terremotos, a análise dos 

fatos históricos, ora apresentados, nos permite concluir que a região de Amargosa, tal como 

outras regiões do Estado da Bahia, possui uma característica sísmica ativa, embora as 

magnitudes dos fenômenos sejam em sua maior parte com magnitudes inferiores a 4 graus na 

escala Richter. Seja devido à baixa magnitude ou porque podem ocorrer em áreas desabitadas 

em geral, esses sismos não são sentidos pela população. Igualmente, é notável que o último 

terremoto acontecido no dia 30 de agosto apresentou a maior magnitude registrada na Bahia, 

mas bem abaixo das intensidades mundialmente associadas a danos graves. Por outro lado, os 

dados geológicos observados na área, correlacionados aos dados levantados e interpretados 

na região da costa sul baiana, sugerem uma similaridade que deve ser compreendida mais 



 

 
 
 
 

profundamente através de estudos voltados ao reconhecimento de estruturas que indiquem 

movimentos tectônicos recentes na região e seus mecanismos motrizes de ativação. 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES  

 Os pesquisadores do IGEO/UFBA foram designados para participarem desta equipe 

técnica através da portaria 12/2020 IGEO/UFBA de 31.08.2020. 

 A parceria entre o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e a Universidade Federal da 

Bahia - IGEO acontece através de um Acordo de Cooperação Técnica (DOU de 27.09.2019). 
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