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RESUMO: Em 1986, Simpson afirmou que a Sismicidade Induzida por Reservatório (SIR) é o 
mais comum dentre dos fenômenos de Sismicidade Induzida. Este fenômeno está diretamente 
relacionado ao enchimento de um reservatório, acrescentando uma componente vertical com 
intensidade considerável ao campo de tensões local, anteriormente estável ou metaestável. Os 
principais aspectos envolvem a perturbação de esforços e pressões de poros, em 
profundidade, causados pelo peso do reservatório, e a difusão de pressão neutra induzida por 
peso adicional à profundidade hipocentral do reservatório na superfície. Nos últimos 20 anos, 
tem ocorrido um crescimento contínuo no monitoramento sismográfico e, consequentemente, 
no conhecimento da gênese, dos efeitos ambientais e na tomada de medidas preventivas 
relacionadas à SIR, destacando a importância do entendimento dessa área de estudo. 
Atualmente, são conhecidos cerca de 120 casos de SIR no mundo. No Brasil, o interesse 
surgiu com a ocorrência de um sismo de magnitude 3,7 e intensidade V-VI (MM) no 
reservatório de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Hoje, em torno de 27 casos de SIR já foram 
identificados em grandes e pequenos reservatórios. Nenhum sismo de natureza induzida 
ocasionou danos estruturais em barragens, o que não configura um motivo suficiente para 
desconsiderar esse tipo de perigo à população que mora nas regiões próximas às barragens. 
Pelo contrário, o Brasil é um país que ainda necessita implantar grandes projetos de 
infraestrutura, o que inclui a construção de novas barragens de grande e médio porte e, por 
isso, não se pode ficar alheio ao potencial problema representado pela SIR. A literatura a 
respeito dos casos de SIR em barragens brasileiras limita-se à apresentação de casos isolados 
ou a uma listagem com os locais de ocorrência. Diante disso, surgiu a motivação de criar um 
banco de dados espacial de SIR para abarcar dados de reservatórios brasileiros que inclua 
características geológicas e geofísicas das áreas de influência. O Banco de Dados é composto 
pelos reservatórios atualmente construídos, com informações padronizadas e disponíveis em 
domínio público, para que se possa ampliar a capacidade de análise e identificação dos 
reservatórios sísmicos, que poderão ser utilizados para uma melhor definição dos parâmetros 
geotécnicos relativos à construção de novos empreendimentos. 
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