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RESUMO: O Nordeste brasileiro é uma das regiões mais ativas tectonicamente do país, porém 
como o Brasil não possui abalos sísmicos de grandes intensidades as pessoas não dão a 
devida importância. O histórico da sismicidade em Sergipe nos mostra que tremores ocorreram 
em pelo menos 29 munícipios que compõem o estado, sendo um destes no município de Siriri. 
Este município localiza-se na porção central do estado limitado pelos municípios de Santa 
Rosa de Lima, Nossa Senhora das Dores, Capela e Rosário do Catete que também possuem 
registros de abalos sísmicos. Trabalhos anteriores abrangendo a Neotectônica na região de 
Capela, identificaram lineamentos com 2 direções preferenciais, NW-SE e NE-SW, 
possibilitando a hipótese que estes sismos estejam associado a reativação deste sistema de 
falhas. O objetivo deste trabalho é corroborar com os trabalhos anteriores utilizando a unidade 
estratigráfica da Formação Barreiras que está presente em grande parte do nordeste como um 
importante marcador temporal para os estudos da neotectônica. Abordando através da 
literatura, da geologia local e registros obtidos em levantamento de campo de marcadores 
cinemáticos (fraturas e falhas) relacionados às áreas que são mais susceptíveis a desastres 
que afetem a população local. Foi realizada uma análise de modelos de elevação em uma 
etapa de geoprocessamento que consiste na extração destes lineamentos de forma manual 
utilizando este modelos de elevação com atitude de insolação de 0º, 45º e 135º para geração 
de um mapa de lineamentos com auxílio do software QGis 2.18. Para a análise final deste 
trabalho foram elaborados mapas temáticos diversos contendo localização, geologia local, 
declividade, lineamentos além de estereogramas utilizando o software Stereonet 9. Em todos 
os dados coletados em campo há concordância na direção dos lineamentos, quer sejam os 
obtidos de forma manual pelas imagens de satélite como em campo, apontando para uma 
situação bimodal de fraturas subverticais a verticais com direção NNW- SSE e NE-SW. Estudos 
futuros poderão refinar os dados já obtidos e consequentemente uma interpretação mais 
apurada das condições locais. Estes dados levantados e interpretados através dos mapas já 
obtidos visam alertar o poder público como a Defesa Civil quanto a prevenção de desastres e 
na conscientização da população de certas áreas que estão mais propensas a riscos, que são 
os locais povoados sobre as zonas de fraqueza. 
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