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Resultado preliminar da atividade sísmica em Baixa Grande BA em março de 2018. 

 

 Uma recente atividade sísmica se manifestou no município de Baixa Grand—BA no início 

de janeiro de 2018. Prontamente, o LabSis/UFRN com apoio do Serviço Geológico do Brasil—

CPRM, Rede Sismográfica Brasileira—RSB (que engloba a Rede Sismográfica do Nordeste – 

RSISNE) e Prefeitura Municipal de Baixa Grande BA, instalou uma rede sismográfica composta 

por sete estações digitais com objetivo de estudar e mapear a região sísmica ativa no presente. 

 Informações preliminarmente obtidas através da mídia local e por populares, 

descreviam que os recentes tremores de terra vinham sendo sentidos desde o início deste ano 

e sendo observado que a maior frequência e intensidade se davam na localidade de Baixa 

Grande conhecida como Lasca Gato. Baseada nestas informações a equipe de técnicos do 

Labsis/UFRN instalou sete estações digitais nas proximidades desta localidade. A distância entre 

as estações foi, na média, de 4 km.  

 

Breve resumo da geologia na região:  

 

 A região faz parte do complexo Mairi, onde são encontrados os gnaisses migmatíticos 

do Complexo Mairi (Loureiro, org., 1991) que afloram descontinuamente, configurando corpos 

de formas ligeiramente amendoadas e de dimensões variáveis em meio às rochas supracrustais 

do Complexo Saúde. 

A seguir são mostarda as estações sismográficas instaladas na região. 

 

Mapa com a distribuição das estações da RSISNE no Nordeste do Brasil. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abaixo, Figura 1, o mapa mostra a distribuição das estações na região. 

 



 

Figura 1 Mapa de distribuição das estações sismográficas (triângulos vermelhos) da rede Baixa Grande 2018. 

 O trabalho de instalação de rede foi iniciado no dia 21/03 e concluído no dia 

23/03/2018. 

 As Figuras 2–8 lustram as estações instaladas na região conforme o mapa da Figura 1. 

 

Figura 2 Estação BGLG -Lasca Gato 



 

Figura 3 estação BGRC Riacho da Cruz 

 

Figura 4 Estação Lajedo Grande 

 

Figura 5 Estacao BGCQ Faz. Coqueiros 



 

Figura 6 Estação BGPD Pedrinhas 

 

Figura 7 Estação BGLD Lagoa Dantas 

 

Figura 8 Estação BGLV Lagoa da Volta 



 Logo após os primeiros registros, as primeiras análises foram feitas e confirmam que 

epicentro está na localidade de Lasca Gato. Muito embora tivéssemos à ocasião apenas um 

evento registrado claramente em 06 estações, utilizamos o programa HYPO71, que determinaou 

os seguintes parâmetros de localização: 

 

DATE    ORIGIN    LAT S    LONG W           DEPTH    MAG NO GAP     DMIN   RMS  ERH  ERZ       QM 

180323 1812 37.71 11-52.30  40-11.13    .78                   12  103        .8        .02     .1       .1           B1 

A Figura 09 mostra o registro do evento analisado. 

 

Figura 9 Registro do evento em 5 estações 

 

A Figura 10 mostra o mapa com a localização calculada pelo HYPO71: 

 

Figura 10 Mapa com o epicentro parcial calculado pelo método de distancia epicentral. 



A seguir, listamos os eventos registrados no período de 20 a 24 de março de 2018: 

Dia 22/03/2018 

06:30:13 hs 

06:40:37 hs 

Dia 23/03/2018 

08:33:10 hs 

08:33:44 hs 

18:12:37 hs 

23:40:28 hs 

Obs: os horários estão em UTC. 

 

Mapa final do processamento dos dados: 

 
Figura 11 Mapa com resultado final dos dados analisados pelo programa Hypo 71.. 

 

Conclusão: 

 O presente estudo certifica que a área epicentral atual está localizada na região de Lasca 

Gato, que pode ser vista no mapa, representada por estrela laranja e bolas amarelas. 

 A baixa intensidade sísmica no presente mostra que a área sísmica estudada aqui parece 

ser bastante rasa (< 1km), o que se confirma pelos primeiros resultados obtidos na análise. 

 O evento calculado teve sua profundidade de 780 m, com sua localização na coordenada 

na lat 11-52.30 S e long 40-11.13   W. Com relação à direção e o mecanismo focal da falha, 

dependemos ainda de coleta de mais dados desta rede. 



 Em uma das estações instaladas na região, foi instalado um link de internet que viabiliza 

o monitoramento direto no LabSis/UFRN, em tempo real. 
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