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Resumo 

 

Através de funções de receptor migradas e empilhadas (phase-weighted-

stack), investigou-se a arquitetura crustal da Província Borborema. Para isso, 

foram utilizados telessismos de ondas 𝑃 registrados em 64 estações 

sismográficas distribuídas no Nordeste brasileiro, depois de aplicar um conjunto 

de modificações no algoritmo de empilhamento para corrigir inconsistências 

detectadas no algoritmo original e melhorar sua eficiência computacional. A 

Província Borborema representa a porção mais oeste de um orógeno 

Neoproterozoico, que experimentou extensão no Mesozoico, o que levou à 

formação de um grande número de bacias intracontinentais do tipo rifte, e, 

posteriormente, à deriva continental. O Cenozoico foi marcado por processos de 

soerguimento topográfico, que poderia estar relacionado com vulcanismo, o que 

possibilitou a formação do Planalto da Borborema. Devido à limitada 

compreensão a respeito da arquitetura crustal da Província, as relações de 

causa e efeito entre a topografia superficial, a extensão Mesozoica e o 

soerguimento Cenozoico não são claras. O empilhamento de funções de 

receptor evidencia as conversões 𝑃𝑆 no limite entre a crosta e o manto, 

mostrando crosta espessa, entre 36 e 40 km na porção sul do Planalto  e crosta 

entre 30 e 32 km nas regiões ao redor, incluindo o norte do Planalto. Essa mesma 

abordagem também revelou a presença de uma descontinuidade entre 9 e 18 

km de profundidade, que tende a desaparecer em direção ao sul do Planalto, à 

medida que a crosta se torna espessa. Dessa forma, argumenta-se que a crosta 

fina na Província Borborema é o resultado de processos de estiramento crustal 

durante o Mesozoico e que a descontinuidade intracrustal observada consiste 

num detachment de baixo ângulo, que atuou na acomodação da distensão. A 

crosta espessa na porção sul do Planalto seria, então, um bloco com reologia 

mais resistente, que resistiu a deformação durante o Mesozoico, enquanto a 

crosta fina sob o norte do Planalto seria proveniente de uma bacia pretérita, cuja 

crosta foi afinada durante o Mesozoico e soerguida durante o Cenozoico.  

 

Palavras-chaves: Província Borborema, Planalto da Borborema, funções de 

receptor, Phase-Weigthed-Stack, arquitetura crustal, detachment. 
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Abstract 

 

 The crustal architecture of the Borborema Province was investigated 

through migration and stacking of receiver functions (phase-weighted-stack). The 

stacks were developed from teleseismic 𝑃-waves recorded at 64 seismological 

stations distributed throughout Northeast Brazil, after applying a number of 

modifications to the stacking algorithm that corrected inconsistencies in the 

original algorithm and improved its computational efficiency. The Borborema 

Province is the westernmost portion of a Neoproterozoic orogen that experienced 

extension in the Mesozoic, leading to the formation of a number of intra-

continental rift basins and, eventually, to the continental drift. The Cenozoic was 

marked by topographic uplift of the Province, perhaps related to coeval episodes 

of volcanism, which resulted in the formation of the Borborema Plateau. Due to 

limited understanding of the crustal architecture of the Province, the causal 

relationships between surface topography, Mesozoic extension, and Cenozoic 

uplift are poorly understood. The receiver function stacks highlight 𝑃𝑆 conversions 

from the crust-mantle boundary that demonstrate a thick crust between 36 and 

40 km in the southern Plateau, and crust between 30 and 32 km in the regions 

around, including the northern Plateau. The receiver function stacks also 

revealed the presence of a discontinuity between 9 and 18 km depth that tends 

to fade away towards the southern Plateau as the crust thickens. It is argued that 

the thin crust in the Borborema Province is the result of crustal stretching during 

Mesozoic times, and that the intracrustal discontinuity marks the location of a low-

angle detachment zone that accommodated extension within the crust. The thick 

crust in the southern Plateau would then be a rheologically strong block that 

resisted deformation during the Mesozoic, while the thin crust beneath the 

northern Plateau would be a portion of a formerly depressed crust that 

experienced uplifted during the Cenozoic. 

 

Keywords: Borborema Province, Borborema Plateau, receiver functions, phase-

weigthed-stack, crustal architecture, detachment. 
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1 Introdução 

 

 A importância de estudos orientados para a determinação da espessura 

crustal pode ser observada pela necessidade que diversas áreas têm, com 

respeito a esse tipo de informação. Por exemplo, pesquisas sobre isostasia, 

topografia dinâmica, desenvolvimento de bacias, assim como evolução crustal 

de continentes requerem, cada vez mais e com maior precisão, dados confiáveis 

sobre a profundidade da Moho. Dessa forma, hoje esse parâmetro é 

relativamente bem conhecido no Nordeste brasileiro. 

 Relacionados com a análise da base da crosta na Província Borborema, 

destacam-se os trabalhos de Soares et al. (2010; 2011), que por meio da 

refração sísmica profunda (linha NW-SE) determinou que a Moho é uma 

superfície irregular, sendo mais fina nos domínios Ceará Central 

(aproximadamente 29 km) e Orós-Jaguaribe, passando para 35 km sob o Arco 

Santa Quitéria e Planalto da Borborema. Já, através de uma linha NS foi 

reconhecido no Domínio Sul espessura crustal de 32 km, afinando para 30 km 

sob a bacia do Jatobá e indo para 40 km na porção sul do Planalto da Borborema. 

Por sua vez, Nascimento et al. (2012), empregando análise de funções de 

receptor com o H-𝑘 Stacking (Zhu e Kanamori, 2000) apresentou a interface 

manto-crosta variando entre 31,5 e 38 km para essa Província, estando a maior 

profundidade ao sul e a menor ao norte. 

 Reforçando esse quadro, porém partindo agora de uma análise do 

continente Sul Americano, ressaltam-se duas pesquisas. Assumpção et al. 

(2013) desenvolveram uma análise com modelagem da espessura para o 

continente Sul Americano, a partir de sísmica de refração, funções de receptor, 

tomografia com ondas de superfície e anomalias gravimétricas. A partir dessa 

abordagem, verificou-se que a espessura crustal na Província Borborema 

variava entre 30 e 35 km. Já van der Meijde et al. (2013), obtiveram estimativas 

da espessura crustal, com base em dados de gravidade fornecidos por satélites. 

Através desse estudo, constatou-se que a espessura crustal no Cráton do São 

Francisco seria de 42 km, indo para 38 km na Província Borborema e na Bacia 

do Paranaíba.    

 Visando contribuir com essa cultura, que credita importância ao 

conhecimento sobre a espessura crustal, se insere um dos objetivos deste 
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trabalho. Devido à natureza da pesquisa em questão, a ênfase nesse processo 

será dada à região da Província Borborema. 

 Em decorrência da sua complexidade, essa Província tem sido alvo de 

intensas investigações geológicas e geofísicas (por exemplo, Oliveira, 2008; 

Pavão et al., 2013) e foco de grandes projetos multinstitucionais e 

multidisciplinares (Institutos do Milênio/CNPq e INCT-ET/CNPq) nos últimos 

anos. Essa motivação surge do interesse de tornar claros os mecanismos de sua 

evolução estrutural e, principalmente, da necessidade de explicar a formação do 

Planalto da Borborema. Como mostram os diferentes modelos propostos por 

Ussami et al.,1999; Jardim de Sá et al., 1999; Morais Neto et al., 2009; Oliveira 

e Medeiros, 2012, para essa anomalia topográfica. 

 Apesar dessas investidas, o conhecimento sobre a arquitetura crustal 

detalhada da subsuperfície da Província Borborema continua sendo uma 

incógnita. Essa situação vem tendendo a mudar aos poucos, o que se 

personifica, por exemplo, em trabalhos como os de Soares et al. (2010; 2011) 

Pavão et al. (2013). Porém, no primeiro caso são apenas duas linhas de refração 

e no segundo a amostragem da região consistiu de apenas 8 estações 

sismográficas. Nesse último estudo, Pavão et al. (2013) mostraram uma 

descontinuidade intracrustal, entre 11 e 20 km de profundidade, com razão Vp/Vs 

igual a 1,85 para as camadas mais rasas. Sendo assim, essa região foi 

interpretada como a base de uma camada máfica intrudida durante a separação 

dos continentes. Soares et al. (2010) também observa a presença de uma 

descontinuidade intracrustal, ao longo de porções da linha de refração. 

Entretanto, nesse estudo, as ondas 𝑃, na porção superior da crosta, 

apresentaram velocidade de 6,0 km/s, o que é mais característico de litologias 

félsicas (e.g. Christensen e Mooney, 1995). Além disso, elevadas razões Vp/Vs, 

na crosta superior, entram em conflito com as razões Vp/Vs de 1,70 até 1,79 

determinadas para a crosta da Província (Pavão et al., 2013; Luz et al., 2014), e 

com valores próximos a 1,71 para a crosta rasa, obtidos com estudos de 

sismicidade local (Ferreira et al., 1998; Lima Neto et al., 2013). 

 Nesse contexto, esta pesquisa visa detectar, também, anomalias 

sísmicas, tanto na subsuperfície do Planalto da Borborema, como do Nordeste 

brasileiro, buscando, assim, melhor caracterizar a estrutura interna da crosta. A 

partir desse quadro, então, ainda pretende-se integrar essas novas informações 
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com os modelos existentes para justificar o soerguimento do Planalto da 

Borborema, observando se eles são capazes de justificá-las, ou se precisam ser 

atualizados. 

Toda essa análise pode ser concebida por meio do cálculo de funções de 

receptor, da construção de um modelo de velocidade 1D para onda 𝑆, 

desenvolvido a partir de curvas de dispersão relacionadas a onda Rayleigh, da 

migração prestack em profundidade dessas funções de receptor e do Phase-

Weigthed-Stack. Esse conjunto de processos, permite obter seções que facilitam 

o reconhecimento de descontinuidades intracrustais em profundidade e uma 

compreensão mais detalhada da arquitetura crustal da zona de estudo.  
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2 Contexto geológico: Província Borborema  

 

 A Província Borborema, definida por Almeida et al. (1981), está localizada 

na região nordeste da plataforma Sul-Americana (Nordeste do Brasil), sendo, ao 

sul, limitada pelo Cráton do São Francisco, a oeste, pela Bacia do Parnaíba, e 

por bacias sedimentares da margem costeira ao norte e a leste. Esse domínio 

geológico-estrutural possui embasamento Pré-Cambriano (com predominância 

Paleoproterozoica), que representa um complexo sistema orogênico afetado por 

processos deformacionais dúcteis, metamórficos e magmáticos durante o ciclo 

Brasiliano/Pan-Africano (Santos et al., 2010). 

 Em função dos diversos blocos crustais dessa região apresentarem 

contrastes em suas propriedades geológicas e geofísicas, optou-se por dividi-la 

em cinco terrenos ou domínios tectônicos principais, que são separados por 

zonas de cisalhamentos ou lineamentos (Jardim de Sá et al., 1992; Campelo, 

1999; Santos e Medeiros, 1999; Oliveira, 2008). Sendo assim, conforme 

colocado por Oliveira (2008), o Domínio Sul (ou Extremo) e o Central (ou Zona 

Transversal) são separados pelo Lineamento Pernambuco, já o Domínio Rio 

Grande do Norte é separado desse último domínio, pelo Lineamento Patos. O 

Lineamento Transbrasiliano (Lineamento Sobral-Pedro II) segrega o Domínio do 

Ceará, do Domínio Médio Coreaú. E o Domínio Ceará está separado do Domínio 

Rio Grande do Norte pelo Lineamento Jaguaribe-Tatajuba (Figura 2.1). 

 A história da Província Borborema (Figura 2.1) inicia com a aglutinação 

do Supercontinente Gondwana Oeste há, aproximadamente, 600 Ma. Isso se 

deu pela junção de vários terrenos geológicos, como os Crátons Amazônico, 

Oeste-Africano, Rio de La Plata, Congo-São Francisco e Kalahari. Dessa forma, 

a Província seria o resultado da complexa interação entre microplacas e 

fragmentos continentais que estavam localizados entre os Crátons Oeste-

Africano ao norte e Congo-São Francisco ao sul e as zonas de cisalhamento 

representariam zonas de sutura (Brito Neves e Cordani, 1991; Jardim de Sá, 

1994; Cordani et al. 2003). Entretanto, outros estudos apresentam uma história 

evolutiva diferente para essa região (Neves 2003, Neves et al., 2006). Nesta 

abordagem, a Província já seria um bloco único há 2,0 Ga, com a existência de 

faixas dobradas, cujos sedimentos Neoproterozoicos teriam sido depositados 
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sobre um embasamento Arqueano/Paleoproterozoico, e com a ocorrência da 

Orogênese Brasiliana, esses sedimentos passaram por mecanismos de 

deformação e metamorfismo. Sendo assim, as zonas de cisalhamento não 

seriam feições de sutura. Reforçando esse quadro, Dias et al. (2014) apresentam 

um estudo com tomografia envolvendo ruído ambiental para a Província 

Borborema, sugerindo que o Lineamento Patos é uma estrutura superficial que 

não se estende para a crosta profunda. 

No Mesozoico, esforços distensionais, relacionados à separação 

continental, podem ter marcado a evolução da Província. Matos (1992, 1999) 

apresenta o desenvolvimento de bacias tipo rifte no interior desse setor, segundo 

três eixos principais de deformação: o Trend Cariri-Potiguar comportando um 

conjunto de bacias, como a Potiguar e do Araripe, com direção NNE-SSW; 

Recôncavo-Tucano-Jatobá, passando pelo Domínio Sul na direção NS; e 

Sergipe-Alagoas, ao longo da margem passiva e com direção NNE-SSW. A 

localização desses eixos parecem ter sido controlada por estruturas pré-

existentes, herdadas do contexto Precambriano da Província (Matos, 1992; 

1999). A quebra continental teria progredido ao longo do eixo Sergipe-Alagoas e 

resultado na formação da margem continental passiva a leste. Já o rifteamento 

nos eixos Cariri-Potiguar e Recôncavo-Tucano-Jatobá, por outro lado, teriam 

suas atividades cessadas com a abertura do Atlântico Equatorial, deixando uma 

série de bacias do tipo rifte abortadas nessas regiões. 

 Durante o Cretáceo, a Província Borborema já experimentava significativo 

soerguimento. Esse efeito pode ser percebido pela presença de calcários 

Albianos entre 700 e 800 m de altura na bacia do Araripe (Morais Neto et al., 

2009) e pela existência de pequenas mesas (formação Serra do Martins), 

soerguidas de uma bacia pretérita, que hoje se localizam numa região conhecida 

como Depressão Sertaneja (Morais Neto et al., 2008; Oliveira e Medeiros, 2012). 

  Com a deriva continental, durante o Cenozoico, observa-se a geração de 

magmatismos e da epirogênese do Planalto da Borborema.  Os mais 

importantes episódios vulcânicos observados são o Macau, formado por plugs, 

necks, fluxos de lava e diques (Sial, 1976), e o Mecejana, constituído por necks 

e diques de rochas alcalinas (Almeida et al., 1988; Fodor et al., 1998; Mizusaki 

et al., 2002). Esses eventos estão organizados em dois lineamentos 
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perpendiculares conhecidos como Macau-Queimadas (MQA) e Fernando de 

Noronha-Mecejana (FNMA) (Almeida et al., 1988). 

 Já para explicar a anomalia topográfica formada durante esse período, 

vários modelos foram propostos. Jardim de Sá et al. (1999) apresentam uma 

pluma mantélica como responsável pela formação de um largo domo, que 

incluiria o soerguimento do Planalto. Entretanto, Almeida et al. (1988) mostrou 

que o magmatismo Macau pode não estar relacionado com pluma do manto 

devido à falta de correlação espacial-temporal entre a formação dos corpos 

vulcânicos e a possível direção de uma pluma, e Silveira (2006) concluiu que 

não seria necessária uma pluma e um elevado fluxo de calor para que esse 

magmatismo ocorresse, podendo esse fenômeno ser explicado por 

metassomatismo na litosfera inferior, seguido por fusão parcial, desencadeada 

por eventos tectônicos extensionais. 

 Outro modelo foi proposto por Ussami et al., (1999) que relaciona a 

anomalia de geoide da Província Borborema com uma anomalia térmica no 

manto superior (~150 km de profundidade). Dessa forma, tanto o soerguimento 

do planalto, como o de bacias (Potiguar, por exemplo), poderiam estar vinculados 

a essa anomalia. Um estudo sobre perturbações térmicas na zona de transição 

do manto, abaixo da Província Borborema (Pinheiro e Julià, 2014), sugere que 

elas podem ocorrer no manto superior e que uma pluma não existiria nessa 

região. 

 Por sua vez, Morais Neto et al., (2009) propõem que o soerguimento do 

Planalto da Borborema está relacionado a afinamento da litosfera, que varia com 

a profundidade. Esse efeito geraria um deslocamento de material, tanto da 

crosta, como do manto litosférico, em direção ao interior do continente. Esse 

efeito, tornaria mais espessa a crosta continental nessa porção. Assim, durante 

o resfriamento e consequente estabelecimento do equilíbrio térmico, uma 

elevação entre 400 e 600 m poderia ser formada. Porém, isso consiste em 

apenas metade da elevação do Planalto. Então, para justificar o restante, foi 

sugerida a presença de um undeplating magmático, relacionado com plumas do 

manto. 

 Por fim, Oliveira e Medeiros (2012) consideraram a presença de células 

de convecção de pequena escala do tipo edge-driven convection, na borda da 

litosfera continental. Sendo assim, a interface entre a litosfera e a astenosfera 
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seria instável, o que possibilitaria, por meio da convecção, um deslocamento da 

litosfera fria para o interior do manto quente. Dessa forma, na porção oceânica 

o magma, gerado por esse processo, penetraria em grande quantidade na 

crosta, chegando à superfície. Já na área continental, um pequeno volume do 

magma chegaria à superfície, e a maior parte ficaria aprisionada na base da 

crosta, formando um underplating magmático. Em decorrência da isostasia na 

região, o contraste negativo de densidade entre as rochas máficas na base da 

crosta e o manto provocariam uma deformação na crosta, gerando a 

epirogênese do Planalto da Borborema. 

 

 

Figura 2.1 - Mapa topográfico da região estudada, contendo as principais feições 

geológicas, do ponto de vista morfológico e estrutural, como: o Planalto da 

Borborema (em vermelho); o Cráton do São Francisco; o lineamento 
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Pernambuco, Patos, Jaguaribe-Tatajuba e Sobral-Pedro II; as bacias Potiguar, 

do Parnaíba, Tucano-Jatobá, Araripe e pequenas bacias interiores.  Zonas de 

sedimentação costeiras também estão presentes; assim como o alinhamento 

Macau-Queimada (MQA) e Fernando de Noronha-Mecejana (FNMA); além de 

corpos vulcânicos, mesas cobertas pela formação Serra do Martins, o Trend 

Cariri-Potiguar e os diferentes domínios. 
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3 Estações e redes 

 

 O Nordeste Brasileiro, por ser a região com maior atividade sísmica no 

Brasil e por suas configurações geológicas e geofísicas, desperta o interesse de 

diversas pesquisas de cunho sismológico e tectônico. Esse quadro pode ser 

percebido pelas diversas redes que atuam ou atuaram nessa região ao longo 

dos últimos 15 anos. 

 A primeira estação de banda larga instalada na região opera desde 1999 

e corresponde à RCBR. Ela foi instalada em Riachuelo, RN e pertencente ao 

Global Seismographic Network (GSN), sendo financiada pelo Incoporated 

Research Institutions for Seismology (IRIS) e pelo U. S. Geologycal Survey 

(USGS). 

 Entre 1992 e 2005 ocorreu um estudo da estrutura profunda da crosta e 

do manto superior, denominado de BLSP (Brazilian Lithosphere Seismic 

Project), o qual já se encontra concluído. Essa pesquisa contou com a 

participação de diversas instituições como: Carnegie Institution of Washington, 

IAG/USP (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da 

Universidade de São Paulo), Université de Montpellier e Northwestern University. 

Nela foram empregadas 70 estações distribuídas no Norte, Nordeste, Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul do Brasil, assim como em outros países da América do Sul, 

sendo 3 estações de banda intermediária (até 30 s) e 67 de banda larga (até 120 

s). Dessas 70 estações 4 foram instaladas na região Nordeste e usadas neste 

trabalho.  

 O projeto Milênio (Estudos Geofísicos e Tectônicos na Província 

Borborema, Nordeste do Brasil) foi desenvolvido entre 2007 e 2011. Ele foi 

financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), e contou com 8 estações de banda larga na região, das quais duas 

continuam operando. Em 2009, em continuidade a esse projeto, foi criado 

Instituto de Ciência e Tecnologia de Estudos Tectônicos (INCT-ET), o qual 

instalou 22 estações de período curto no Nordeste, por um período de 1 a 2 anos. 

Em 2012, e também sob o INCT-ET, foram instaladas 7 estações de banda larga, 

por um período de 1 ano, ao longo de uma linha de ~1000 km, coincidente com 

a linha de refração de Soares et al. (2010). O INCT-ET ainda financia várias 
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estações de período curto na região, as quais compõem diversas redes locais, 

relacionadas ao monitoramento de eventos sísmicos locais. 

 A partir de 2011, foram instaladas as estações da rede RSisNE (Rede 

Sismográfica do Nordeste). Essa rede ainda está ativa e é composta por 16 

estações de banda larga, visando o monitoramento contínuo de eventos 

sísmicos no Nordeste Brasileiro. O seu financiamento proveio da Petrobras e a 

manutenção é realizada pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte). 

  Neste trabalho foram utilizados dados de 64 estações sismográficas 

distribuídas pelo Nordeste brasileiro (Figura 3.1). Essas estações fazem parte de 

redes locais, regionais e globais, que estão ativas, ou já foram desativadas. 

Sendo 16 estações da rede RSisNE (Rede Sismográfica do Nordeste), 1 estação 

da rede GSN (Global Seismographic Network), 8 estações do projeto Milênio, 4 

estações da rede BLSP, 28 estações do INCT-ET (6 estações de banda larga e 

22 de período curto) e 6 estações de redes de monitoramento local. 
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Figura 3.1 - Mapa contendo estações pertencentes as diferentes redes de banda 

larga (BB/quadrados) e períodos curtos (SP/círculos) que atuaram, ou atuam no 

Nordeste do Brasil, bem como várias das principais feições geológicas: Planalto 

da Borborema (em vermelho, zonas de cisalhamento/alinhamentos e as 

principais bacias). Os símbolos com duas ou mais cores representam estações 

que tiveram mesma posição, ou que estiveram muito próximas. 
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4 Processamento de dados 

 

  Este trabalho foi baseado numa série de processos e passos, que serão 

explorados e detalhados nas próximas seções e capítulos. Para permitir uma 

visão geral do conjunto das principais técnicas e tipos de dados empregados, foi 

desenvolvido o fluxo de processamento contido na figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 - Fluxo de processamento contendo as principais etapas e dados que 

foram utilizados para obter o conjunto de resultados deste trabalho. 

 

4.1 Funções de receptor 

 

  As funções de receptor consistem numa abordagem da sismologia 

passiva, usada para mapear descontinuidades sísmicas. Essas funções são 

séries temporais geradas pela interação das frentes de ondas telessísmicas P 

com as descontinuidades subsuperficiais, gerando onda 𝑃 transmitida e refletida, 

assim como uma fase 𝑆 convertida (𝑃𝑆), além de um conjunto de reverberações 

associadas as reflexões múltiplas (Langston, 1979). Vale destacar que a 

diferença de tempo entre a onda 𝑃 direta e as diferentes fases registradas é uma 

função das velocidades sísmicas (𝑉𝑃 e 𝑉𝑆), da espessura da região de 

propagação e do parâmetro de raio. A figura 4.2 apresenta essa relação para o 

caso sintético.  
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Figura 4.2 - Esquema representando o diagrama de raios, com as conversões 

de fase para um evento telessísmico em (A), onde a onda 𝑷 está relacionada ao 

azul e a 𝑺 é representada em vermelho. No esquema elaborado, ocorre um 

incremento da velocidade com a profundidade. Em (B) tem-se a função de 

receptor sintética associada à (A). Fonte: adaptado de Ammon et al., (1990). 

 

Conforme definiu Langston (1979), o registro de uma onda 𝑃 telessísmica, 

após a rotação, pode ser dado pelas componentes: radial (𝐷𝑅(𝑡)), transversal 

(𝐷𝑇(𝑡)) e vertical (𝐷𝑍(𝑡))  

 

𝐷𝑅(𝑡) = 𝐼(𝑡) ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐸𝑅(𝑡) 

𝐷𝑇(𝑡) = 𝐼(𝑡) ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐸𝑇(𝑡) 

𝐷𝑍(𝑡) = 𝐼(𝑡) ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐸𝑍(𝑡) 

(1) 

 

em que 𝑆(𝑡) é a função fonte, 𝐼(𝑡) é a resposta instrumental e 𝐸𝑅(𝑡), 𝐸𝑇(𝑡) e 

𝐸𝑍(𝑡) correspondem as respostas da estrutura segundo as componentes radial, 

transversal e vertical, por essa ordem. 
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 Como o objetivo é obter a informação referente à subsuperfície abaixo do 

receptor, percebe-se que o problema a ser resolvido nada mais é do que uma 

operação de deconvolução. Dessa forma, toda a informação é levada do domínio 

do tempo para o domínio da frequência 

 

𝐷𝑅(𝜔) = 𝐼(𝜔) ∙ 𝑆(𝜔) ∙ 𝐸𝑅(𝜔) 

𝐷𝑇(𝜔) = 𝐼(𝑡) ∙ 𝑆(𝜔) ∙ 𝐸𝑇(𝜔) 

𝐷𝑍(𝜔) = 𝐼(𝜔) ∙ 𝑆(𝜔) ∙ 𝐸𝑍(𝜔) 

(2) 

 

Sendo reescrita da seguinte maneira 

 

𝐸𝑅(𝜔) =
𝐷𝑅(𝜔)

𝐼(𝜔) ∙ 𝑆(𝜔)
 (3) 

 

𝐸𝑇(𝜔) =
𝐷𝑇(𝜔)

𝐼(𝜔) ∙ 𝑆(𝜔)
 (4) 

                   

 Para os eventos telessísmicos considerados, os ângulos de incidência 

das ondas 𝑃 telessísmicas são praticamente verticais. Dessa forma, tem-se 

nessa direção a predominância da energia da onda 𝑃, sendo atribuídas 

amplitudes insignificantes as demais ondas/fases convertidas. Partindo dessa 

aproximação, considera-se que a resposta da estrutura em subsuperfície 

segundo a componente vertical 𝐸𝑍(𝑡), pode ser equivalente a um delta de Dirac, 

logo 𝐸𝑍(𝑡) ≈ 𝛿(𝑡), assim as equações 3 e 4 podem ser reescritas como a 

seguinte razão espectral 

 

𝐸𝑅(𝜔) ≈  
𝐷𝑟(𝜔)

𝐷𝑍(𝜔)
 (5) 

 

𝐸𝑇(𝜔) ≈
𝐷𝑇(𝜔)

𝐷𝑍(𝜔)
 (6) 
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 onde 𝐸𝑅(𝜔) e 𝐸𝑇(𝜔) seriam as funções de receptor radial e transversal no 

domínio da frequência. Aplicando a transformada inversa de Fourier, essa 

informação pode ser levada para o domínio do tempo. 

 Além dessa técnica, para evitar erros associados a frequências muito 

elevadas, as funções de receptor devem ser suavizadas por um filtro passa-

baixa, de preferência Gaussiano. A escolha de um filtro com essa configuração 

é interessante, pois a transformada de Fourier de uma Gaussiana é uma 

Gaussiana, o que evita maiores distorções no sinal. Matematicamente, esse filtro 

pode ser dado por 

 

𝐺(𝜔) = 𝑒
(
−𝜔2

4 ∙ 𝑎2
)
 

(7) 

 

sendo 𝑎 a largura do filtro. 

 

4.2 Seleção de eventos telessísmicos 

 

 O objetivo por trás do uso das funções de receptor é extrair apenas a 

resposta da estrutura da Terra, abaixo do receptor. Para isso, se faz necessário 

selecionar apenas os eventos telessísmicos, relacionados à onda 𝑃, registrados 

pelo conjunto de estações relatadas no tópico 3, que tivessem distância 

epicentral entre 30° e 90° e magnitude acima de 5.5 mb. Deve-se evitar eventos 

com distância epicentral inferior a 30°, basicamente por dois motivos: o primeiro 

está relacionado ao interesse de que o ângulo de incidência dos eventos 

telessísmicos seja o mais próximo possível da vertical e a segunda razão se dá 

em resposta à forte variação de velocidade entre 410 e 660 km de profundidade, 

responsável pela triplicação do sinal no manto. Por sua vez, evitar distâncias 

epicentrais superiores a 90° deve ser concebido, pois entre 90° e 144° não ocorre 

registro da onda 𝑃, devido a zona de sombra causada pelo redução de 

velocidade no núcleo externo. 
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4.3 Processamento de sismogramas 

 

 Como é bastante comum, o dado coletado em campo nem sempre tem as 

informações desejadas no formato adequado. Sendo assim, antes de calcular 

qualquer função de receptor, um conjunto de correções foi aplicado aos 

telessismos selecionados, através do Seismic Analysis Code (SAC), bem como 

a conversão dos dados para o formato SAC. Após essa conversão, uma janela 

de tempo entre -10 s e 110 s (com base no tempo de registro da onda 𝑃) foi 

selecionada para delimitar o intervalo de interesse no dado (Figura 4.3 (A)).   

 Em alguns casos, os sismogramas apresentaram médias deslocadas com 

relação ao zero. Dessa forma, as amplitudes foram corrigidas para remover essa 

variação (Figura 4.3 (B)). Em seguida, observou-se se os dados apresentavam 

algum conteúdo de baixa frequência, que poderia ser entendido como uma 

"inclinação" do sismograma, associada ao corte da janela temporal. Para 

compensar esse efeito, o traço sísmico foi ajustado à uma linha horizontal por 

meio dos quadrados mínimos (Figura 4.3 (C)). Visando preparar o dado para o 

domínio da frequência, foi aplicada uma suavização às suas bordas (Figura 4.3 

(D)), de modo a evitar problemas com altas frequências relacionadas as 

extremidades do sinal.  

 O passo seguinte consistiu em aplicar um filtro passa-baixa de 8 Hz 

(Figura 4.3 (E)), que tem um caráter anti-alias, e a aplicação de um filtro passa-

alta de 0,025 Hz (Figura 4.3 (F)), removendo ruído instrumental e componentes 

de baixa frequência. Na sequência, o dado foi decimado, passando de 40 

amostras por segundo para 20 amostras por segundo. Completando esta etapa, 

as componentes norte, leste e vertical do sismograma, relacionadas ao sistema 

de aquisição do receptor, foram rotacionadas (Figura 4.3 (G)) para o sistema 

ZRT (Z - vertical, R - radial e T - transversal). Isso é realizado de forma que a 

componente radial fica apontando na direção definida desde a fonte e até o 

receptor e a componente transversal é disposta perpendicularmente a ela.  
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Figura 4.3 - conjunto de etapas do pré-processamento. Em (A) tem-se o dado 

com a janela de tempo entre, com relação ao registro da onda 𝑷. Em (B) o dado 

passa a ter média zero. Em (C) remove-se a "inclinação" dos sismogramas. Em 

(D) aplica-se uma suavização as bordas dos sismogramas. Em (E) o filtro passa-

baixa foi empregado (anti-alias). Em (F) o filtro passa-alta foi aplicado para 

remoção de ruídos. Em (G) tem-se o sismograma rotacionado. 
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4.4 Cálculo das funções de receptor 

 

 Para o cálculo efetivo das funções de receptor, optou-se por utilizar a 

deconvolução iterativa.  Esse procedimento, que ocorre no domínio do tempo, 

foi desenvolvido por Ligorría e Ammon (1999). 

Com essa finalidade, os quadrados mínimos são aplicados visando 

minimizar a diferença entre o sismograma horizontal (componente radial ou 

transversal) e um sinal estimado. Esse sinal é produzido, a partir da convolução 

de uma série de spikes, que são atualizados num processo iterativo, com a 

componente vertical do sismograma. Como descrito na seção 4.1, deve-se 

convolver o resultado da deconvolução com um filtro Gaussiano.  Para estudos 

de crosta é padrão usar frequência de corte de 1,2 Hz (ou largura Gaussiana de 

2,5) para o filtro (Ligorría e Ammon, 1999). Assim, o trem de spikes convolvido 

com o filtro Gaussiano consiste na função de receptor final. 

Neste trabalho utilizou-se 500 iterações para garantir a convergência da 

série temporal representando a função de receptor. Porém, esse procedimento 

não é perfeito, estando suscetível à instabilidades. Dessa forma, só foram 

aceitas funções de receptor, em que o sinal estimado foi capaz de reproduzir a 

componente radial do sismograma com 85% de precisão. Entretanto, como essa 

prática é meramente matemática, as funções de receptor, mesmo resultantes de 

bom ajuste, podem ter um comportamento inadequado. Sendo assim, foi 

realizado um controle de qualidade visual para cada função de receptor obtida, 

evitando que as de má qualidade fossem tidas como dados (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4 - Em (A) todas as funções de receptor calculadas pelo método de 

deconvolução iterativa para estação NBPE. Em (B) as funções de receptor 

restantes, após o controle de qualidade, que envolve a inspeção visual e o 
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percentual de ajuste entre o sinal estimado e a componente horizontal do 

sismograma. 
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5 Modelo de velocidade 1D 

 

 Para propiciar uma análise adequada das funções de receptor, se fez 

necessário desenvolver um modelo de velocidade 1D para onda 𝑆, referente ao 

Nordeste do Brasil, de modo que a migração pudesse ser aplicada. 

 

5.1 Ondas de superfície 

  

 Propagando-se ao longo da superfície da Terra ocorrem as ondas de 

superfície, sendo bastante sensíveis à estrutura da crosta e do manto superior. 

Assim, medidas de suas velocidades permitem caracterizar suavemente as 

propriedades elásticas da subsuperfície. 

 Com esse intuito, registra-se as ondas Love e Rayleigh, que surgem da 

interação entre as ondas de corpo (𝑃 e 𝑆) com a superfície livre, que limita o meio 

elástico. As ondas Love resultam da reverberação da onda 𝑆𝐻 em um guia de 

ondas, produzindo movimentação horizontal do solo, perpendicular à direção de 

propagação. Portanto, são registradas apenas pela componente transversal. As 

ondas Rayleigh advém da relação entra as ondas 𝑃 e 𝑆𝑉 com a superfície livre, 

apresentando movimentação num plano vertical à direção de propagação  da 

onda. Dessa forma, elas são registradas tanto pela componente vertical como 

radial.   

 O interesse deste trabalho, com relação às ondas de superfície está 

associado ao fato dessas ondas serem dispersivas, ou seja, a velocidade é uma 

função da frequência (Figura 5.1). Assim, pode-se obter medidas de velocidade 

de fase ou grupo para cada frequência ou período, onde a velocidade de fase 

corresponde à velocidade de cada onda harmônica e a velocidade de grupo é a 

velocidade do pacote de ondas.  Dessa forma, no caso da velocidade de fase, 

cada modo isolado da onda de superfície terá apenas uma velocidade, o que 

pode ser representado graficamente através de uma curva de dispersão. Além 

disso, as diferentes frequências amostram diferente profundidades, como mostra 

a figura 5.2, sendo os períodos longos os que amostram as maiores 

profundidades e os curtos, as menores.  Assim, pode-se esperar que a inversão 

desses dados seja capaz de relacionar profundidade e velocidade. 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

36 
 

 

 

Figura 5.1 - O efeito da dispersão nas ondas de superfície está destacado pelos 

quadriláteros (em vermelho, tem-se a onda Rayleigh registra pelas componentes 

vertical e radial; já em azul, a onda Love registrada pela componente 

transversal), logo as componentes de menor frequência do sismograma 

possuem um tempo de chegada menor, do que as componentes de frequências 

maiores. 

 

 

Figura 5.2 - Apresenta-se esquematicamente a dispersão que a onda Rayleigh 

sofre, à medida que se propaga em um meio com contraste de impedância 

acústica, onde 𝑽𝟏, 𝑽𝟐, 𝑽𝟑 são as velocidades dos meios e 𝝆𝟏, 𝝆𝟐 e 𝝆𝟑 

correspondem as diferentes densidades presentes. Dessa forma, em função da 

atenuação presente na subsuperfície, conteúdos de frequências menores 
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atingem as maiores profundidades e as maiores frequências ficam restritas a 

porção mais superficial. Modificado de Park Seismic (2014). 

 

5.2 Empilhamento no domínio 𝒑 − 𝝎 

  

A abordagem utilizada para obter as curvas de dispersão foi o 

empilhamento no domínio vagarosidade-frequência, parâmetro de raio-

frequência, ou, simplesmente, 𝑝 − 𝜔, que foi desenvolvido, originalmente, no 

contexto contínuo por McMechan e Yedlin, (1981). Esse método se baseia no 

fato de que, quando duas ondas estão em fase para certa frequência, elas terão 

interferência construtiva, que atinge um máximo, não ocorrendo o mesmo, caso 

elas estejam defasadas. Dessa forma, nesse método, os dados sísmicos são 

levados do domínio tempo-espaço (𝑡, 𝑥) para o domínio 𝜏 − 𝑝 (dado organizado 

por velocidade de fase), e em seguida para o domínio 𝑝 − 𝜔, buscando-se, 

então, velocidades de fase que vão produzir interferência construtiva máxima 

para as formas de onda. Isso será apresentado a seguir, a partir de modificações 

na demonstração apresentada por Russell (1987) para o caso discreto. 

 Aki e Richards (1980) mostraram que o sismograma pode ser dado pela 

soma dos diversos modos normais 

 

𝑓(𝑡, 𝑥) =
1

2𝜋
∫ ∑ 𝐴𝑚(𝜔, 𝑥)𝑚 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑚(𝜔)𝑥)𝑑𝜔
∞

−∞
           (8) 

 

sendo 

 

𝐴𝑚(𝜔, 𝑥) = 𝐼(𝜔)𝑆𝑚(𝜔)𝑅𝑚(𝜔)
𝑒−𝛾𝑚(𝜔)𝑥

√𝑥
                                                 (9) 

 

onde 𝑚 é o modo, 𝐼(𝜔) é a resposta instrumental, 𝑆𝑚(𝜔) é o espectro da fonte 

𝑅𝑚 é a resposta do meio e 𝛾𝑚(𝜔) é o coeficiente de atenuação. 

Aplicando a transformada Radon e sendo 𝑛 o número de estações e 𝑥𝑛 a 

posição de cada estação, a equação (8) pode ser escrita como 
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𝑈(𝜏, 𝑝) =∑𝑓(𝜏 + 𝑝𝑥𝑛 , 𝑥𝑛)

𝑛

 
(10) 

 

 

Substituindo (8) em (10), 

 

∑𝑓(𝜏 + 𝑝𝑥𝑛 ,

𝑛

 𝑥𝑛) =∑
1

2𝜋
∫∑𝐴𝑚(𝜔, 𝑥𝑛)𝑒

𝑖(𝜔𝜏+𝜔𝑝𝑥𝑛−𝑘𝑚(𝜔)𝑥𝑛)𝑑𝜔

𝑚

∞

−∞𝑛

 (11) 

 

∑𝑓(𝜏 + 𝑝𝑥𝑛 ,

𝑛

 𝑥𝑛) =
1

2𝜋
∫ 𝑒𝑖𝜔𝜏∑∑𝐴𝑚(𝜔, 𝑥𝑛)𝑒

𝑖(𝜔𝑝−𝑘𝑚(𝜔))𝑥𝑛𝑑𝜔

𝑛𝑚

∞

−∞

 (12) 

 

Assumindo que o espalhamento geométrico foi corrigido, a equação (9) pode ser 

expressa como 

 

𝐴𝑚(𝜔, 𝑥𝑛) = 𝐴𝑚(𝜔)𝑒
−𝛾𝑚(𝜔)𝑥𝑛 (13) 

 

e sabendo que a velocidade de fase é dada por  

 

𝑐(𝜔) =  
1

𝑝(𝜔)
=

𝜔

𝑘(𝜔)
 (14) 

 

a equação (12) pode ser expressa como 

 

∑𝑓(𝜏 + 𝑝𝑥𝑛 ,

𝑛

 𝑥𝑛) =  
1

2𝜋
∫ 𝑒𝑖𝜔𝜏∑∑𝐴𝑚(𝜔)𝑒

−𝛾𝑚(𝜔)𝑥𝑛𝑒𝑖𝜔(𝑝−𝑝𝑚(𝜔))𝑥𝑛𝑑𝜔

𝑛𝑚

∞

−∞

 (15) 

 

Aplicando, finalmente a transformada de Fourier 1D sobre a variável 𝜏 

 

𝐹(𝜔, 𝑝) = ℱ(𝑈(𝜏, 𝑝)) (16) 

 

tem-se, 
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𝐹(𝜔, 𝑝) = ∑𝐴𝑚(𝜔) [∑𝑒−𝛾𝑚(𝜔)𝑥𝑛𝑒𝑖𝜔(𝑝−𝑝𝑚(𝜔))𝑥𝑛

𝑛

]

𝑚

 (17) 

 

Definindo 

 

𝑊𝑚(𝑝 − 𝑝(𝜔)) = [∑𝑒−𝛾𝑚(𝜔)𝑥𝑛𝑒𝑖𝜔(𝑝−𝑝(𝜔))𝑥𝑛

𝑛

] (18) 

 

a equação (17) é expressa como, 

 

𝐹(𝜔, 𝑝) = ∑𝐴𝑚(𝜔)

𝑚

𝑊𝑚(𝑝 − 𝑝𝑚(𝜔)) (19) 

  

 Como a função 𝐹(𝜔, 𝑝) é complexa, calcula-se o seu módulo para 

efetivamente obter um conjunto de valores que possam ser comparados entre 

si, associando aos maiores o parâmetro de raio e a frequência que permitem a 

interferência máxima entre sinais de um mesmo modo, 

 

|𝐹(𝜔, 𝑝)| =∑|𝐴𝑚(𝜔)||𝑊𝑚(𝑝 − 𝑝𝑚(𝜔))|

𝑚

 (20) 

  

mostrando-se, assim, que quando 𝑝 = 𝑝𝑚(𝜔), a função 𝑊𝑚  atinge um valor 

máximo igual a 𝑛, o que faz com que |𝐹(𝜔, 𝑝)| também chega ao seu máximo 

(Russell, 1987). 

 

5.3 Curvas de dispersão 

  

As regiões que este trabalho se propôs a explorar foram, principalmente, 

a crosta e o manto superior relacionados à Província Borborema. Essas feições 

são relativamente superficiais, devendo-se, portanto, obter curvas de dispersão 

que englobem os menores períodos possíveis. Com essa finalidade, utilizou-se 

a implementação computacional do empilhamento 𝑝 − 𝜔, desenvolvida por 

Herrmann e Ammon (2002). Para sua aplicação, os dados tiveram que passar 
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por um etapa prévia de pré-processamento, que envolveu a seleção da janela 

de tempo (entre 0 s e 7200 s com relação ao tempo de registro da onda 𝑃), 

remoção da "inclinação" do sismograma, suavização de seus limites e remoção 

da onda 𝑃. Na figura 5.3, pode-se ver um exemplo do input obtido com esse 

processo e o resultado no domínio período-velocidade de fase (inverso de 

frequência-parâmetro de raio). 

 

 

Figura 5.3 - Mostra-se de forma esquemática a operação relacionada ao 

empilhamento no domínio 𝑝 − 𝜔. Inicialmente, utiliza-se o dado de entrada no 
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domínio 𝑡 − 𝑥, composto pelas componentes verticais dos sismogramas, após a 

remoção da onda 𝑃. Em seguida, é feita a conversão dessa informação para o 

domínio 𝜏 − 𝑝, através da transformada Radon.  Por fim, o dado é levado para o 

domínio 𝑝 − 𝜔, aplicando-se a transformada de Fourier. 

 

 Foram explorados vários eventos compreendidos entre -70° S, 20° N, -

110° W e -10° W, com profundidade máxima de 30 km, no período que vai de 02 

de junho de 2011 até 13 de setembro de 2013. Inicialmente, os eventos com 

magnitude superior a 5,9 provenientes da zona de subducção Andina foram 

analisados, entretanto eles não foram satisfatórios devido à forte atenuação que 

os menores períodos mostraram. Assim, a investigação passou a ser de eventos 

com magnitude entre 5,0 e 5,9 provenientes da América Central e da dorsal 

Meso-Atlântica, sendo mais adequados os sismos dessa última região (Figura 

5.4). Então, a partir dessa abordagem, foram obtidas dez curvas de dispersão 

(Figura 5.5) com respeito aos dez eventos distintos. 

 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

42 
 

 

Figura 5.4 - Superfície terrestre, na qual destacam-se os limites de placas 

contidos na região em branco (-70° S, 20° N, -110° O e -10° O), que 

correspondem aos locais onde se buscou eventos aptos para serem 

empregados no empilhamento 𝑝 − 𝜔. 
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Figura 5.5 - Conjunto de dez curvas de dispersão obtidas com o método do 

empilhamento 𝒑 − 𝝎. A região em vermelho corresponde a porção em que a 

interferência construtiva das formas de onda é máxima. 
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 Com base nesses resultados, foram extraídos os pontos relacionados à 

porção de maior energia das curvas de dispersão, permitindo, assim, o cálculo 

de uma curva de dispersão média (Yoo et al., 2007), de modo a minimizar 

incoerências que qualquer uma dessas curvas venha a apresentar (Figura 5.6). 

Dessa curva média, então, extraiu-se os pontos que efetivamente foram usados 

na inversão para gerar o modelo de velocidade 1D. 

 

 

Figura 5.6 - Em azul, têm-se os pontos referentes às 10 curvas de dispersão 

selecionadas (ver Figura 5.5) e em vermelho, o resultado da média desses 

pontos, gerando uma curva de dispersão média. 
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5.4 Inversão das curvas de dispersão 

  

A partir dos dados geofísicos coletados, pode-se inferir alguns parâmetros 

sobre a subsuperfície, através de sua inversão. A velocidade da onda 𝑆 faz parte 

desse contexto, podendo ser obtida a partir da inversão da curva de dispersão 

de velocidade de fase da onda Rayleigh (Dorman e Ewing, 1962; Aki e Richards, 

1980; Mari,1984). Apesar da velocidade de fase dessa onda ser função de quatro 

parâmetros: velocidade da onda 𝑆, velocidade da onda 𝑃, densidade e espessura 

de camada; o parâmetro dominante, que mais influência mudanças nessa 

velocidade de fase, é a velocidade da onda 𝑆 (Xia et al., 1999). Isso indica uma 

boa correlação entre essas velocidades e dá base para inversão. 

 Dessa maneira, as etapas seguintes tratarão da inversão de velocidade 

de fase da onda Rayleigh para obter um modelo de velocidade 1D de onda 𝑆 

para o Nordeste brasileiro. Nesse sentido, o problema direto para esse caso 

pode ser expresso matematicamente através de 

 

𝐝 = F[𝐦] (21) 

 

onde 𝐝 é o vetor que contém os dados, ou seja, a velocidade de fase da onda 

Rayleigh. Para 𝑘 períodos diferentes, ela pode ser dada por esse vetor, de 

comprimento 𝑘, através de 𝐝 = [𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, … , 𝑑𝑘]
𝑇. O vetor 𝐦 representa a 

velocidade da onda 𝑆 em um meio com camadas de espessuras fixas. Esse 

vetor, de comprimento 𝑛, descreve os parâmetros do modelo por meio de 𝐦 =

[𝑣𝑠1, 𝑣𝑠2, 𝑣𝑠3, … , 𝑣𝑠𝑛]
𝑇. F é um operador vetorial não linear, que relaciona o espaço 

do modelo com o espaço das observações. No caso das curvas de dispersão, F 

seria o método numérico utilizado para calcular as curvas de dispersão da onda 

Rayleigh  (por exemplo, Schwab e Knopoff, 1972). 

 Como a equação 21 é não-linear, ela deve ser expandida através das 

séries de Taylor 

 

𝐝 ≈ F[𝐦𝟎] + 𝛁F|𝐦𝟎(𝐦 −𝐦𝟎) (22) 

 

onde m0 é o modelo inicial. 
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Aplicando o "jumping" (Ammon et al., 1990), obtém-se 

 

𝐝 − 𝐅[𝐦𝟎] + 𝛁F|𝐦𝟎 ∙ 𝐦𝟎 = 𝛁F|𝐦𝟎 ∙ 𝐦 (23) 

 

Os termos de segunda ordem e os de ordens maiores são desprezados, gerando 

uma função, que em 𝐦𝟎 se aproxima da função original. Assim, essa expressão 

pode ser reescrita como 

 

𝐝′ = 𝛁F|𝐦0𝐦 (24) 

 

em que 𝐝′ passa a ser o novo vetor resíduo. A equação (24) é um sistema com 

mais variáveis do que equações, sendo, portanto, um problema mal-posto devido 

à falta de unicidade da solução. 

 O problema inverso, por sua vez, consiste em obter os valores da 

velocidade de cisalhamento, a partir das velocidades de fase da dispersão da 

onda Rayleigh. Para solucionar essa questão, utiliza-se uma abordagem iterativa 

dada por 

 

𝒎𝒊+𝟏 = (𝛁F|𝐦𝑖)
−1
𝐝′ (25) 

 

onde (𝛁F|𝐦𝑖)
−1
= 𝐆−𝟏 é o operador inverso. Esse operador inverso é obtido 

minimizando a função objeto 𝜑, composta pelos quadrados mínimos com um 

vínculo de suavidade: 

 

𝜑 = (∆𝐝 − 𝐆∆𝐦)𝑇(∆𝐝 − 𝐆∆𝐦) + 𝜎(∆𝐦𝑇𝐋𝑇L∆𝐦) (26) 

 

sendo L a matriz de diferenças finitas, relacionada à segunda derivada. 

Conforme Ammon et al. (1990), ela corresponde à 

 

L =

(

 
 

1
0
0

−2
1
0

1
−2
1

⋯ 0
⋯ 0
⋯ 0

⋮
0

⋮
0

⋮
0

⋱
0

⋮
1)

 
 

 (27) 
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e 𝜎 é o multiplicador de Lagrange, ou analisando de outra forma, é o ajuste do 

dado compatível com o nível de ruído das observações, normalmente obtido 

através da análise da curva L. 

Então, fazendo  

 

𝜕𝜑

𝜕𝐦
|
𝒎𝒊

= 0 (28) 

 

Pode-se obter uma solução do tipo 

 

𝐆−1 = (𝐆𝑇𝐆 + 𝜎LTL)−1𝐆𝑇 (29) 

 

5.5 Modelo de Terra 1D 

 Para inversão, foi utilizado o algoritmo de inversão apresentado por Julià 

et al. (2003), o qual implementa os processos descritos no item anterior. Dessa 

forma, foi necessário entrar com a curva de dispersão média e um modelo de 

Terra (𝐦𝟎), além de informar o número máximo de iterações (igual a 9) e a 

variação do 𝜎. Com isso, obteve-se como saída, curvas de dispersão modeladas 

e modelos de velocidade 1D para a onda 𝑆 no Nordeste do Brasil, em função do 

𝜎. 

 O cálculo do desajuste entre a curva de dispersão média (dado 

observado) e as curvas modeladas foi feito através do root-mean-square error 

(RMS error) através de 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 = √
∑ (𝑦𝑖

𝑚 − 𝑦𝑖
𝑜)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 (30) 

 

onde 𝑦𝑖
𝑚 é o valor obtido com a inversão e 𝑦𝑖

𝑜 é o valor observado. Essa medida 

fornece uma estimativa do espalhamento dos valores observados, com relação 

aos preditos pelo modelo. Já a análise da influência do vínculo de suavidade nos 

modelos de velocidade obtidos foi realizada através do roughness (Ammon et 

al., 1990) 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

48 
 

 

𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 = ∑
|𝛽𝑖 − 2𝛽𝑖+1 + 𝛽𝑖+2|

(𝑛 − 2)

𝑛−2

𝑖=1

 (31) 

 

em que 𝛽 é a velocidade da onda 𝑆, 𝑖 indica a camada e 𝑛 é o número total de 

camadas do modelo de velocidade. Dessa forma, pôde-se obter a curva L (Figura 

5.7), cuja análise indica que o 𝜎 = 0,4 seria o que melhor ajusta e estabiliza o 

problema. Porém, ao analisar o modelo de velocidade obtido, ele ainda 

apresentava bastantes oscilações e valores de velocidade incompatíveis com a 

crosta. Dessa maneira, outros valores de 𝜎 foram analisados e escolheu-se  𝜎 =

0,8 como mais adequado, já que ele ainda está compatível com o nível de ruído 

do dado. Assim, a figura 5.8 apresenta o ajuste entre a curva de dispersão média 

e a modelada, assim como a comparação entro o modelo de velocidade inicial e 

o resultante da inversão. 

 

 

Figura 5.7 - Análise da curva L, composta pelo erro RMS, em função do 

roughness, para cada 𝝈. O 𝝈 = 𝟎, 𝟒 indica o melhor balanço entre ajuste e 

estabilização do problema. 
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Figura 5.8 - Em (A) apresenta-se a relação entre a curva de dispersão original 

(em preto) e a curva de dispersão obtida com a inversão (em vermelho). Em (B) 

tem-se a comparação do modelo de velocidade 1D de entrada (em preto), com 

o modelo de velocidade 1D resultante da inversão (em vermelho). 
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6 Migração prestack em profundidade 

 

 A teoria das funções de receptor, desenvolvida por Langston (1979), 

idealiza que as descontinuidades contidas em profundidade são resultantes de 

descontinuidades sísmicas imediatamente abaixo de um receptor. Porém, em 

função dos contrastes de impedância entre as camadas, e caso a velocidade e 

a densidade aumentem com a profundidade, o efeito que se espera nas 

conversões de fase, em função do trajeto de raio, é de que elas se torne mais 

distantes da estação, quanto maior for a profundidade em que ocorram.  

 Sendo assim, para analisar melhor as funções de receptor optou-se por 

convertê-las para profundidade, e em seguida, migrá-las nesse mesmo domínio, 

o que posiciona corretamente os registros das descontinuidades em 

profundidade. Esses procedimentos foram realizado através de um pacote de 

funções em Matlab desenvolvidas por Frassetto et al. (2013). 

 

6.1 Tempo de trânsito relativo (S-P) 

  

A primeira etapa desse processo está relacionada à conversão do dado 

no domínio temporal para o domínio da profundidade. Para isso, assume-se que 

a subsuperfície é constituída por um modelo, formado de camadas planas e 

paralelas com 1 km de espessura (𝑑𝑧𝑖), que somadas resultem numa 

profundidade máxima de 100 km (profundidade máxima de exploração). Além 

dessa modelagem, são necessárias informações sobre a distribuição das 

velocidades das ondas 𝑃 e 𝑆 nesse intervalo analisado.  A velocidade da onda 𝑆 

foi determinada no modelo de velocidade 1D (Capítulo 5) e a para a velocidade 

da onda 𝑃, assumiu-se que a razão 𝑣P 𝑣S⁄  seria igual a 1,73 (sólido de Poisson), 

logo 

 

𝑣P = 1,73 ∙ 𝑣s (32) 

 

 Com esses dados, conforme definiu Gurrola et al. (1994), é possível 

construir um modelo de tempo de trânsito das fases 𝑃𝑆, para uma Terra plana, 

com base no modelo de camadas, através de 
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𝑇𝑃𝑆𝑖
(𝑝𝑖) = 𝑑𝑧𝑖 ∙ (∑√𝑣𝑆𝑖

−2 − 𝑝𝑖
2

𝑧

𝑖=0

− √𝑣𝑃𝑖
−2 − 𝑝𝑖

2) (33) 

 

onde 𝑖 é a camada corrente, 𝑧 é número de camadas, 𝑝𝑖 , 𝑣S𝑖 e 𝑣P𝑖 são, 

respectivamente, o parâmetro de raio da onda 𝑃 e as velocidades da onda 𝑆 e 

da onda 𝑃 na i-ésima camada.  

 A partir disso, o algoritmo original calculava o tempo da correção estática 

e o aplicava aos tempos de trânsitos do modelo, ou seja, o dado sintético não é 

corrigido do efeito da topografia, mas sim passa a incorporá-lo. Porém, o 

algoritmo original apresentava um problema relacionado exatamente a esse 

processo, pois a equação que permite calcular o efeito da topografia é dada por 

 

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖 = 𝐸𝑖 ∙ (√𝑣𝑆𝑖
−2 − 𝑝𝑖

2 −√𝑣𝑃𝑖
−2 − 𝑝𝑖

2) (34) 

 

em que 𝐸𝑖 é a topografia para cada estação. Portanto, pode-se calcular os 

tempos de propagação para a topografia, apenas das fases 𝑃𝑆 e não para a onda 

𝑃. Entretanto o algoritmo original aferia os tempos relativos à topografia, não 

apena às fases 𝑃𝑆, mas também à onda 𝑃, o que foi interpretado como uma 

inconsistência. Sendo solucionada essa questão, o programa passou apenas à 

aplicar os tempos relacionados à topografia somente para as fases 𝑃𝑆. Essa 

abordagem é necessária, pois o dado real não está com a correção estática 

aplicada, e o dado sintético, como está baseado em uma Terra plana, não tem 

topografia. Sendo assim, aplicar o efeito da topografia ao dado sintético gera 

uma melhor equivalência, entre ele as funções de receptor reais. 

 Dessa forma, com a equalização desses dados, foi possível medir as 

amplitudes de cada conversão de fase 𝑃𝑆 do dado sintético, através de uma 

interpolação linear entre as funções de receptor reais e os diversos tempos 

relativos obtidos pela equação (33), com o efeito da topografia incluído. Assim, 

com base nos tempos de trânsito e das amplitudes obtidas, pode-se usar a 

equação (33) para converter a informação temporal para profundidade e obter 

funções de receptor sintéticas em profundidade formadas pela onda 𝑃 direta e 
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fases, que podem ser 𝑃𝑆 verdadeiras, ou apenas ruído. Para resolver esse 

impasse o empilhamento com filtro de fase será aplicado posteriormente. 

 

6.2 Migração prestack 

 

 Com base nas funções de receptor sintéticas em profundidade, pode-se 

aplicar a migração do tipo backprojection, que consiste num tipo de Prestack 

Depth Migration (PSDM). Nesse método, as amplitudes das fases 𝑃𝑆 são 

retroprojetadas, ao longo de seus trajetos, revelando espacialmente onde as 

conversões de fase ocorreram. Para isso, as informações fundamentais são o 

modelo de velocidade 1D e o parâmetro de raio. As equações que governam o 

backprojection são dadas por 

 

sin 𝜃𝑖 =𝑝𝑖 ∙ 𝑣𝑆𝑖 (35) 

 

𝜃𝑖 = sin
−1(𝑝𝑖𝑣𝑆𝑖) (36) 

 

onde 𝜃𝑖 é o ângulo de incidência da fase 𝑃𝑆 na i-ésima interface. 

 Após essas abordagens, é necessário reescalonar as amplitudes das 

fases 𝑃𝑆  como função da distância, para eliminar variações devido ao uso de 

eventos sísmicos com diferentes ângulos de incidência. Assim, considera-se que 

as amplitudes das conversões PS são aproximadamente lineares, com o ângulo 

de incidência da onda 𝑃, em cada interface. Logo, essas amplitudes podem ser 

multiplicadas por 𝛽𝑖 𝜃𝑖⁄  (Jones et al., 1998), onde 𝛽𝑖 é dado por  

 

𝛽𝑖 = sin
−1(𝑝𝑖 ∙ 𝑣𝑃𝑖) (37) 

 

sendo 𝛽𝑖 o ângulo de incidência da onda 𝑃 na i-ésima interface. 

Os resultados obtidos com a migração foram, então, distribuídos em uma 

malha formada por bins. Cada bin tem 1 km de espessura, raio horizontal de 100 

km e está à 50 km do seu vizinho (Figura 6.1). Essa configuração permite o 

compartilhamento de dados entre eles, reduzindo as descontinuidades na 

cobertura dos raios, causada pelo espaçamento não uniforme das estações, 
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além de aumentar a coerência lateral entre as fases convertidas 𝑃𝑆 das funções 

de receptor. 

 

6.3. Phase-weighted-stack 

 

A partir dessa malha, aplicou-se o phase-weighted-stack, que tem a 

função de empilhar amplitudes de funções de receptor, associadas a uma 

mesma superfície de common conversion points (CCP), formada por piercing 

points (projeção na superfície do local em subsuperfície, onde ocorre a 

conversão de amplitude), que estão em uma mesma profundidade e contidos em 

um mesmo bin. O phase-weighted-stack é composto por dois processos: o 

empilhamento linear e o filtro de fase. 

 

 

Figura 6.1 - Mapa mostrando a distribuição de piercing points (em vermelho), em 

função da profundidade em que a migração está sendo aplicada (neste caso é 
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para 10, 50 e 100 km de profundidade). Os pontos em azul representam a malha 

formada pelos bins e os triângulos amarelos representam as estações. 

 

 O empilhamento linear de funções de receptor, permite aumentar a razão 

sinal/ruído, somando energias que vão interferir construtivamente (sinal) e 

destrutivamente (ruído). Essa abordagem reduz heterogeneidades azimutais nas 

menores profundidades (Figura 6.2). 

 

 

Figura 6.2 - Seção contendo exemplo do resultado do empilhamento linear. As 

marcas pretas assinaladas indicam a profundidade de conversão da fase 𝑷𝑺 na 

Moho (região de alta amplitude, entre 20 e 40 km de profundidade). 

 

  Dessa forma, o empilhamento é realizado com relação aos bins, de modo 

que um certo bin será descartado, se contiver menos de cinco funções de 

receptor (ou piercing points). No empilhamento linear, cada função de receptor 

recebe um peso, em decorrência da distância ao centro do bin, ao qual está 

associada. Recebem pesos maiores as que estão mais próximas desse centro e 

pesos menores as mais afastadas. A equação do empilhamento linear é 

 

𝐿(𝑧) =
1

𝑁
∑𝑤𝑗𝑠𝑗(𝑧)

𝑁

𝑗=1

 (37) 

 

onde 𝑗 é o traço, 𝑁 é o número de traços, 𝑤𝑗 é o peso linear atribuído a cada 

amplitude𝑠𝑗(𝑧), que dependem da profundidade (𝑧). 

 Entretanto, esse procedimento ainda mantém muito ruído contaminando 

o sinal. Dessa forma, aplicou-se o filtro phase-weight (Schimmel e Paulssen, 

1997) para reduzir esse ruído. Esse filtro de fase deriva da equação do sinal 

analítico modificada para profundidade 
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𝑆(𝑧) = 𝑠(𝑧) + 𝑖𝐻(𝑠(𝑧)) = 𝐴(𝑧)𝑒𝑖𝜑(𝑧) (38) 

 

em que 𝑠(𝑧) é uma dada função de receptor em profundidade (compondo a parte 

real do sinal analítico), 𝐻(𝑠(𝑧)) é a transformada de Hilbert dessa função (parte 

imaginária do sinal analítico) e 𝑧 é a profundidade considerada. A relevância do 

emprego do sinal analítico vem da relativa facilidade com que se consegue 

extrair, a partir dele, várias propriedades instantâneas do sinal original. Isso 

ocorre, pois 𝑆(𝑧) pode ser expresso em coordenadas polares pela amplitude 

𝐴(𝑧), conhecida como amplitude do envelope, que é o módulo do sinal analítico, 

contendo as feições de baixa frequência do sinal original, e pela fase 𝜑(𝑧), que 

é a fase instantânea do sinal original, compreendendo o seu conteúdo de alta 

frequência. Já a frequência instantânea pode ser obtida a partir da primeira 

derivada de φ(z) com respeito à profundidade. 

 Explorando esse comportamento, os valores da fase instantânea são 

usados, então, para compor o empilhamento de fase (phase stack), dado por 

 

𝑐(𝑧) =
1

𝑁
|∑𝑒𝑖𝜑𝑗(𝑧)
𝑁

𝑗=1

| (39) 

 

Sendo assim, quando um conjunto de sinais estiver em fase o seu empilhamento 

resultara em um valor igual a um, porém quando os sinais forem completamente 

defasados, vai se obter zero a partir desse empilhamento (Figura 6.3). 

 

 

Figura 6.3 - Empilhamento de fase para o caso dos dados da figura 6.2. As 

regiões relacionadas aos tons mais escuros apresentam maior coerência, do que 

as porções associadas aos tons mais claros. 
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  Dessa forma, cria-se esse intervalo entre zero e um, que pode ser usado 

para ponderar o empilhamento linear (Frassetto et al., 2010), mantendo os sinais 

coerentes (multiplicados por valores próximas a um) e atenuando, ou removendo 

o ruído (multiplicados por valores próximas a zero), como mostrado na figura 6.4.  

 

 

Figura 6.4 - Resultado obtido com a aplicação do filtro de fase, a partir do 

empilhamento de fase (Figura 6.3). Pode-se perceber, de forma geral, uma 

melhora na definição do contorno da Moho, bem como de outras feições. As 

marcas pretas assinaladas indicam a profundidade de conversão de fase na 

Moho. Comparar com a figura 6.2. 

 

A partir dessa configuração, o phase-weighted-stack pode finalmente ser 

definido por 

 

𝑔(𝑧) = [
1

𝑁
∑𝑤𝑗𝑠𝑗(𝑧)

𝑁

𝑗=1

] 𝑐(𝑧)𝑣 (40) 

 

onde 𝑣 é o termo que regula a intensidade desse filtro de fase. Assim, para 𝑣 

igual a zero tem-se o empilhamento linear (equação 37) e para 𝑣 > 0 o filtro de 

fase passa a ser considerado. Se faz importante perceber que é preciso avaliar 

o valor de 𝑣, pois para níveis muito elevados, a sua influência irá permitir a 

atenuação de sinal, que não seja perfeitamente coerente. Para o valor de 𝑣, 

seguiu-se Frassetto et al. (2010) e utilizou-se 0,5. Esse valor permite uma boa 

definição da Moho e, consequentemente, da base da crosta.  

 Assim, por meio dessa filtragem, as fases 𝑃𝑆 geradas pela interpolação 

linear foram avaliadas como sinais ou ruídos. Portanto, as fases geradas que 

apresentavam incoerência, e portanto não devem corresponder a interfaces 
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geológicas reais foram removidas, mantendo-se aquelas que devem representar 

a real subusuperfície. 

 

6.4 Estimativa do erro 

 

 Em toda abordagem que envolve a obtenção de uma medida, se faz 

inevitável a presença de erros. Para estimar as incertezas relacionada aos 

processos descritos nos tópicos anteriores duas técnicas foram aplicadas: o 

Bootstrap (Efron, 1979) e a perturbação do modelo de velocidade 1D.   

 No caso do Bootstrap, definiu-se um vetor de dados 𝐱 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛), 

formado por 𝑛 elementos (as funções de receptor migradas e empilhadas). Em 

seguida, foi concebido um Bootstrap sample, ou seja, uma amostragem 

randômica de tamanho 𝑛, dos elementos de 𝐱, criando um novo vetor 𝐱1
∗ =

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), em que os elementos podem ser repetidos. Esse processo é 

aplicado quantas vezes foram necessárias, mas para garantir a validade do 

resultado, deve-se ter no mínimo 200 iterações. Após isso, aplicou-se o phase-

weighted stack a esse conjunto de dados e com base na resposta obtida, calcula-

se o erro padrão, que é o desvio padrão obtido a partir de vários Bootstrap 

replications. 

 Esse procedimento fornece medidas de erro para cada traço, permitindo 

avaliar os efeitos de ruídos que ainda estejam presentes. Em função da grande 

quantidade de dados, optou-se por mostrar os resultados do Bootstrap de forma 

qualitativa sobre as funções de receptor. 

 Já a perturbação do modelo de velocidade 1D foi realizada para avaliar a 

influência dessa estimativa sobre as profundidades estimadas. Portanto, 

variando os valores das velocidades em ±5% e ±10%, foram obtidas, 

respectivamente, profundidades oscilando entre ±2,8 km e ±4,9 km. 
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7 Resultados 

 

 A partir do conjunto de procedimentos citados nos itens anteriores, foi 

possível construir uma série de perfis indicados, bem como, através de script 

próprio, avaliar quais bins realmente contribuíram para essas seções (Figura 

7.1), ou seja, pôde-se obter um mapa de cobertura para a região analisada. 

 

 

Figura 7.1 - Mapa topográfico da área estudada, com as direções dos perfis 

(linhas pretas) e as principais feições geológicas dessa região, como 

alinhamentos, zonas de cisalhamento, o Planalto da Borborema (em vermelho) 

e as principais bacias. As circunferências em azul representam os bins que 

efetivamente foram usados para construir as seções. 

 Foram produzidos ao total 46 perfis contendo funções de receptor 

migradas, empilhadas e filtradas, sendo 23 inlines e 23 crosslines, porém apenas 
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16 se mostraram mais contínuos, segundo o espaçamento dos bins e os piercing 

points existentes, sendo que aqui apresentam-se apenas 7. Os perfis e sua 

correlação com topografia são apresentados a seguir (Figuras 7.2 até 7.8). 

 

 

Figura 7.2 - Perfil AA' para a topografia (triângulos em azul representam as 

estações) e o perfil AA' para o resultado do phase-weighted-stack. Os resultados 

do Bootstrap estão projetados sobre as funções de receptor. As marcas pretas 

assinaladas indicam a profundidade de conversão da Moho. A barra referente a 

amplitude indica o nível de amplitude, com relação a onda 𝑃 direta. O eixo vertical 

da topografia tem exagero de 20 vezes. Ver figura 7.1 para localizar o perfil 

 

 

Figura 7.3 - Assim como a legenda da figura 7.2, porém para o caso do perfil BB'. 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

60 
 

 

Figura 7.4 - Assim como a legenda da figura 7.2, porém para o caso do perfil 

CC'. 

 

 

Figura 7.5 - Assim como a legenda da figura 7.2, porém para o caso do perfil 

DD'. 

 

Figura 7.6 - Assim como a legenda da figura 7.2, porém para o caso do perfil EE'. 
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Figura 7.7 - Assim como a legenda da figura 7.2, porém para o caso do perfil FF'. 

 

Figura 7.8 - Assim como a legenda da figura 7.2, porém para o caso do perfil 

GG'. 

  

 Nesse conjunto de seções (Figuras que vão da 7.2 até a 7.8) pode-se 

observar duas descontinuidades principais. Uma que varia entre 31 e 42 km de 

profundidade, que corresponde à Moho, apresentando amplitudes positivas das 

funções de receptor, o que implica num aumento de velocidade com a 

profundidade. A outra descontinuidade é mais rasa e está relacionada a 

amplitudes positivas mais tênues do que a anterior, estando compreendida entre 

9 e 18 km abaixo da superfície. 

 Analisando os perfis que vão de AA' até DD' (Figuras 7.2 até a 7.5), ou 

seja, que estão na direção EW, em geral, constata-se um aumento da 

profundidade da Moho de leste para oeste, bem como uma perda na expressão 

da descontinuidade intracrustal ao atingir a porção mais ao sul do Planalto da 
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Borborema. Já para as seções DD', EE', e FF' (Figuras 7.5, 7.6 e 7.7), com 

direção NS, pode-se perceber um crescimento da espessura crustal, 

acompanhado de uma atenuação da descontinuidade intracrustal em direção ao 

sul. Essa última desaparece completamente na região sul do Planalto. 

 Com base na cobertura dos bins (Figura 7.1) foi possível, a partir de 

programa próprio (filtrando profundidade e amplitude), isolar as profundidades 

onde ocorrem as conversões PS da Moho. Assim, pôde-se criar um mapa de 

curvas de nível contendo a topografia da Moho para o Nordeste do Brasil e 

compará-lo com o mapa topográfico da região estudada (Figura 7.9). 

 

 

Figura 7.9 - Mapa contendo a topografia da Moho para o Nordeste do Brasil 

(curvas de nível em branco, com valores em preto, sendo dados em quilômetros) 

e o mapa topográfico, destacando o contorno de algumas feições geológicas 

relevantes, como: zonas de cisalhamento/lineamentos, o Planalto da Borborema 

(em vermelho) e as principais bacias. A comparação com a figura 7.1 possibilita 
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determinar onde as profundidades resultam apenas da interpolação, devido ao 

baixo número de estações, em algumas regiões.  

 

 A partir desse resultado, fica mais simples a identificação da profundidade 

da Moho na área analisada. A figura 7.9 mostra espessura crustal variando entre 

31 e 40 km na Província Borborema, entre 40 e 43 km no Cráton do São 

Francisco e em torno de 40 km na bacia do Parnaíba. Com esses valores, é 

possível estabelecer uma comparação com outros modelos crustais 

desenvolvidos para essa mesma Província, como os de Soares et al. (2010), 

Nascimento et al. (2012), Assumpção et al. (2013) e van der Meijde et al. (2013), 

já apresentados no Capítulo 1. Essa relação, permite constatar que as 

profundidades da Moho obtidas neste trabalho apresentam uma boa correlação 

com o que já ocorre na literatura, o que reforça a qualidade dos resultados aqui 

apresentados. 

 Analisando os valores da figura 7.9, constata-se, no geral, que regiões de 

baixa topografia são caracterizadas por crosta fina (30-32 km), enquanto regiões 

elevadas tendem a apresentar crosta mais espessa. Essa relação, entretanto, 

não é perfeita. Em algumas porções isso ocorre devido a uma resultado 

meramente matemático, promovido pela interpolação e baixo número de 

estações. Como é o caso, por exemplo, do Domínio Sul, entre a bacia de Tucano 

e o Planalto da Borborema, o qual mostra espessura crustal de 37 km (Figura 

7.9), e na bacia do Araripe (40 km), que provavelmente apresenta crosta mais 

fina do que o apresentado. Para o primeiro caso, dados obtidos com 

levantamentos de refração sísmica, cruzando a bacia do Jatobá na direção NS, 

mostraram espessura de 32 km para o Domínio Sul, afinando para 30 km abaixo 

da bacia e aumentando para 40 km na porção sul do Planalto (Soares et al., 

2011). Entretanto, quando se trata da porção do Planalto da Borborema ao norte 

do Lineamento de Patos, observa-se a ocorrência de uma crosta fina (31 km) 

com topografia elevada, apresentando excelente cobertura de estações. Essa 

feição já foi observada em outros estudos, como um levantamento de refração 

sísmica com ~1000km na Província Borborema, o qual só atinge a porção norte 

do Planalto (Soares et al., 2010), bem como através de modelagem de espectro 

de admitância gerado de levantamentos gravimétricos na Província Borborema 

(Oliveira e Medeiros, 2012). Esse conjunto de estudos reforçam a noção de que, 
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realmente, a região norte do Planalto, apesar de apresentar topografia elevada, 

tem um crosta relativamente fina. 

 Observando a figura 7.9, em especial a região do Planalto da Borborema 

e sua vizinhança, verifica-se que duas possibilidades podem ter ocorrido para a 

formação dessa área de topografia positiva. A primeira, seria de que a crosta no 

Planalto é anômala (mais espessa) e que a crosta ao seu redor é que seria 

normal. Outra forma de ver essa questão, envolve pensar que a crosta no 

Planalto é a normal, variando entre 36 e 40 km, o que é muito próximo da média 

global de espessura para a crosta continental, aproximadamente 38 km (e.g. 

Christensen e Mooney, 1995; Zandt e Ammon, 1995), e a crosta que o circunda, 

seria a anômala por ter sido intensamente afinada. Para tornar mais enfático o 

contraste de espessura da crosta que existe nessa região, foi desenvolvido um 

programa para isolar as amplitudes do limite entre a crosta e o manto, permitindo 

uma visão tridimensional da topografia da Moho (Figuras 7.10). 

 

 

Figura 7.10 - Topografia tridimensional da Moho para o Nordeste do Brasil. O 1 

indica a região abaixo do Planalto da Província Borborema, o 2 refere-se a 

porção sob o Cráton do São Francisco, o 3 está relacionado a profundidade da 

Moho abaixo da bacia do Parnaíba e o 4 refere-se a região sob a bacia Potiguar. 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

65 
 

As setas em vermelho dão a orientação dos eixos. O eixo vertical está em 

quilômetros. 

 

 Os resultados mostrados nas figuras 7.10 deixam ainda mais claro esse 

contraste de espessura entre a crosta abaixo do Planalto da Borborema e a 

região ao seu redor, bem como possibilitam uma visão espacial da topografia da 

Moho, ou seja, da espessura da crosta para o Nordeste do Brasil. 

 De forma semelhante as curvas de nível, desenvolvidas para mapear a 

topografia da Moho em subsuperfície (Figura 7.9), foi possível desenvolver uma 

imagem semelhante, a partir da mesma abordagem, para a descontinuidade 

intracrustal (Figura 7.11). Sendo assim, fica mais simples perceber que essa 

descontinuidade está restrita a profundidades variando entre 9 e 18 km de 

profundidade e deixa de ocorrer na porção sul do Planalto da Borborema. 

 

Figura 7.11 – Mapa contendo topografia da superfície da região analisada, 

destacando-se os contornos de algumas das principais feições geológicas, como 
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o Planalto da Borborema (em vermelho), uma série de zonas de cisalhamento e 

lineamentos, o Cráton do São Francisco e um conjunto de bacias. Sobreposta a 

esse contexto, ocorrem curvas de nível (em quilômetros) relacionadas a 

profundidade em que a descontinuidade intracrustal está ocorrendo. 

  

 Em princípio, todos esses resultados decorrem da mudança feita no 

algoritmo para a etapa de correção estática e interpolação, visando a construção 

das funções de receptor sintéticas. Dessa forma, torna-se relevante contrastar o 

efeito do programa original e do programa modifica sobre as funções de receptor 

migradas e empilhadas. Como a diferença é mais difícil de ser percebida nos 

perfis, apresenta-se apenas o caso para os mapas de topografia 2D da Moho 

(Figuras 7.12 (A) e (B)). 

 

 

Figura 7.12 - Em (A) apresenta-se o resultado para o mapa 2D da topografia da 

Moho no Nordeste do Brasil, com a modificação na etapa de correção estática. 

Em (B) está o resultado obtido com o algoritmo original, isto é, interpolação 

incoerente estabelecida entre funções de receptor reais, e tempos das fases 𝑃𝑆 

e 𝑃, com os tempos relacionados a correção estática incorporados. 

 

 Assim, a figura 7.12 (A) mostra que a abordagem modificada propicia a 

obtenção de dados pós-migração com continuidade lateral muito mais efetiva, 

permitindo uma análise mais clara da subsuperfície. Já a figura 7.12 (B) mostra 

que manter o programa com as configurações originais, ainda permite observar, 

de forma geral, as mesmas feições contidas na figura 7.12 (A), porém com um 

aspecto bem mais descontínuo. 
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8 Discussão 

 

 Esse tópico foi dividido em três partes. A primeira é referente à 

interpretação dada à descontinuidade intracrustal. A segunda discorre sobre 

características reológicas da região sul do Planalto. E a terceira etapa está 

associada à relação entre os dados sismológicos que foram obtidos neste 

trabalho e os modelos vigentes que tratam do soerguimento do Planalto da 

Borborema. 

 

8.1 Zona de detachment intracrustal 

 

A feição mais marcante obtida com o phase-weighted-stack, além da 

Moho, consiste na descontinuidade intracrustal entre 9 e 18 km de profundidade 

(Figura 7.1). Como apresentado no Capítulo 7, essa descontinuidade perde 

expressão à medida que se aproxima da porção sul do Planalto da Borborema.  

Como essa descontinuidade intracrustal ocorre em regiões de crosta mais 

fina, incluindo as bacias Potiguar e Rio do Peixe, a região do trend Cariri-Potiguar 

e bacias costeiras, tendendo a desaparecer nas porções em que a crosta se 

torna mais espessa, acredita-se que ela esteja relacionada ao processo de 

estiramento crustal durante o Mesozoico. Como abordado no Capítulo 2, a 

presença de bacias do tipo rifte abortadas, dentro da Província Borborema, 

demonstram o grau de desenvolvimento dos processos extensionais, que 

levaram a separação continental no Mesozoico, e a deformação da crosta da 

Província. 

Dessa maneira é razoável fazer a hipótese de que o afinamento da crosta 

na Província Borborema resultou do estiramento crustal do orógeno 

Neoproterozoico, durante o Mesozoico, e que uma zona de detachment sub-

horizontal teria se desenvolvido no interior da crosta estirada, ajudando a 

acomodar a extensão. Assim, se essa feição de baixo ângulo estiver conectada 

em subsuperfície, pode ser que as descontinuidades intracrustais identificadas 

nas seções do Capítulo 7 representem a localização de uma zona de detachment 

sub-horizontal gerada pela extensão durante o Mesozoico.   
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Zonas de detachment de baixo ângulo representam um elemento 

fundamental do estiramento crustal (e.g. John e Cheadle, 2008), as quais têm 

sido relacionadas com riftiamento continental e formação de margens passivas 

(e.g. McKenzie, 1978; Lister et al., 1986). Em modelos simétricos de 

cisalhamento puro, as zonas de detachment simplesmente separam uma crosta 

superior rúptil e distendida, de uma crosta inferior plástica e uniformemente 

esticada. Modelos assimétricos, entretanto, podem envolver delaminação da 

litosfera, de tal forma que os ângulos pequenos e elevados dessa zona de 

detachment variem com a profundidade. 

Como apresentado no Capítulo 2, a Província Borborema está seccionada 

por um grande número de zonas de cisalhamento, presumivelmente herdados 

da estruturação do orógeno Neoproterozoico, que resultou na formação da 

Gondwanaland. Partindo disso, pode-se fazer a hipótese de que toda essa rede 

de zonas de cisalhamento esteja conectada em profundidade com a zona de 

detachment, ajudando a acomodar extensão da crosta superior rúptil durante o 

Mesozoico, através de falhamentos normais. 

Acomodação de extensão em zonas de cisalhamento com mergulhos 

rasos tem sido apresentada em outros contextos distensionais, como, por 

exemplo, nas montanhas South and Whipple no SW dos Estados Unidos (Davis 

et al., 1986). Entretanto, a relação entre as zonas de cisalhamento que permeiam 

a Província Borborema e a zona de detachment sub-horizontal hipotética aqui 

postulada, necessita de mais informações e mais estudos sobre a arquitetura da 

crosta na Província para que esse quadro seja melhor compreendido. 

 

8.2 Bloco reologicamente mais resistente 

 

 Uma feição curiosa da arquitetura crustal da Província Borborema é a 

ausência da zona de detachment na porção sul do Planalto da Borborema. Se a 

proposta de que a zona de detachment foi desenvolvida para acomodar o 

estiramento da crosta estiver correta, a não existência dessa zona, 

acompanhada da ocorrência de crosta espessa, sugere que a região sul do 

Planalto é um bloco com reologia mais resistente, que suportou a extensão no 

Mesozoico. 
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 Na verdade, a existência de uma área com reologia mais robusta no 

Planalto, foi recentemente apresentada por Santos et al. (2014), após análise de 

dados adquiridos durante um levantamento magnetotelúrico na Província. Essa 

abordagem consistiu numa aquisição, através de uma seção com ~250 km de 

comprimento, passando pela bacia do Jatobá, o Domínio Sul e a porção extremo 

sul do Planalto da Borborema. Análises da resistividade aparente e de curvas de 

fase revelaram a presença de uma crosta homogênea e resistiva abaixo do 

Planalto, o que contrasta com uma crosta mais heterogênea e condutiva no 

Domínio Sul. Além disso, resultados de um levantamento de refração sísmica na 

mesma localização, mostraram uma crosta com espessura de 32 km abaixo do 

Domínio Sul, que salta para valores entre 39 e 40 km no sul do Planalto (Soares 

et al., 2011) 

 

8.3 Implicações para o soerguimento Cenozoico 

 

 Outra feição que chama bastante a atenção, com relação a estruturação 

crustal do Planalto da Borborema, é a presença de crosta fina abaixo da região 

norte do Planalto (ao norte do Lineamento Patos), que é topograficamente 

elevada. A presença da descontinuidade intracrustal nessa região sugere que 

ela passou por estiramento e afinamento durante a extensão que ocorreu no 

Mesozoico. Além disso, depósitos sedimentares pertencentes à formação Serra 

do Martins são encontrados em mesas localizadas entre 500 e 900 m de altura, 

revelando que uma grande depressão topográfica ocupou uma grande área no 

norte da Província Borborema num período foi até entre 64 e 25 Ma, quando a 

sedimentação cessou (Morais Neto et al., 2008). Dessa forma, o estado de 

equilíbrio isostático no norte do Planalto teria sido perturbado, elevando essa 

região de crosta fina para sua configuração atual. 

 Modelos que retratam o soerguimento Cenozoico do Planalto foram 

resumidos no Capítulo 2. Esses modelos podem ser, de modo geral, divididos 

em duas categorias: os relacionados ao soerguimento por compensação 

isostática, após espessamento da crosta (Morais Neto et al., 2009; Oliveira e 

Medeiros, 2012), e os que tratam do soerguimento devido a um domo térmico 

(Jardim de Sá et al., 1999; Ussami et al., 1999). Oliveira e Medeiros (2012), por 

exemplo, consideram a presença de um underplating máfico abaixo do Planalto 
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da Borborema, como responsável pelo seu soerguimento. Essa camada estaria 

relacionada com a erosão litosférica promovida por uma célula de convecção de 

pequena escala. Morais Neto et al. (2009) também considera a presença desse 

undeplating, porém nesse caso ela teria derivado de magmas provenientes de 

uma pluma mantélica, e seria responsável por complementar o espessamento 

crustal prévio, devido a um fluxo de material litosférico, causando o soerguimento 

do planalto. A presença desse undeplating máfico tem sido investigada por Luz 

et al. (2014), através da análise de razões Vp/Vs determinadas, utilizando 

funções de receptor. Entretanto, os resultados são inconclusivos sobre essa 

questão, ou seja, não excluem a presença de uma fina camada máfica (4-6 km) 

abaixo do planalto, mas também não a confirmam. Todavia, pode-se constatar 

que os modelos que necessitam de espessamento crustal para justificar o 

soerguimento falham ao explicar o porquê do soerguimento da porção norte 

dessa região. 

 Por outro lado, modelos relacionados ao soerguimento devido à 

perturbações térmicas, devido a uma pluma mantélica profunda, abaixo da 

Província Borborema, tem sido descartada devido à longa duração, o baixo 

volume, a disposição perpendicular dos alinhamentos magmáticos (Knesel et al., 

2011) e a ausência de variação na espessura da zona de transição (Pinheiro e 

Julià, 2014). Entretanto, a perturbação térmica proveniente de um corpo no 

manto superior, parece ser a explicação mais plausível. Um corpo apresentando 

anomalia térmica acima de 150 km de profundidade, tem sido consistente com 

modelagem de anomalia geoide (Ussami et al., 1999) e com a topografia 

aparente das descontinuidades da zona de transição (Pinheiro e Julià, 2014). 

Porém, embora a extensão lateral desse corpo sobreponha-se com a topografia 

superficial do Planalto da Borborema, ele também parece se estender para a 

direção NE e sob regiões de baixa topografia. A despeito desse quadro, 

atualmente estão sendo desenvolvidas imagens tomográficas detalhadas abaixo 

da Província Borborema, para tentar esclarecer a extensão lateral dessas 

anomalias térmicas no manto superior e sua relação com a superfície 

topográfica.  

  Em função desse cenário, sugere-se um modelo alternativo para explicar 

o soerguimento do Planalto da Borborema. Enfatiza-se que essa abordagem não 

é perfeita, pois carece de mais dados para sua comprovação. Não obstante, o 
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Planalto da Borborema poderia ser divido em duas porções, uma ao norte e outra 

ao sul do Lineamento Patos. Ao norte desse lineamento o soerguimento do 

Planalto poderia ter sido causado pela anomalia térmica localizada no manto 

superior, que, apesar da baixa compreensão sobre sua extensão, ela pode ser 

considerada como a agente mais provável para o soerguimento dessa região, já 

que a crosta nessa porção apresenta a mesma espessura crustal da área ao 

redor. Entretanto, ao sul do Lineamento Patos, aponta-se um mecanismo de 

compensação isostática como responsável pelo soerguimento. Ou seja, a 

medida que a crosta ao redor do Planalto foi significativamente afinada, o que 

não se verifica no Planalto em si (especialmente na sua porção sul), por 

isostasia, a região mais afinada deveria se tornar menos elevada. Dessa forma, 

o soerguimento do Planalto da Borborema não deve ser fruto do efeito isostático 

ou térmico isolados, mas sim de uma combinação dos dois, onde cada um será 

mais expressivo, dependendo da região do Planalto que se está analisando. 
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9 Conclusões 

 

Através da análise dos resultados apresentados, pode-se ver que o 

Nordeste brasileiro apresenta uma espessura crustal bastante variável, e que 

ainda carece de uma clara compreensão da sua caracterização arquitetônica. 

Entretanto, por meio dos estudos aqui apresentados, acredita-se que as lacunas 

existentes estejam sendo preenchidas aos poucos.  

A migração e o empilhamento de funções de receptor de onda 𝑃 na 

Província Borborema demonstraram a presença de duas descontinuidades 

principais, caracterizando melhor a arquitetura crustal dessa região. A feição 

mais profunda apresenta valores variando entre 31 e 40 km e foi reconhecida 

como a fronteira entre a crosta e o manto. Já a descontinuidade mais rasa ocorre 

a profundidades que estão entre 9 e 18 km, em regiões de crosta afinada e tem 

sido interpretada como uma zona de detachment relacionada a extensão no 

Mesozoico. A ausência dessa zona em regiões de crosta espessa, que 

apresentam topografia elevada, no sul do Planalto da Borborema, sugerem que 

essa porção seja um bloco com reologia mais resistente, que não foi 

significativamente afetado pela deformação Mesozoica. A presença dessa 

descontinuidade na porção de crosta fina abaixo da região norte do Planalto 

demonstra que esse seria um bloco em que a crosta teria sido distendida e 

posteriormente elevada. Esse cenário revela que os modelos desenvolvidos para 

justificar o soerguimento durante o Cenozoico, que utilizam um underplating 

máfico e/ou um fluxo lateral de material da litosfera são insuficientes para 

justificar o soerguimento nessa região. 
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ABSTRACT 

We have investigated the crustal architecture of the Borborema Province of NE Brazil by 

constructing common conversion point (CCP) receiver functions stacks from teleseismic 

P-waveforms recorded at 64 seismic stations in the region. The Borborema Province 

represents the western portion of a larger Neoproterozoic mobile belt that experienced 

extension in the Mesozoic, leading to the formation of a number of intra-continental rift 

basins and, eventually, continental breakup. During the Cenozoic, episodes of uplift in 

the Province – perhaps related to coeval episodes of volcanism - helped shape the high 

topographies of the Borborema Plateau. Our receiver function CCP stacks image clear 

P-to-S conversions at the crust-mantle boundary and confirm independent evidence for 

a 36-38 km thick crust under the southern portion of the Plateau and a thinner 30-32 km 

thick crust in the surrounding regions, including the northern Plateau. The cross-sections 

also reveal the presence of an intra-crustal discontinuity at 9-18 km depth under the 

regions of thin crust that fades away under the thick southern Plateau. We argue that 
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thin crust in the Borborema Province is the result of Mesozoic crustal stretching and that 

the intra-crustal discontinuity represents a low-angle detachment fault that helped 

accommodate extension in the upper crust. The thick crust under the southern Plateau 

would then represent a rheologically stronger portion of the Borborema Province that 

resisted deformation by Mesozoic extension, while the thin crust under the northern 

Plateau would be a portion of formerly depressed thin crust that was uplifted during the 

Cenozoic. 

 

Key words: intra-continental uplift, crustal architecture, receiver functions, South 

America. 

 

1. INTRODUCTION 

 The Borborema Province is a large Precambrian domain of the Brazilian shield 

that is located in the northeastern corner of the South American continent (Fig. 1). 

Geologically, it is regarded as a structural domain with a complex tectonic evolution that 

involved a number of orogenic cycles during the Precambrian, extension and continental 

breakup during the Mesozoic, and episodes of intraplate volcanism and uplift in the 

Cenozoic [e.g. Santos et al., 2010; Almeida et al., 2000; Matos, 1992; Mizusaki et al., 

2002; Jardim de Sá et al., 2005]. The Precambrian framework is commonly assumed to 

have resulted from the amalgamation of scattered continental fragments and microplates 

during the agglutination of the Congo-São Francisco and West African-São Luiz cratons 

into western Gondwana [Brito Neves & Cordani, 1991; Jardim de Sá, 1994; Cordani et 

al., 2003], but an alternative scenario views the Province as a single cratonic block that 

experienced supracrustal deformation during the agglutination [Neves, 2003; Neves et 

al., 2006]. Several models have also been proposed to explain the Cenozoic activity of 

the Borborema Province, which include thermal doming and/or mafic underplating of the 

crust by a mantle plume, a small-scale convection cell, or a thermally anomalous upper 

mantle body [e.g., Ussami et al., 1999; Jardim de Sá et al., 1999; Knesel et al., 2011; 
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Oliveira and Medeiros, 2012], and/or lower crustal flow during continental stretching 

[Morais Neto et al., 2009]. Crustal thickness variation is relatively well understood 

throughout the Borborema Province from gravity surveys [Oliveira and Medeiros, 2012] 

and receiver function studies [Luz et al., 2014; Pavão et al., 2013], but detailed crustal 

structure is restricted to a few refraction lines and magnetotelluric surveys [Soares et al., 

2010; 2011; Santos et al., 2014]. Due to this limited understanding of the crustal 

architecture of the Province, the causal relationships between surface topography, 

Mesozoic extension, and Cenozoic uplift are unclear. A more comprehensive study is 

thus required to improve our understanding of the tectonic processes that operated in 

the region, especially, regarding the controls that inherited Precambrian structures might 

have exerted during Mesozoic extension and Cenozoic uplift.  

 In the recent years, the Borborema Province has been the focus of large multi-

disciplinary and multi-institutional studies, such as the Instituto de Ciência e Tecnologia 

em Estudos Tectônicos of the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (INCT-ET/CNPq) and its precursor, the Instituto do Milênio – Estudos 

Tectônicos e Geofísicos na Província Borborema. A number of temporary seismic 

networks were operated under those Institutes and, together with the recently deployed 

Rede Sismográfica do Nordeste (RSISNE) monitoring network, have dramatically 

improved the seismic coverage of the Province. The INCT-ET temporary deployments 

included a seismic line of 8 broadband stations crossing the Borborema Province and a 

network of 16 short-period stations, widespread throughout the Province, which operated 

continuously for 1 to 1.5 years. It also included a number of short-period, aftershock 

networks that operated for short periods of time [e.g. Ferreira et al., 1998; Lima Neto et 

al, 2013]. The RSISNE network, on the other hand, consists of 16 broadband stations 

that have been monitoring seismic activity in NE Brazil continuously since December 

2010. Together with a permanent Global Seismographic Network (GSN) station in 

Riachuelo, RN, and past temporary experiments such as the Instituto do Milênio and the 

Brazilian Lithosphere Seismic Project [Assumpção et al., 2004], a combined network of 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

83 
 

64 seismic stations is now available for passive-source seismic studies (Fig. 2). This 

network represents one of the first seismic networks in the southern hemisphere covering 

a large portion of the extensive Precambrian domain that led to the formation of 

supercontinent Gondwana. 

 In this study, we investigate the crustal architecture of the Borborema Province 

of NE Brazil by mapping subsurface seismic discontinuities with teleseismic P-wave 

receiver functions. Receiver functions are time series containing P-to-S conversions 

generated after the interaction of a teleseismic P-wavefront with seismic discontinuities 

under the recording station [Langston, 1979], and are routinely utilized in the 

investigation of the crustal structure of the continents [e.g. Zandt & Ammon, 1995; Dugda 

et al., 2005; Julià et al., 2008; Frassetto et al., 2013]. Our approach has consisted of 

migrating and stacking receiver functions to produce a number of 2D cross-sections 

mapping seismic discontinuities under the Province. We followed the common 

conversion point (CCP) approach of Frassetto et al. [2010], in which the coherence of P-

to-S conversions is enhanced through the phase-weighting scheme of Schimmel & 

Paulssen [1997]. Our results confirm variations in crustal thickness for the Borborema 

Province reported in independent gravity surveys and receiver function studies [Oliveira 

and Medeiros, 2012; Luz et al., 2014], in which regions of elevated topography are 

generally characterized by a 36-38 km thick crust and regions of low-lying topography 

are characterized by thinner crust around 30-32 km. An exception is the northern 

Plateau, where the relatively elevated topography is underlain by thin crust. Our CCP 

stacks also reveal the presence of an intra-crustal discontinuity at about 9-18 km depth 

in the regions of thin crust - including the northern Plateau - that fades away under the 

regions of thick crust. We propose that thin crust is the result of crustal stretching and 

that the intra-crustal discontinuity represents a sub-horizontal detachment zone that 

helped accommodate extension in the Mesozoic. We argue that the absence of the intra-

crustal discontinuity in regions of thick crust implies the existence of a rheologically 

strong block in the southern Plateau, and that the northern Plateau represents a formerly 
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depressed region of thin crust that was elevated during the Cenozoic.  

 

2. GEOLOGY AND TECTONIC SETTING 

The Borborema Province has been defined as a geological and structural domain 

of NE Brazil that is bounded to the South by the São Francisco, to the West by the 

cratonic Parnaíba basin, and to the North and East by a number of marginal basins [e.g. 

Almeida et al., 1981]. The structuration of the Province occurred during the Brasiliano-

Pan African orogeny, which initiated at ~600 M with the docking of the West African-São 

Luiz, Congo-São Francisco and Rio de La Plata cratons to form West Gondwana [e.g. 

Hoffman, 1991], and culminated at the end of the Neoproterozoic with the addition of the 

geological domains of northern and central Africa to form Gondwanaland [Trompette, 

1994]. The orogeny left a strong imprint in the Province and formed a complex network 

of strike-slip shear zones, several tens of kilometers wide and hundreds of kilometers 

long, perhaps resulting from escape tectonics [Araujo et al., 2013]. These shear zones 

define the main Precambrian domains of the Province, which include [e.g. Almeida et al., 

1981]: the Medio Coreau domain, to the West of the Transbrasiliano Lineament; the 

Ceará and Rio Grande do Norte domains, to the North from the Patos Lineament; the 

Transversal or Central domain, between the Patos and Pernambuco lineaments; and the 

External or South domain, between the Pernambuco lineament and the São Francisco 

craton (Fig. 1). 

Two competing models have been proposed to explain the Precambrian 

framework of the Borborema Province. On one hand, the accretionary model states that 

the network of shear zones represents suture zones resulting from the closing of paleo-

oceans. Those paleo-oceans would have separated a number of scattered microplates 

and small continental fragments that were located between the West Africa-São Luiz and 

the Congo-São Francisco cratons before their amalgamation to form West Gondwana 

[Brito Neves & Cordani, 1991; Jardim de Sá, 1994; Cordani et al., 2003]. The shear 
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zones would thus be marking the boundaries of tectonically independent terrains, where 

Brasiliano-Pan African deformation and magmatism would have been superimposed 

[Jardim de Sá et al., 1994]. On the other hand, the single-block model proposes instead 

that the Borborema Province was part of a large tectonic block that remained 

consolidated since 2.0 Ga [Neves, 2003; Neves et al., 2006]. The shear zones would no 

longer be representing suture zones, and the Province would be regarded as a largely 

Archean and Paleoproterozoic basement with Neoproterozoic sediments - 

metamorphosed and deformed by the Brasiliano orogeny - superimposed. Interestingly, 

an ambient noise tomography study recently developed for the Borborema Province 

suggests that the Patos Lineament – which separates the Transversal domain from the 

Rio Grande do Norte domain - is indeed a shallow structure that does not extend into the 

deep crust [Dias et al., 2014].  

In the Mesozoic, extensional stresses related to continental breakup would have 

marked the evolution of the Province. Following Matos [1992, 1999], rift basins 

developed in the interior of the Province along three principal axes of deformation: Cariri-

Potiguar, located along the Potiguar and Araripe basins and trending in the NNE-SSW 

direction; Recôncavo-Tucano-Jatobá, crossing the South domain in a NS direction and 

originating in the neighboring São Francisco craton; and Sergipe-Alagoas, along the 

passive margin and trending in the NNE-SSW direction. The location of the axes seems 

to have been controlled by pre-existing structures inherited from the Province’s 

Precambrian framework [Matos, 1992; 1999]. Continental breakup would have 

progressed along the Sergipe-Alagoas trend and resulted eventually in the formation of 

the East passive continental margin. Rifting along the Cariri-Potiguar and Recôncavo-

Tucano-Jatobá axes, on the other hand, would have ceased with the opening of the 

Equatorial Atlantic and left a number of aborted rift basins along the corresponding trends 

(Fig. 1).  

Lastly, the Cenozoic evolution of the Province would have been characterized by 

episodes of intra-continental volcanism and uplift. The most important events are 
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arranged along two small-volume, mutually perpendicular magmatic alignments: 

Fernando de Noronha-Mecejana (FNMA), mostly off-shore and trending EW, with ages 

between 34 and 2 Ma progressing towards the Fernando de Noronha archipelago [e.g. 

Mizusaki et al., 2002]; and Macau-Queimadas (MQA), on-shore and approximately 

trending NS, with ages between 57 and 6.4 Ma and lacking a clear age progression [e.g. 

Knesel et al., 2011]. The Borborema Province underwent significant uplift during and 

after the Cretaceous, which overlapped in time with the Cenozoic magmatism. Episodes 

of uplift are revealed in the Province by the presence of Early to Middle Albian 

limnestones at elevations of 700-800 in the Araripe Basin [Morais Neto et al., 2009] and 

the presence of small mesas in the northern Borborema Province associated with the 

uplift of 64 – 25 Ma sediments deposited in a former topographic depression [Morais 

Neto et al., 2008; Oliveira & Medeiros, 2012]. The main expression of these uplift 

processes is the Borborema Plateau, an elliptically shaped topographic feature located 

in the Eastern half of the Province with maximum elevations around 1200 m [Morais Neto 

et al., 2009; Oliveira and Medeiros, 2012].  

Several models have been proposed to explain the overlapping, Cenozoic 

episodes of volcanism and uplift in the Borborema Province. The elliptical shape of the 

uplifted area, the stress pattern of the Cenozoic deformation, and the overlap between 

uplift and volcanism, on one hand, led Jardim de Sá et al. [1999] to postulate the 

existence of a deep-seated mantle plume under the Borborema Province. Modeling of 

geoid anomalies in the Province, on the other hand, led Ussami et al. [1999] propose 

thermal doming triggered by an anomalous body in the shallow mantle as an explanation 

for the Plateau’s high topography. Knesel et al. [2011] proposed that lithospheric erosion 

from a small-scale convection cell at the edge of the continent would offer a more 

plausible explanation for the Province’s Cenozoic volcanism. Edge-driven convection 

was also invoked by Oliveira and Medeiros [2012] to explain the origin of a layer of mafic 

underplate under the Borborema Plateau, postulated after modeling of admittance 

spectra from gravity surveys, which would have been responsible for the isostatic uplift 
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of the Plateau. Finally, Morais Neto et al. [2009] considered that crustal thickening under 

the Plateau was the result of lower crustal flow during Mesozoic rifting, and that 

permanent topography would have resulted from thermal equilibration of the mantle 

geotherm in the Cenozoic. They also noted that additional uplift was required, perhaps 

from mafic underplating, in order to fully explain the Plateau’s high elevations. 

 

3. DATA AND METHODOLOGY 

3.1. Developing a background velocity model 

Before applying the common conversion point stacking and migration of Frassetto 

et al. [2010] to our receiver function waveforms, it is necessary to develop a background 

velocity model for ray-tracing. To that purpose, we measured fundamental-mode, phase 

velocities for Rayleigh waves recorded at the broadband stations in Figure 2. The phase 

velocity estimates were obtained through the array-processing approach of McMechan 

& Yedlin [1981], as implemented in the Computer Programs in Seismology package of 

Herrman & Ammon [2002]. The approach consists of a double-transformation of an array 

of surface-wave recordings: first, from the distance-time (x,t) domain into the ray 

parameter-time intercept (p,) domain, after slant-stack integration; and then into the ray 

parameter-frequency (p,) domain, after 1D Fourier transformation of the time-intercept 

variable. McMechan & Yedlin [1981] demonstrated that the first transformation effectively 

separates the surface wave into its harmonic components, while the maxima defined by 

the spectral amplitudes after the second transformation mark exactly those values of 

phase velocity that verify the dispersion relation. 

This approach was tested on surface-wave recordings for seismic sources 

located all around the South American plate, and found that the best results were 

achieved for sources along the nearby Mid-Atlantic ridge. It is important to note that 

crustal structure is predominantly sampled by surface waves down to periods of 30-40 

s, and short-period surface-waves from distant sources - such as those along the 

subduction zone - will be attenuated. A total of 10 events with magnitudes between 5.0 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

88 
 

and 5.9 Mw and located along the Mid-Atlantic ridge, with epicentral distances ranging 

from 1050 to 3412 km, were finally selected. The corresponding waveform recordings 

were cut within ~1000 s long windows after the origin time, demeaned, detrended and 

tapered with a 2% cosine-window. As Rayleigh-wave phase velocities were targeted, 

only the vertical components of the recorded waveforms were considered. The p- 

surfaces obtained after the application of the double transformation of McMechan & 

Yedlin [1981] to the 10 selected events are displayed in Figure 3, demonstrating that 

fundamental-mode, Rayleigh-wave phase velocities were reliably measured in the 

Borborema Province down to periods of 12 s. 

 To develop an average 1D velocity model for ray-tracing, the individual dispersion 

curves in Figure 3 were averaged, and the resulting average was inverted for S-wave 

velocity. We followed the iterative inversion procedure of Ammon et al. [1990], where a 

weighted combination of the L2 norm of the vector of residuals and a model roughness 

norm is minimized. The smoothness parameter that sets the relative weight between the 

L2 norm and the roughness norm was determined after inspection of the corresponding 

trade-off curve. The starting model consisted of a 40 km thick crust with a linear S-

velocity increase from 3.4 km/s to 4.0 km/s over a half-space of 4.5 km/s. P-wave velocity 

was obtained after assuming a constant Vp/Vs ratio of 1.75 and density was calculated 

from P-wave velocity using an empirical relationship [Berteussen, 1977]. The model was 

parameterized as a stack of 2.5 km thick layers of constant velocity and density down to 

~500 km, with the bottom part being equal to a flattened PREM [Dziewonski & Anderson, 

1981] and kept constant during inversion. Even though we did not invert for the deep 

layers, deep velocity constraints are necessary to account for the partial sensitivity of 

long-period dispersion velocities to deep velocity structure [see e.g. Julià et al., 2003]. 

The inversion results, including the 1D velocity model, are displayed in Figure 4. 

 

3.2. Common Conversion Point Migration and Stacking 
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The next step in our analysis was the migration and stacking of P-wave receiver 

functions for the 64 seismic stations considered in this study (Fig. 2). The receiver 

function waveforms are the same as those developed in Luz et al. [2014], which were 

utilized to investigate lateral variations in crustal thickness and bulk Vp/Vs ratio across 

the Borborema Province. Nonetheless, we expanded the dataset by developing new 

receiver function estimates at a number of short-period stations belonging to aftershock 

deployments in the Province [Ferreira et al., 1998; Lima Neto et al., 2013]. We followed 

the same approach as in Luz et al. (2014), and selected seismic sources between 30o 

and 90o epicentral distance with magnitude 5.5 mb or larger. The vertical components 

were then deconvolved from the corresponding radial components with the iterative, 

time-domain procedure of Ligorría & Ammon [1999], with 500 iterations, to obtain the 

receiver function waveforms. Prior to deconvolution, the waveforms were detrended, 

tapered, decimated, and low-pass filtered below 1.24 Hz (Gaussian width of 2.5). A 

quality control was applied on the deconvolved waveforms, which required a minimum 

85% recovery of the original radial component of the teleseismic waveform, small 

transverse receiver function amplitudes, and visual stability for the receiver function to 

be accepted. In total, our expanded dataset includes 1703 receiver function waveforms 

throughout the Province. More details on the computational and quality control 

procedures can be found in Luz et al. [2014]. 

 To stack the receiver function waveforms we utilized the Common Conversion 

Point (CCP) migration and stacking procedure of Frassetto et al. [2010]. The procedure 

combines the CCP stacking of Gilbert & Sheehan [2004] with the phase-weighting 

scheme of Schimmel & Paulssen [1997] to enhance coherent P-to-S conversions in the 

stacks. First, receiver functions are back-projected along ray-paths containing P-to-S 

conversions upon refraction at 1 km depth intervals, which effectively migrates the 

receiver functions into the depth domain. Back-projection is achieved after ray-tracing 

through the 1D velocity model developed in section 3.1 (Fig. 4). The geographical 

locations of the P-to-S conversions – or piercing points – are then tabulated for each 
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depth, and used to define a grid of uniformly spaced nodes with bin radii enclosing a 

minimum of 5 piercing points. As the distribution of piercing points is relatively sparse at 

crustal depths in our study, we considered a grid of nodes spaced 50 km apart with bin 

radii of 100 km (Figure 5). Our node spacing and bin radius selection provides the best 

balance between resolution and areal coverage in the Borborema Province, and is 

similar to the one utilized in Gilbert & Sheehan [2004] for their investigation of the crustal 

architecture of the Intermountain West.  

Receiver function amplitudes associated to the piercing points within each bin 

were then averaged to complete de CCP stacking procedure. Prior to averaging, receiver 

function amplitudes were equalized for incidence angle and weighted with a linear 

function of distance to the node (or bin center). The CCP average was originally defined 

as 

𝑎(𝑧) =  
1

𝑁
 ∑𝑤𝑗𝑠𝑗(𝑧)

𝑁

𝑗=1

                                                              (1) 

where 𝑤𝑗 is the distance weight, 𝑠𝑗(𝑧) is the incidence-corrected receiver function 

amplitude, and N is the number of piercing points [Gilbert & Sheehan, 2004]. Following 

Frassetto et al. [2010], the CCP averages were additionally weighted with an 

instantaneous phase filter, 𝑐(𝑧), defined as  

𝑐(𝑧) =
1

𝑁
|∑𝑒𝑖𝜙𝑗(𝑧)
𝑁

𝑗=1

|                                                             (2) 

where 𝜙𝑗(𝑧) is the instantaneous phase for the j-th receiver function amplitude. The final, 

phase-weighted CCP stack is thus defined as 

𝑔(𝑧) =  𝑎(𝑧)𝑐(𝑧)𝜐                                                             (3) 

where 𝜐 defines the sharpness of the filter [Schimmel & Paulssen, 1997]. Following 

Frassetto et al. [2010], we selected a sharpness of 𝜐 = 0.5 for our filter. 

The CCP migration and stacking procedure is illustrated in Figure 6 through a 

number of selected cross-sections traversing the Borborema Province. The strongest 
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discontinuity is observed at 31-38 km depth and is delineated by positive receiver 

function amplitudes, denoting a velocity increase with depth. This discontinuity was also 

observed in the hk-stacking analysis of Luz et al. [2014], and was interpreted as the 

crust-mantle boundary. More interestingly, some cross-sections also display a shallower 

discontinuity at 9-18 km depth. The receiver function amplitudes associated to this 

discontinuity are weaker than those observed for the crust-mantle boundary, indicating 

the velocity contrast is smaller. The discontinuity is clearly observed along cross-sections 

AA’ and BB’, traversing the northern half of the Province in the EW direction, but absent 

along cross-sections CC’ and DD’, also in the EW direction but located more to the South. 

The discontinuity is also observed in the northern portion of the NS cross-sections EE’, 

FF’, and GG’, fading away as the cross-sections progress to the South. Note how crust 

is thinner, around 30-32 km, in the northern portions of the NS cross-sections and thicker, 

around 34-38 km, in the southern portions, and –more importantly - how the intra-crustal 

discontinuity fades away as the crust becomes thicker. 

The absolute depths to the seismic discontinuities depend strongly on the 

background velocity model utilized during the migration. To assess the dependence, 

seismic velocities in the background velocity model were perturbed by ±5%, equivalent 

to changes in S-velocity of ±0.18 km/s, and the CCP migration and stacking was applied 

using the perturbed velocity model. Location of the seismic discontinuities changed by 

±2.8 km, consistent with confidence bounds for crustal thickness reported in Luz et al. 

[2014]. Uncertainties in the location of the discontinuities from variation in the depth to 

receiver function amplitudes in individual receiver function waveforms were assessed by 

bootstrapping the receiver function dataset in each bin [Efron & Tibshirani, 1991], and 

were found to be small when compared to uncertainties associated to the background 

velocity model. 
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4. CRUSTAL ARCHITECTURE  

 The migrated cross-sections obtained through the receiver function CCP stacks 

described in the previous section demonstrate the crustal architecture of the Borborema 

Province is characterized by two seismic discontinuities, at 9-18 km and 31-38 km depth, 

respectively. Comparisons with published models of crustal thickness for the Borborema 

Province [e.g. van der Meijde et al., 2013; Assumpção et al., 2013; Luz et al., 2014] 

allowed us to confidently identify the deepest discontinuity as the crust-mantle boundary. 

The shallower discontinuity, on the other hand, is more intriguing, and we argue in 

section 4.2 that it marks the location o a low-angle detachment zone resulting from 

Mesozoic crustal stretching. 

 

4.1. Crustal thickness variation 

  Figure 7 displays crustal thickness variation throughout the Borborema Province 

and neighboring regions, as obtained from the receiver function CCP stacks developed 

in this study. The figure shows that crustal thickness varies between 31 and 38 km in the 

Borborema Province, while the crust of the surrounding São Francisco craton and 

Parnaíba basin displays values of 40 km or thicker. This relatively thinner crust in the 

Borborema Province has been reported in continental-scale compilations of seismic 

crustal thickness estimates. The compilation of Chulick et al. [2013], for instance, 

included a number of contour maps for South America based on seismic refraction work 

combined with other seismic data such as seismic reflection surveys, sonobuoy, receiver 

functions, and earthquake models. The contour maps were smoothed throughout the 

continent, but still revealed a crust of 30-35 km on average for the Borborema Province. 

The compilation of Assumpção et al. [2013] also included continental-scale contour maps 

for crustal thickness from a variety of passive- and active-source seismic datasets, as 

well as gravity surveys. The Borborema Province had a better coverage in this 

compilation and displayed a ~30 km thick crust with a somewhat thicker crust, around 

35 km, under the Borborema Plateau. A continental-scale crustal thickness map from 
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modeling of satellite gravity anomalies from the Gravity Field and Steady-State Ocean 

Circulation Explorer (GOCE) mission, also agrees with these observations [van der 

Meijde et al., 2013]. 

 A closer inspection of Figure 7 reveals interesting variations in crustal thickness 

within the Borborema Province. The figure shows that, in general, regions of low 

topography are characterized by thin crust in the 30-32 km thickness range, while regions 

of elevated topography tend to display crust of 35 km or thicker. The correlation, 

however, is not perfect. Thin crust is indeed observed in and around the Potiguar basin 

and other marginal basins, but thick crust around 37 km is observed under the low 

topography of the South Domain between the Borborema Plateau and the Tucano basin. 

Crustal thickness from a refraction experiment crossing the Jatobá basin in the NS 

direction reveals values of 32 km in the South domain, thinning to 30 km under the basin 

itself, and jumping close to 40 km under the southern Plateau [Soares et al., 2011]. As 

the South Domain is barely sampled with seismic stations in our dataset (Fig. 2), we think 

the thick values displayed in Figure 7 are an artifact from mathematical interpolation. 

Thick crust, on the other hand, is observed in the southern Borborema Plateau and under 

the elevated Araripe basin; however, the also elevated northern Plateau is characterized 

by thin crust of 30-32 km. Although the thick estimates under the Araripe basin are also 

likely to result from mathematical interpolation, we think the thin crust under the northern 

Plateau is well resolved. Thin crust north of the Patos Lineament was observed in a 

~1000 km long refraction survey crossing the Borborema Province [Soares et al., 2010], 

which traversed the Borborema Plateau through its northern portion, and also from 

modeling of admittance spectra developed from a gravity survey throughout the 

Borborema Province [Oliveira & Medeiros, 2012].  

Finally, our crustal thickness estimates are very close to those reported by Luz et 

al. [2014], which were developed from basically the same receiver function dataset but 

using a different stacking methodology [Zhu & Kanamori, 2000]. Nonetheless, the 
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similarity is worth mentioning, as it validates the background velocity model utilized 

during the CCP migration and stacking procedure. 

 

4.2. An intra-crustal detachment zone 

The most intriguing feature revealed by the receiver function CCP stacks is the 

presence of an intra-crustal discontinuity at 9-18 km depth. As discussed in section 3.2, 

the sample cross-sections displayed in Figure 6 suggest that the discontinuity is 

preferentially observed in regions of thin crust, and generally absent in regions of thick 

crust. This correlation is more apparent in the NS cross-sections (EE’, FF’ and GG’), 

which clearly demonstrate how the intra-crustal discontinuity fades away as we progress 

in the south direction and into the regions of thick crust along the cross-sections. The 

correlation between intermittency of the intra-crustal discontinuity and crustal thickness 

is investigated further in Figure 8, where the topography of the discontinuity is 

superimposed to surface topography. Again, we see that the intra-crustal discontinuity is 

preferentially present in regions of thin crust, which include both the low-topography 

regions in and around the Potiguar basin as well as the northern Plateau, but absent in 

most of the southern Plateau, which was characterized as a region of thick crust (recall 

Fig. 7). 

An intra-crustal discontinuity at similar depths was also reported in Pavão et al. 

[2013] from detailed analysis of receiver function waveforms obtained at a few 

broadband stations in the Borborema Province. The stations were all located in regions 

of thin crust and reported depths to the intra-crustal discontinuity ranging between 11 

and 20 km, with associated Vp/Vs ratios up to 1.85 for the overlying rocks. The authors 

interpreted the discontinuity as the base of an upper crustal layer that would have been 

extensively intruded by mafic material during continental break-up. A marked intra-

crustal discontinuity was also observed along portions of the ~1000 km long refraction 

line of Soares et al. [2010]. Upper crustal P-wave velocities, however, were around 6.0 

km/s, a value more characteristic of felsic lithologies [e.g. Christensen & Mooney, 1995] 
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and difficult to reconcile with the interpretation of Pavão et al. [2013]. Large Vp/Vs ratios 

in the upper crust also conflict with bulk Vp/Vs ratios of 1.70-1.79 for the entire crust 

[Pavão et al., 2013; Luz et al., 2014], and with Vp/Vs ratios around 1.71 inferred from 

shallow, local seismicity [Ferreira et al, 1998; Lima Neto et al., 2013]. 

We think that the preferential development of an intra-crustal discontinuity within 

regions of thin crust suggests this is a feature related to crustal thinning. Recall that the 

‘thick’ crust in the Borborema Province occurs under the southern Plateau and that its 

thickness is in the 36-38 km range (Fig. 7), a value that is very close to the global average 

of ~38 km for continental crust [e.g. Christensen & Mooney et al., 1995; Zandt & Ammon, 

1995]. This proximity to the global average suggests that the ‘thick’ southern Plateau is 

actually not anomalous but average, and that it is the 30-32 km thick crust surrounding 

the southern Plateau that is anomalous. As mentioned in section 2, the presence of a 

number of aborted rift basins within the Borborema Province attests the extent to which 

the extensional processes that led to continental break-up in the Mesozoic deformed the 

Province’s crust. It is then reasonable to hypothesize that the thin crust in the Borborema 

Province resulted from crustal stretching of the Neoproterozoic orogen during the 

Mesozoic, and that a sub-horizontal detachment zone developed within the stretched 

crust to help accommodate extension. If this tectonic framework were correct, then the 

intra-crustal discontinuity imaged in the receiver function CCP stacks might represent 

the location of a sub-horizontal detachment zone created by Mesozoic extension. 

Low-angle detachment zones represent a fundamental mode of crustal extension 

[e.g. John & Cheadle, 2008], which have been associated with continental rifting and 

formation of passive margins [e.g. McKenzie, 1978; Lister et al., 1986]. In symmetric 

pure-shear models, the detachment zone simply separates an extended, brittle upper 

crust from a uniformly stretched, ductile lower crust. More asymmetric models may 

additionally involve delamination of the lithosphere and alternating low- and steep-angles 

of the detachment zone with depth. Extension in the brittle upper crust is accommodated 

through sliding along listric normal faults and/or domino-like rotations of blocks initially 
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bounded by high-angle normal faults. Moreover, if paired detachment systems existed, 

they could lead to the formation of marginal plateaus, internal rift basins, and isolated 

ribbons of continental crust [Lister et al., 1986].  

As detailed in section 2, the Borborema Province is criss-crossed by a number of 

shear-zones, presumably inherited from the structuration of the Neoproterozoic orogen 

that resulted in the assembly of Gondwanaland. It is tempting to hypothesize that such 

network of shear-zones is connected at depth with the detachment zone reported in this 

study, and that it helped accommodate extension of the brittle upper crust during the 

Mesozoic through normal faulting. Interestingly, accommodation of extension by shallow-

dipping shear zones has been reported in other extensional settings, such as the South 

and Whipple mountains of the SW United States [Davis et al., 1986]. The relationship 

between the shear-zones that pervade the Borborema Province and the postulated sub-

horizontal detachment zone postulated in this study, nonetheless, requires a more 

detailed sampling of the crustal architecture of the Province and must be left as a focus 

for future research. 

 

5. TECTONIC IMPLICATIONS 

 The most important result reported in this study is the presence of an intra-crustal 

discontinuity at about 9-18 km depth within the regions of thin crust, which fades away 

within the thicker crust of the southern Borborema Plateau. We have interpreted this 

discontinuity as a detachment zone that resulted from Mesozoic extension, and proposed 

that it might be connected with a widespread network of shear-zones, which would in 

turn have helped accommodate extension within the brittle upper crust. If our 

interpretation is correct, then some implications for the Mesozoic extensional processes 

in the Province and the Cenozoic uplift of the Borborema Plateau follow: 

 

 

 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                             Almeida, Y.B.M.M.  
 

97 
 

5.1. A rheologically strong block 

 One intriguing feature of the crustal architecture of the Borborema Province 

reported in the previous section is the absence of the detachment zone in most of the 

southern Borborema Plateau (Figs 6 & 8), broadly defined as the region of thick crust 

comprised between the Patos and Pernambuco lineaments. If, as we propose, the 

detachment zone developed to accommodate crustal stretching, then the absence of the 

detachment zone together with the presence of thick crust suggests the existence of a 

rheologically strong block in the southern Borborema Plateau that resisted extension in 

the Mesozoic.  

Indeed, the existence of a rheologically strong block within the Plateau has been 

recently postulated in Santos et al. [2014], after analysis of data collected during a 

magnetotelluric experiment in the Province. The experiment consisted of a ~250 km long 

linear deployment crossing the Jatobá basin, also sampling the northernmost portion of 

the South Domain and the southernmost portion of the southern Borborema Plateau (Fig. 

1). Analysis of apparent resistivity and phase curves revealed an homogeneous and 

resistive crust under the Plateau, which contrasted with a more heterogeneous and 

conductive crust in the South domain. Moreover, results from a co-located seismic 

refraction experiment revealed the crust is about 32 km thick under the South domain 

and that it thickens to 39-40 km under the southern Plateau [Soares et al., 2011]. The 

authors thus concluded that the crust of the South domain was significantly stretched in 

the Cretaceous, allowing refertilization of a depleted upper mantle with incompatible 

elements, and that the southernmost Borborema Plateau block – identified as part of the 

Alto Moxotó terrain - acted as a region of higher resistance to stretching. Our postulated 

block is consistent with the results presented in Santos et al. [2014], but it differs in that 

our rheologically strong block comprises a considerably larger portion of the southern 

Plateau’s crust (see Fig. 8). 
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5.2. Implications for Cenozoic uplift 

Another intriguing feature of the crustal architecture reported for the Borborema 

Province is the presence of thin crust under the topographically elevated northern 

Plateau (north of the Patos Lineament, see Fig. 7). The presence of the intra-crustal 

detachment in this elevated region of thin crust suggests it experienced stretching and 

thinning during Mesozoic extension. Indeed, sedimentary deposits belonging to the 

Serra do Martins formation are found on top of 500-900 m elevated mesas, revealing 

that a topographic depression occupied a large area in the northern Borborema Province 

at 64-25 Ma [Morais Neto et al., 2008]. It seems therefore apparent that the former state 

of isostatic equilibrium in the northern Plateau was perturbed, elevating this region of thin 

crust to its present topography.  

  Models of Cenozoic plateau uplift for the Borborema Province were summarized 

at the end of section 2. Those models can be broadly divided into two categories: those 

relating uplift to isostatic compensation after thickening of the crust [Morais Neto et al., 

2009; Oliveira & Medeiros, 2012], and those relating uplift to thermal doming [Jardim de 

Sá et al., 1999; Ussami et al., 1999]. Oliveira & Medeiros [2012], for instance, invoked 

mafic underplating of the Borborema Plateau from magmas related to lithospheric 

erosion by a small-scale convection cell as the process responsible for uplift. Morais 

Neto et al. [2009] also invoked mafic underplating of the Plateau, in this case by magmas 

derived from a mantle plume, which would complement previous thickening and uplift of 

the crust by lateral crustal flow. The presence of a layer of mafic underplate under the 

Borborema Plateau has been investigated in Luz et al. [2014] from analysis of bulk Vp/Vs 

ratios determined from receiver functions. Although results were somewhat inconclusive 

in this regard, they could not exclude the presence of a thin (4-6 km) layer of mafic 

underplate under the Plateau.  

Models invoking crustal thickening, nonetheless, clearly fail to explain why the 

thin-crust northern Plateau is topographically elevated. Models relating uplift to thermal 

perturbation of the mantle by a deep mantle plume under the Borborema Province have 
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also been ruled out based on the long-lived character, small volume and orthogonal 

arrangement of the magmatic alignments [Knesel et al., 2011] and the lack of thinning of 

the upper mantle transition zone under the Plateau [Pinheiro & Julià, 2014]. Thermal 

perturbation from an upper mantle body, therefore, seems to be left as the most plausible 

explanation. A thermally perturbed body above 150 km depth has been found consistent 

with modeling of geoid anomalies [Ussami et al., 1999] and with apparent topography of 

the transition zone discontinuities [Pinheiro & Julià, 2014]. However, although the lateral 

extent of such a thermal body overlaps with the surface topography of the Borborema 

Plateau, it also seems to extend farther in the NE direction and under regions of low-

lying topography. Detailed tomographic images of the upper mantle under the 

Borborema Province, currently under development, might help clarify the lateral extent 

and size of thermal perturbations in the upper mantle and their relationship to surface 

topography.  

 

6. CONCLUSIONS 

 Migration and stacking of P-wave receiver functions in the Borborema Province 

have demonstrated the existence of two main seismic discontinuities characterizing the 

crustal architecture of the Province. The deeper discontinuity displays values ranging 

between 31 and 39 km, and has been identified with the crust-mantle boundary; the 

shallower discontinuity occurs at depths of 9-18 km and preferentially within regions of 

thin crust, and has been interpreted as an intra-crustal detachment zone related to 

Mesozoic extension. The absence of this intra-crustal discontinuity in regions of thick 

crust (36-38 km), which mostly coincides with the high topographies of the southern 

Borborema Plateau, suggests this is a rheologically strong block that resisted Mesozoic 

deformation. The presence of the intra-crustal discontinuity in the region of thin crust 

under the northern Plateau demonstrates this is a block of stretched crust that has been 

elevated, and reveals that models of Cenozoic uplift involving mafic underplating and/or 
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lateral crustal flow are insufficient for explaining processes of Plateau uplift in the 

Province. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1 - Topographic map of northeast Brazil with the main geological features 

superimposded. The thick solid lines mark the boundaries of the main geological 

provinces - Borborema, São Francisco and Parnaíba - as well as the boundaries of the 

main marginal and rift - Potiguar, Tucano-Jatobá, Araripe - basins. The thin solid lines 

mark the location of the network of shear zones, which divide the Province into five 

Precambrian domains: External or South, Transversal or Central, Rio Grande do Norte, 

Ceará and Médio-Coreau. The red circles indicate the location of the Cenozoic volcanic 

bodies, and the dashed lines mark the trend of the corresponding magmatic alignments 

(Macau-Queimadas and Fernando Noronha-Mecejana). The thick, solid red line 

delineates the boundaries of the Borborema Plateau. 

Figure 2 – Seismic station map for NE Brazil. Squares indicate broadband stations and 

circles indicate short-period stations. The solid lines delineate the boundaries of the main 

geological provinces. 

Figure 3 – Slant-stacked surfaces constructed from the vertical surface-wave recordings 

for the 10 regional events selected along the Mid-Atlantic Ridge. The diagrams are 

displayed in the phase-velocity-period (c-T) domain, which is equivalent to the p-ω 

corresponds to zones of maximum amplitude and defines the ridge that marks the 

location of the dispersion curve.  

Figure 4 – (A) Superposition of the phase-velocity dispersion curves from the individual 

slant-stacked surfaces in Figure 3 (blue circles) and average dispersion curve (red stars). 

(B) Inverted velocity model used for ray-tracing in the receiver function CCP stacks (red). 

The starting model is indicated in black. 
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Figure 5 - Topographic map of NE Brazil with the location of the nodes enclosing a 

minimum of 5 piercing points (blue circles) superimposed. Regions with no nodes imply 

poor or no sampling by P-to-S conversions in our receiver function dataset. The black 

lines mark the location of the cross-sections displayed in Figure 6. 

Figure 6 – Cross-sections corresponding to lines AA', BB', CC', DD', EE', FF’, and GG’ 

in Figure 5. The top panels display the topography for each profile with the projection of 

nearby seismic stations (blue triangles) superimposed, and the low panels display color-

coded receiver function stacked amplitudes. Red colors indicate positive amplitudes (i.e. 

positive velocity contrast), while blue colors indicate negative amplitudes (i.e. negative 

velocity contrast). The black lines are the migrated receiver function stacks for each node 

al -confidence bounds from bootstrapping. The black segments mark the 

location of the Ps conversion at the crust-mantle boundary.  

Figure 7 – Crust-mantle boundary topography (white lines) superimposed to surface 

topography. Solid black lines mark the boundaries of the main geologic features, as 

indicated in the legend of Figure 1. White contour lines are represented at 1 km depth 

intervals. Regions of thick crust under the South Domain and the Araripe basin are likely 

artifacts from mathematical interpolation. Note the thick crust under the southern 

Borborema Plateau and the thin crust under the northern Plateau and regions of low 

topography. 

Figure 8 – Intra-crustal discontinuity topography (white lines) superimposed to surface 

topography. Solid black lines mark the boundaries of the main geologic features, as 

indicated in the legend of Figure 1. Note how the intra-crustal discontinuity is observed 

preferentially in regions of thin crust, which include the northern Borborema Plateau and 

the regions of low topography in and around the Potiguar basin.   
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