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RESUMO

A estimativa da espessura da crosta terrestre e razão VP/VS são essenciais para o 
detalhamento de estruturas e feições geológicas, além de corroborarem para o 
entendimento da evolução tectônica regional. Neste trabalho, utiliza-se o método da 
Função do Receptor de Langston (1979) com eventos telessísmicos que incidem sob 
uma estação sismográfica com um ângulo próximo da vertical. É necessário o 
isolamento de informações das estruturas próximas ao receptor, eliminando 
informações relacionadas à resposta do instrumento, e ao mecanismo da fonte. O 
sismograma sintético obtido após uma deconvolução entre as componentes horizontais 
possui um pico maior referente à onda P, seguido por picos menores da onda Ps e 
múltiplas. A Onda Ps é considerada como onda P convertida em onda S refratada na 
descontinuidade Moho. Para o cálculo das estimativas de espessura crustal e razões 
Vp/VS utilizou-se o procedimento HK-Stacking de Zhu & Kanamori (2000). Esse método 
trabalha com o empilhamento das funções do receptor. As melhores estimativas de 
espessura crustal e razão VP/VS são encontradas quando as três fases P, Ps e primeira 
múltipla são empilhadas coerentemente. Foram utilizadas cinco estações sismográficas 
banda-larga distribuídas estrategicamente pela Província Borborema, nordeste do 
Brasil. As estimativas de espessura crustal e razão VP/VS são consistentes com o 
modelo atual da interface crosta-manto usados pela gravimetria. Foi identificado um 
espessamento crustal na porção NW da província, próximo de Sobral/CE, na borda 
leste da Bacia do Parnaíba. Em direção a porção centro-norte da Província Borborema 
é evidente um afinamento crustal, coincidente com a feição geológica que consiste de 
um alinhamento de bacias sedimentares conhecido como o trend Cariris-Potiguar. Na 
porção NE, nas regiões de Solânea/PB e Agrestina/PE, ocorre um espessamento 
crustal e aumento da razão VP/VS sugerindo presença de rochas mais máficas na 
crosta inferior, consistente com a hipótese de underplating na região.
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ABSTRACT

Crustal thickness and VP/VS estimates are essential to the studies of subsurface 
geological structures and also to the understanding of the regional tectonic evolution of 
a given area. In this dissertation, we use the Langston´s (1979) Receiver Function 
Method using teleseismic events reaching the seismographic station with angles close 
to the vertical. In this method, the information of the geologic structures close to the 
station is isolated so that effects related to the instrument response and source 
mechanics are not present. The resulting time series obtained after the deconvolution 
between horizontal components contains the larger amplitude referring to the P arrival, 
followed by smaller arrival caused by the reverberation and conversion of the P-wave at 
the base of the crust. We also used the HK-Stacking after Zhu & Kanamori (2000) to 
obtain crustal thickness and Vp/VS estimates. This method works stacking receiver 
functions so that the best estimates of crustal thickness and Vp/VS are found when the 
direct P, the Ps wave and the first multiple are coherently stacked. We used five 
broadband seismographic stations distributed over the Borborema Province, NE Brazil. 
Crustal thickness and Vp/VS estimates are consistent with the crust-mantle interface 
obtained using gravity data. We also identified crutal thickening in the NW portion of the 
province, close to Sobral/CE. Towards the center-north portion of the province, there is 
an evident crustal thinning which coincides with a geological feature – consisting of an 
alignment of sedimentary basins – known as the Cariris-Potiguar trend.  Towards the 
NE portion of the province, in Solânea/PB and Agrestina/PE regions, occurs a crustal 
thickening and a systematic increase in the VP/VS values which suggest the presence of 
mafic rocks in the lower crust also consistent with the hypothesis of underplating in the 
region.
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1 INTRODUÇÃO

O conhecimento da constituição interna da Terra é inacessível às observações 

diretas, sendo necessário, portanto, recorrer a métodos indiretos de investigação. O

avanço da sismologia e o desenvolvimento de redes sismográficas mundiais aliados a 

métodos de observação e análise possibilitam a investigação dessa constituição.

Assim, obteve-se o modelo clássico, de primeira ordem, da estrutura interna da Terra a 

partir das velocidades de ondas sísmicas. Este modelo está representado na Figura 

1.1.

Figura 1.1 – Modelo clássico, de primeira ordem, da estrutura interna da Terra composta por camadas 
concêntricas, obtido a partir das velocidades de ondas sísmicas (Pacca & McReath, 2000).

A crosta, nesse modelo, é a camada mais externa da Terra e sua espessura 

varia desde cerca de 8-10 km nas áreas oceânicas a 30-40 km nas regiões 

sismicamente estáveis mais antigas (os crátons), podendo atingir até 60-80 km nas 

cadeias de montanhas.

A identificação de novas interfaces e zonas de transição no interior terrestre 

evidencia o caráter heterogêneo tanto da crosta quanto do manto e núcleo terrestre. A 

primeira e uma das mais importantes descontinuidades detectada foi o limite crosta-

manto pelo sismólogo Andrija Mohorovicic, em 1909. A descontinuidade Moho, como 

ficou conhecida, representa a maior mudança em velocidades sísmicas, composições 

químicas e reologia já identificadas (Pacca & McReath, 2000).
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Em particular, a estimativa da Moho é um importante parâmetro para 

caracterizar a estrutura da crosta e está relacionado com a geologia e a evolução 

tectônica de uma região. 

O baixo número relativo de estudos geotectônicos para a determinação da 

estrutura interna da crosta e do manto superior é notória na maior parte do território 

continental Sul-Americano. Por outro lado, em regiões como Europa, América do Norte, 

Japão e Austrália têm sido traçadas importantes feições geológicas da Terra com base 

em perfilagem sísmica profunda (Berrocal et al., 2006). Nessas regiões são utilizados 

experimentos de reflexão e refração profunda, e recentemente métodos sismológicos 

mais modernos. Com isso, limites geotectônicos considerados como suturas crustais 

por gerações de geólogos são na realidade apenas alargamentos de zonas 

cisalhantes. Adicionalmente, muitos limites crustais insuspeitos têm sido reconhecidos.

Somado aos novos estudos, a identificação de pedaços crustais alóctones sobre blocos 

continentais intactos, em profundidade na crosta inferior, alterou a concepção de que

algumas cadeias montanhosas têm sua raíz no manto terrestre, e novas zonas de 

subducção fósseis foram desvendadas (Proposta do Projeto “Estudos Geofísicos e 

Tectônicos na Província Borborema, Nordeste do Brasil” Edital MCT/CNPq 01/2005).

Assim, o estudo da espessura da crosta terrestre – objeto da presente 

dissertação – é essencial para o detalhamento de estruturas e feições geológicas 

crustais, além de auxiliar no entendimento da evolução tectônica regional. Sua 

estimativa atua como um importante vínculo para modelos geotectônicos e geofísicos,

assim como corrobora para a confecção de modelos de velocidades de propagação de 

ondas sísmicas.

No próximo capítulo, será apresentado o contexto geotectônico da Província 

Borborema, incluindo os principais processos de evolução estrutural, uma síntese dos

estudos geofísicos recentes na região, bem como os objetivos do presente trabalho. No 

Capítulo 3, as metodologias da Função do Receptor e HK-Stacking, utilizadas na 

dissertação, são relatadas, juntamente com os métodos de processamento dos dados. 

A descrição dos dados utilizados e a análise dos mesmos encontram-se nos capítulos 

4 e 5, respectivamente. No Capítulo 6, são apresentadas discussões a respeito dos 

resultados obtidos. Por sua vez, as considerações finais e sugestões para trabalhos 

futuros estão no Capítulo 7.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOTECTÔNICA E OBJETIVOS

2.1 Localização

A área em estudo é a Província Borborema (PB), que se situa na região 

setentrional do nordeste brasileiro, conforme mostra a Figura 2.1.

Figura 2.1 – Mapa de localização da área em estudo – Província Borborema – e demais províncias 
tectônicas (CPRM, 2001).

Do ponto de vista geológico, na literatura clássica, critérios como natureza do 

embasamento e cobertura sedimentar permitiram a individualização da área na 

denominada Província Borborema (Almeida et al., 1977). Em termos estruturais, 

Províncias são extensas regiões com características de evolução estratigráfica, 

tectônica, metamórfica e magmática diferentes daquelas apresentadas pelas províncias 

vizinhas (Almeida et al., 1981).

A Província Borborema abrange cerca de 450.000 km2 sendo o seu limite 

ocidental a Bacia do Parnaíba. A sul, o limite é definido pelo Cráton São Francisco,

uma entidade tectônica cujas coberturas meso e neoproterozóicas são relativamente 

menos deformadas. Os limites norte e leste constituem-se por bacias costeiras da

margem continental (Jardim de Sá, 1994). Dentro desses limites são encontrados 
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registros de atividades orogênicas arqueanas e, principalmente proterozóicas (Dantas 

et al., 2004). Entretanto, a Província Borborema tem como característica básica a 

atuação do ciclo orogênico Brasiliano (600 ± 100 Ma), importante evento tectônico de 

formação de rochas e estruturas dúcteis (Jardim de Sá, 1994). 

Deste modo, para o entendimento da evolução geotectônica da Província 

Borborema deve-se inicialmente considerar a região como um complexo mosaico de 

domínios gnáissicos-migmatíticos arqueano-paleoproterozóicos e faixas dobradas 

proterozóicas associados a granitóides e intensas deformações neoproterozóicas 

(Figura 2.2) (Brito Neves, 1975; Jardim de Sá, 1994). Na Figura 2.2, as zonas de 

cisalhamento conhecidas por Lineamento Patos e Lineamento Pernambuco merecem 

destaque por suas dimensões, e também pelo papel exercido no controle dos trends

estruturais com direções gerais ENE-WSW e E-W em toda província. Esses 

lineamentos regem a divisão da Província Borborema em Domínio Norte (acima do 

Lineamento Patos), Domínio Central ou Zona Transversal (entre os Lineamentos Patos 

e Pernambuco) e o Domínio Sul (abaixo do Lineamento Pernambuco). É notável 

também a presença de falhas de empurrão no Domínio Sul, limite com o CSF, além de 

relictos de arcos nas zonas internas considerados como evidências de crostas

oceânicas aglutinadas na formação da Província Borborema.

Figura 2.2 – Mapa Geológico da Província Borborema (modificado de Brito Neves et al., 2000)
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2.2 Evolução Geotectônica

O mais velho fragmento crustal encontrado na América do Sul foi mapeado no 

nordeste brasileiro e denominado Maciço São José do Campestre (Figura 2.2) (Dantas 

et al., 2004). Idades U-Pb superiores a 3,5 Ga e idades TDM Sm-Nd superiores a 3,7 

Ga, aliadas a observações de campo, possibilitaram a interpretação de um crescimento 

crustal para o maciço em várias etapas. As primeiras duas etapas, em 3,45 e 3,3 Ga, 

com presença de crosta antiga em sua gênese, provavelmente devido à proximidade 

de um antigo bloco crustal arqueano. O crescimento crustal juvenil é apenas 

considerado em 3,2 Ga, por uma provável acresção de arco juvenil complexo. Em 3,0 e 

2,7 Ga, um episódio de alta temperatura tectonometamórfico e uma fase de 

magmatismo afetaram subsequencialmente essa combinação de blocos crustais. A 

preservação de antigos fabrics deformacionais após eventos sobrepostos permite a 

interpretação de múltiplos eventos orogênicos/metamórficos atuantes nesse terreno. 

Os fragmentos arqueanos são considerados como parte de um continente fragmentado 

e dispersado antes da Orogenia Transamazônica em 2,2-2,0 Ga (Dantas et al., 2004).

A representação esquemática de um dos modelos propostos para a evolução 

geotectônica da Província Borborema é mostrada na Figura 2.3 (Brito Neves, et al.

2000).

Durante o Paleoproterozóico, importantes estágios de amalgamação continental 

caracterizaram a denominada Orogenia Transamazônica, e a região da Província 

Borborema alojou-se no interior de um supercontinente denominado Atlântica. É 

provável que o embasamento dessa província represente a continuidade de estruturas 

dos crátons São Francisco-Congo e São Luís-Parnaíba-Oeste África, pois a hipótese 

de existência de um supercontinente justificaria uma grande massa de terra conter um 

conjunto notável de faixas dobradas acrecionárias e colisionais geradas e fundidas 

pela, então, Orogênese Transamazônica. E devido a este fato, suas características 

comuns são encontradas tanto no Brasil quanto na África. 

A Figura 2.3 A, representa o supercontinente Atlântica e a região em que 

provavelmente se desenvolveu a Província Borborema. No Paleoproterozóico 

Intermediário, uma tectônica extensional de caráter global foi responsável pela 

formação de bacias vulcano-sedimentares, derrames basálticos e vulcanismo no 

supercontinente Atlântica, os quais também estão bem representados por todo 

continente sul-americano. Entretanto, os movimentos tectônicos extensivos não foram 



Novo Barbosa, M.F., 2008 – Dissertação de Mestrado – PPGG - UFRN 13

suficientes para a geração de remanescentes oceânicos, com exceção na região da 

Bacia Amazonas. 

No final do Paleoproterozóico, um grande evento extensional global, a 

Tafrogênese Estateriana, é o responsável pela geração de grandes riftes associados a 

vulcanismo e plutonismo (Figura 2.3 B). 

Durante o Mesoproterozóico, os processos extensivos persistem com formação 

de grandes riftes associados à geração de bacias marinhas e assoalho oceânico. Esse 

regime extensional resultou na separação de diferentes fragmentos litosféricos, com 

contribuição vulcânica variada em todo o globo terrestre. No supercontinente Atlântica, 

surgem os primeiros indícios de desenvolvimento de dois maiores segmentos, Norte e 

Sul (Figura 2.3 C). A interação convergente dos mesmos, no Neoproterozóico Inferior, 

consistiu de fenômenos de subducção, colisão e transpressão e foi responsável pela 

formação da faixa dobrada Cariris Velhos. A individualização de terrenos e fechamento 

de bacias continentais e oceânicas caracterizou a parte central da Província Borborema 

como uma zona crustal espessa. Essa tectônica convergente é conhecida como 

Orogênese Cariris Vellhos: a principal responsável pela configuração atual da Zona 

Transversal da Província Borborema (Figura 2.3 D) (Jardim de Sá, 2006; Brito Neves et 

al., 2000). A evolução dessa orogenia, não é somente um fato provincial, mas parte de 

um fenômeno global, por isso deve ser inclusa dentre os fenômenos tectônicos 

responsáveis pela consolidação do supercontinente Rodínia.

Dados petrológicos e geoquímicos ainda são objetos de pesquisas intensas pois 

é possível que a assembléia de rochas meta-plutônicas encontradas nessa região 

possam estar de alguma forma ou associadas a ambientes convergentes (zonas de 

subducção) ou a um regime extensional. 

Durante o Neoproterozóico Intermediário e Superior, o processo tafrogênico 

afetou parte da Rodínia e levou a dispersão de um supercontinente previamente 

consolidado. Esses processos foram muito importantes para a região da Província 

Borborema, com a individualização de vários segmentos litosféricos de diferentes 

tamanhos caracterizando a Orogênese Brasiliana. Esse evento tectônico extensivo tem 

sua importância vinculada, além da composição, formação e formato de assembléias 

de rochas, à tectônica geral e predominância de trends estruturais (Figura 2.3 E). Além 

de retrabalhar a crosta gerada durante o evento tectônico anterior, a Orogênese 

Brasiliana também responsável pela formação de margens continentais e sítios 
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deposicionais vulcano-sedimentares na região (Brito Neves et al., 2000). O volumoso 

magmatismo granítico na região evidencia isso (Ferreira et al., 2004). As dobras 

tectônicas caracterizam-se como um arranjo complexo, em mosaico, incluindo sistemas 

diferentes de dobras lineares mutualmente separadas por partes elevadas do 

embasamento, estando relacionadas às falhas ou não (Almeida, 1981). Portanto, a 

caracterização estrutural e a tipologia das rochas encontradas na província é resultado 

da interação dos eventos tectônicos Cariris Velhos e Brasiliano. 

A fase pós-brasiliana é caracterizada por atividades extrusivas tardias, e pelo 

modelamento final dos domínios e terrenos na Província Borborema (Figura 2.3 F) 

(Brito Neves et al., 2000). O desenvolvimento de tectônica extensional, pós-colisional, 

atuantes em todo o globo associado a intenso plutonismo granítico ocasionaram

grandes movimentos laterais de escapes tectônicos. Tais movimentos foram

responsáveis pela última forma e organização estrutural do embasamento da província.

A rede de faixas dobradas das quais consiste grande parte da Província 

Borborema, é apenas uma das ferramentas utilizadas para identificação de domínios e 

terrenos, e qualquer hipótese de reconstrução de cenários tectônicos e

paleogeográficos é difícil e freqüentemente arriscada. Entretanto, até então, são 

notáveis as influências dos trends Brasilianos e dos grandes lineamentos por toda a 

Província Borborema. 
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Figura 2.3 – Modelo de evolução geotectônica de Brito Neves et al. (2000) para a Província Borborema,
que está simbolizada pela sigla P.B. e Cráton São Francisco, por CSF. As setas indicam as direções 
principais de esforços tectônicos atuantes. A) Supercontinente Atlântica (Sc. Atlântica) e a região em que 
provavelmente se desenvolveu a Província Borborema. B) Tafrogênese Estateriana. Sedimentação em 
riftes, vulcanismo anorogênico e plutonismo. C) Quebra da Atlântica e formação dos dois maiores 
segmentos continentais: Norte e sul, além de principais remanescentes da Orogenia Cariris Velhos, riftes 
e bacias marinhas. D) Orogenia Cariris Velhos causada pela interação entre os segmentos Norte e Sul. 
Eventos finais relacionados à fusão do supercontinente Rodínia. E) Ciclo Brasiliano. Desenvolvimento de 
margens continentais e sítios deposicionais vulcano-sedimentares interiores e oceânicos. F) A última 
evolução estrutural da Província Borborema, após a Orogenia Brasiliana e atividades extrusivas tardias. 
Forma final de domínios e terrenos.

Em todo Éon Fanerozóico predominam as fases de transição pós-orogênica e a 

estabilização tectônica até a Reativação Wealdeniana, no Jurássico-Cretáceo. Em 225-

160 Ma, atividades magmáticas e sedimentares atuam de sul a norte na atual região do 

território brasileiro, e regiões vizinhas. Com a desagregação da Gondwana ocorre a 

separação dos continentes Sul-Americano e Africano e conseqüente formação do 

Oceano Atlântico sob duas ramificações temporais: sul e equatorial (Matos, 1999; Brito 

Neves et al., 2000). Em 160-115 Ma, o Evento Sul Atlantiano marca a abertura do 

Atlântico Sul, com sentido de sul para norte, acompanhado de um grande fenômeno 

magmático tectono-sedimentar responsável por deformações intraplacas e geração de 

bacias de riftes onshore no nordeste Brasileiro. Distribuições cronológicas de 

estratigrafia de seqüências entre o Brasil e o Oeste da África indicam ligações 

genéticas entre essas bacias e o ramo sul do Sistema de Rifte Atlântico (Matos, 1999). 
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No Jurássico Tardio, considera-se que toda a região foi submetida a uma 

extensão geral NW-SE devido à consistência da orientação NE das bacias de rifte e do 

eixo regional N-NE do proto-Sul Atlântico. Um transporte tectônico com direção geral 

NNW-SSE também é consistente com o desenvolvimento de half-grabens NE-SW por 

toda a Província Borborema (Matos, 1999).

Posteriormente, durante a abertura equatorial, de leste para oeste, extensas 

zonas de cisalhamento brasilianas foram reativadas e deu-se a fase principal de 

estiramento e ruptura crustal. Esse período é marcado por intensa deformação 

extensional e geração de diversas bacias do tipo rifte alinhadas segundo o trend NE. A 

evolução do sistema de rifteamento conduziu ao contexto geológico de margem 

continental passiva, com afinamento crustal nos limites norte e leste da Província 

Borborema e transição da crosta continental para a crosta oceânica nas áreas costeiras 

adjacentes (Matos, 1999).

Segundo Jardim de Sá (1994), as deformações extensionais na crosta superior 

são fortemente influenciadas por uma herança complexa Proterozóica. Portanto, o

evento tectônico de separação dos continentes Sul-Americano e Africano reativou uma 

rede complexa de zonas de cisalhamento e faixas dobradas com trend nordeste e 

zonas regionais de cisalhamento com trend E-W. As heterogeneidades da crosta são 

controladas por essa rede de zonas de cisalhamento e por dois tipos de terrenos: 

maciços que são terrenos rígidos de gnaisse-migmatitos/granulitos; e faixas dobradas 

frágeis vulcano-metasedimentares (Matos, 1999).

Os maiores lineamentos tectônicos provavelmente marcam limites entre 

diferentes blocos crustais ou domínios em alguns casos, mas em outras circunstâncias 

eles simplesmente cruzam os domínios. As zonas de cisalhamento Patos e 

Pernambuco são usadas como divisões de primeira ordem da Província Borborema em 

domínios tectônicos norte, central e sul (Dantas et al., 2004). Gnaisses 

paleoproterozóicos incluindo pequenos fragmentos de crosta arqueana, como foi dito 

anteriormente, tipificam a crosta, no domínio tectônico Norte, considerando que os 

domínios Central e Sul são caracterizados por fragmentos crustais paleoproterozóicos 

com crosta meso e neoproterozóica (Brito Neves et al., 2000). 

Deve-se salientar que ainda não existe um consenso em relação à evolução 

crustal da Província Borborema. Embora esta tenha sido explicada pela maioria dos 
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modelos envolvendo a acresção de terrenos tectono-estratigráficos como mecanismo 

principal de crescimento crustal, alguns autores apresentam hipóteses alternativas.

Neves et al. (2000) e Neves (2003) propõem um orógeno intracontinental para a 

província inteira e considera o modelo convencional de controle do magma ascendente 

pelas zonas de cisalhamento pré-existentes inadequado. Afirmam que a maior parte 

das intrusões graníticas teria sua trama mineralógica interna pré-formada ao 

desenvolvimento das zonas de cisalhamento. E que as intrusões graníticas atuariam 

como heterogeneidades crustais para o favorecimento da geração das zonas de 

fraqueza (Neves et al., 1996). A ausência de indicativos de margem continental, como 

ofiolitos, corroboram para o desenvolvimento dessa hipótese (Ferreira et al, 2004). 

Entretanto, dados gravimétricos regionais (Moreira et al., 1989) são sugestivos de que, 

zonas de cisalhamento separando setores com geologia e geocronologia contrastantes,

associadas a anomalias gravimétricas demarcadas por corpos ultra-máficos, são 

prováveis zonas de suturas ao invés de uma litosfera continental contínua. 

Nesses termos, a Província Borborema é bastante heterogênea e se compõe de 

terrenos de evolução distinta com retrabalhamento e acresção magmática brasiliana. 

Os extensos cisalhamentos por toda Província Borborema são interpretados como 

escape lateral na faixa colisional, ou como cicatrizes de acresção de terrenos (Jardim 

de Sá et al., 1992 e Jardim de Sá, 1994). 

A sugestão de novos modelos de evolução, e até mesmo a vinculação dos 

modelos já existentes com dados geofísicos, tem sido crescente em todo Brasil. Neste 

sentido, alguns estudos para o esclarecimento da evolução geotectônica no território 

brasileiro foram realizados. Na próxima sessão, esses estudos serão apresentados.

2.3 Estudos geofísicos nas regiões central e sudeste do Brasil

No território brasileiro, a intensificação de pesquisas geofísicas ocorreu a partir 

da década de 70 com o desenvolvimento de técnicas para investigação sub-superficial.

Entretanto, os estudos geotectônicos e estruturais da crosta terrestre se concentraram

na região central e sudeste do país. 

A Tabela 2.1 sumariza alguns estudos importantes realizados nas Províncias 

Tectônicas Brasileiras e Bacias Sedimentares. É nítido o aumento considerável de 

estudos geotectônicos e estruturais após a aplicação da técnica da Função do 
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Receptor (Langston, 1979) nos anos 2000, aliada aos métodos mais usuais de refração 

sísmica.

Tabela 2.1 – Estudos geotectônicos e estruturais da crosta terrestre nas Províncias Tectônicas 
Brasileiras e Bacias Sedimentares na região central e sudeste do país.

Região h (km)* Método Referência                       Ano

42 Refração Sísmica Giese & Schütte 1975Cráton São 
Francisco 39 Gravimetria Blitzkow et al. 1979

40 a 42

Inversão da Função 
do Receptor conjunta 

com tomografia de 
ondas de superfície

James et al. 1993

37 a 43 Função do Receptor Assumpção et al. 2002

40 Função do Receptor França 2003

Faixa Ribeira 36 Refração Sísmica Bassini 1986

35-38 Função do Receptor Assumpção et al. 2002

37 Função do Receptor França 2003

34-35 Função do Receptor França & 
Assumpção 2004

40 Refração Sísmica 
Profunda Perosi 2000Crosta na 

Bacia do 
Paraná/ Faixa 

Brasília 40 a 45 Inversão da Função 
do Receptor James et al. 1993

40 a 47 Função do Receptor Assumpção et al. 2002

44 Função do Receptor França 2003

Faixa Brasília 36; 43 Refração Sísmica 
Profunda Soares et al.

2001; 
2002

32 a 42 Função do Receptor França 2003

42 a 43

Função do Receptor

Tomografia 
telesísmica

Dispersão de onda de 
superfície

Assumpção et al. 2004

*h (km) = estimativa da espessura crustal na região estudada, medida em km.
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2.4 Estudos geofísicos no nordeste do Brasil

Na região nordeste, a Gravimetria se destaca dentre os estudos que visam 

modelar e interpretar características tectônicas regionais, consistentes para a Província 

Borborema. Aliados a isso se realizam estudos de sísmica de refração, reflexão, 

análise de ondas superficiais e Função do Receptor, alguns dos quais serão descritos a 

seguir. Esses estudos visam principalmente à identificação de espessamento e 

adelgaçamento crustais, caracterização de falhamentos e zonas de suturas. A 

integração desses resultados forneceu um avanço importante para a compreensão de 

vários problemas tectônicos que desafiam a comunidade científica.

A ocorrência de faixas contínuas de espessamento e adelgaçamento crustais de 

direção principal NE-SW tem sido detectadas na região noroeste do estado do Ceará

desde os primeiros estudos gravimétricos e são associadas a uma tectônica 

compressional de direção NW-SE (Beltrão & da Silva, 1989; Ussami et al., 1989).

Fortes lineamentos gravimétricos, margeando a costa continental leste e 

contornando a borda sul da Bacia Potiguar (Figura 2.4), expressam um afinamento 

crustal implantado durante a separação dos continentes Sul-Americano e Africano

provavelmente. Entretanto, as taxas de afinamento diferem nas costas leste e norte e

sugerem processos distensionais de ruptura diferentes durante os estágios iniciais da 

formação do Oceano Atlântico (Moreira et al., 1989). 
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Figura 2.4 – Mapa com a localização das Bacias Potiguar, Sergipe/Alagoas e Parnaíba, dentre as outras 
classificadas segundo idade geológica de formação.

Nos anos 80 e 90, levantamentos de sísmica de reflexão profunda permitiram

estimar a espessura no valor de 28 km na Bacia Potiguar (Figura 2.4) e a interpretar

uma litosfera estirando até formação de riftes com geração de assoalho oceânico no 

Cretáceo (Matos, 1992). 

Na Bacia Sergipe (Figura 2.4), os perfis de reflexão profunda para a investigação 

da evolução tectônica complexa da bacia sugerem um afinamento crustal brusco na 

região (Mohriak et al.,1995). 

Em 1997, mapas gravimétricos da interface crosta-manto, no NE do Brasil, foram 

obtidos utilizando duas estimativas independentes (Castro et al. 1997b). Na primeira 

estimativa utilizaram-se dados topográficos/batimétricos e a hipótese de isostasia, 
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considerando uma espessura elástica efetiva de crosta igual a 10 km, e uma 

profundidade de compensação de 30 km. Na segunda estimativa foi utilizado o mapa 

da anomalia bouguer regional e incorporado o vínculo de suavidade na interface crosta-

manto. A posteriori, em ambas aproximações, foi incorporado o vínculo adicional de 

espessura da crosta igual a 28 km no ponto onde foi feita a sísmica de reflexão 

profunda (Matos, 1992). Os dois mapas mostram o mesmo padrão de transição crosta 

continental a oceânica com decréscimo progressivo e perpendicular a linha de costa de 

30 km no continente para 10 km nas áreas submersas do sopé continental (Castro et 

al., 1997a, b). A Figura 2.5 representa as principais feições relatadas.

Figura 2.5 – Mapa do relevo da interface crosta-manto, obtido com o vínculo de suavidade, e esboço 
simplificado das principais falhas e zonas de cisalhamento. Intervalo de contorno: 1 km (Castro et al.,
1997b).

A variação no gradiente de afinamento crustal entre as costas leste e norte, e o 

afinamento crustal relativo na região da Bacia Potiguar, na qual a espessura decresce 

cerca de 2 km em relação às áreas adjacentes, foram associados a diferenças de 

ângulos entre as direções de extensão e rifteamento durante a separação continental 

Sul-Americana e Africana (Castro et al., 1997a, b).

Detectou-se também, uma feição alongada na direção NS estendendo-se por 

mais de 500 km de comprimento e acompanhando a borda leste da Bacia do Parnaíba

(Figura 2.4) interpretada como um espessamento crustal nessa parte da bacia (Castro 

et al., 1997a, b, 1998). Tal feição já tinha sido detectada por Beltrão & da Silva (1989) 

que a relacionou ao arqueamento da interface crosta-manto devido ao regime de 

esforços compressionais atuantes no Ciclo Brasiliano. De outro modo, Castro et al.
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(1997b) levanta a hipótese de que esse espessamento crustal esteja associado a uma 

zona de sutura entre blocos crustais distintos. As principais orientações dessa estrutura

coincidem em parte com a expressão do sistema de falhas do Lineamento 

Transbrasiliano, delimitando assim, o limite oeste de um grande bloco crustal na região 

(Castro.et al, 1997a, b). Castro et al (1998) propõe que tal feição seja uma herança de 

colisão de placas associadas ao Ciclo Brasiliano. Ainda em 1998, ocorre a detecção e 

delimitação da zona de afinamento crustal de cerca de 1,5km, com direção preferencial 

NE-SW, e extensão de cerca de 350 km associada à implantação do trend de bacias 

Cariris-Potiguar, definido por riftes continentais mesosóicos (Castro et al., 1998).

Os estudos relacionados à análise de ondas superficiais na Província Borborema 

são mais recentes. Destaca-se o trabalho de Vilar et al. (2003) no qual utilizam-se

ondas sísmicas superficiais para analisar o comportamento tridimensional da 

velocidade da onda S no interior da litosfera do NE brasileiro a partir de dados de 

velocidade de grupo de ondas Rayleigh. Com isso, constata-se que os limites físicos 

superficiais das Províncias Estruturais estão em concordância geográfica com as 

respectivas variações laterais nos mapas de velocidade de grupo, revelando que tais 

limites são mantidos em profundidade e acrescentando informações valiosas para o 

entendimento da estruturação e composição da litosfera do nordeste brasileiro. 

A integração de dados aeromagnéticos com dados gravimétricos do continente e 

da área oceânica adjacente foi feita pela primeira vez por Oliveira et al.(2005), o que 

possibilitou a definição de 11 diferentes compartimentos tectônicos, bem como a

caracterização geofísica dos seus limites (Figura 2.6). Assim, as evidências 

encontradas poderão ser utilizadas para subsidiar a construção de novos modelos 

geotectônicos ou confirmar modelos pré-existentes.



Novo Barbosa, M.F., 2008 – Dissertação de Mestrado – PPGG - UFRN 23

Figura 2.6 – Compartimentação tectônica em 11 compartimentos segundo características gravimétricas 
(Oliveira et al., 2005).

França et al. (2006) obtêm valores de espessural crustal entre 28 a 33 km e 

razão VP/VS entre 1,71 a 1,92 através da Função do Receptor com três estações 

sismográficas banda-larga, instaladas na região de Caruaru/PE, de Riachuelo/RN e nas 

proximidades da barragem do Castanhão/CE. Esses resultados corroboram com a 

hipótese do afinamento crustal em direção ao oceano Atlântico resultante do processo 

de extensão, ruptura continental e formação de crosta oceânica envolvidos na abertura 

do Oceano Atlântico no Cretáceo.

Ressalta-se a importância de que todo estudo tenha um caráter multidisciplinar 

com referência em estudos geológicos, geofísicos com destaque aos sismológicos, 

possibilitando a formação de um modelo tridimensional para a crosta e o manto 

superior. Assim sendo, desde 2005, está sendo executado um grande projeto entre 

pesquisadores da UFRN, UnB, USP, UFPE e UFC além da PETROBRAS, INPE, ON, 

UFOP, UNESP e UNICAMP, no qual pretendem-se, dentre outros objetivos: (i) usar um 

imageamento sísmico profundo ao longo de dois grandes perfis (100 Km) com 400 

pontos de registro, e (ii) realizar estudos com dados telessísmicos usando uma densa 

rede de estações banda-larga. Esses dados poderão ser integrados com levantamento 

de gravimetria, magnetometria, e magnetotelúrico. A combinação destes levantamentos 
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geofísicos com estudos geológicos, incluindo neotectônica, geoquímica, geologia 

isotópica, geologia estrutural e tectônica certamente contribuirá para uma melhor 

modelagem da estrutura da crosta-profunda da Província Borborema. Esse projeto 

entitula-se “Estudos Geofísicos e Tectônicos na Província Borborema, Nordeste do 

Brasil”, e será denominado neste trabalho por Projeto Milênio.

2.5 Objetivos do presente trabalho

No presente estudo, utiliza-se esse método da Função do Receptor de Langston 

(1979), com dados telessísmicos para obter estimativas da profundidade da 

descontinuidade Moho abaixo de estações sismográficas. Essas estações foram 

instaladas no âmbito do Projeto Milênio abrangendo locais estratégicos na Província 

Borborema. 

Recentemente, conforme visto, o método da Função do Receptor tem sido 

aplicado na região central e sudeste do país (Assumpção et al., 2002; França, 2003; 

Assumpção et al., 2004). Na região nordeste tem-se apenas um estudo realizado por 

França et al. (2006) objetivando a obtenção de valores de espessura crustal e razão 

VP/VS para estações de banda-larga. Portanto, este trabalho é um dos pioneiros na 

utilização da Função do Receptor para estimativa crustal na região da Província 

Borborema. Os dados são provenientes de cinco estações sismográficas banda-larga 

do Projeto Milênio e estão localizadas na província conforme mostra a Figura 2.7.
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Figura 2.7 – Localização das estações sismográficas banda-larga pertencentes ao Projeto Milênio e 
utilizadas neste trabalho.

Portanto, o presente trabalho fornece mais dados e idéias para discussão da 

evolução da Província Borborema e visa subsidiar o entendimento do cenário da 

evolução crustal da região. Espera-se que os resultados adquiridos, complementados 

por investigações geológicas, isotópicas e tectônicas, permitam a definição da 

estrutural tridimensional da Província Borborema e que os valores de espessura crustal 

adquiridos sirvam como vínculos para inversões gravimétricas na região em estudo e

métodos geofísicos relacionados.
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3 METODOLOGIA

A Função do Receptor baseia-se em registros telessísmicos com epicentros 

entre 30° a 103° de distância da estação sismográfica. A Figura 3.1 ilustra o registro de 

um telessismo em uma estação triaxial banda-larga.

Figura 3.1 – Ilustração do registro de um telessismo em uma estação sismográfica triaxial banda-larga. O
registro na parte superior do sismograma refere-se à componente vertical, na parte intermediária à
componente norte-sul e o registro na parte inferior à componente leste-oeste.

O intervalo de distância é estabelecido, porque abaixo da distância de 30° o 

sinal é afetado por chegadas adicionais com diferentes parâmetros de raio, causadas 

pelas descontinuidades internas da Terra, o que prejudica a identificação das fases. O 

efeito dessa triplicação de ondas no manto é exemplificado com dados referentes ao 

setor do manto situado sob o Escudo Canadense (Figura 3.2).
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Figura 3.2 – À esquerda, o perfil de velocidade da onda P. À direita, trajetórias dos raios sísmicos em 
profundidade. Dados referentes ao setor do manto situado sob o Escudo Canadense (Lefevre & 
Helmberger, 1989). 

Os eventos sísmicos com distâncias entre 103º e 144° não têm como primeira 

fase registrada a onda P por causa da denominada Zona de Sombra. Esta é uma 

região na qual não há registro da onda P devido ao seu decréscimo de velocidade no 

manto, como pode ser visto na Figura 3.3:

Figura 3.3 – Diagrama de raio para onda P que percorre o manto e núcleo externo da Terra. Note que há 
uma zona de sombra na propagação da onda P.

Além disso, utilizam-se telessismos com incidências mais verticalizadas 

possíveis e rotacionam-se os eixos padrões horizontais de registro Norte-Sul (N) e 

Leste-Oeste (E) para as direções radial (R) e tangencial (T). A componente radial é 

posicionada na mesma direção do evento para englobar toda a energia oriunda da 

componente horizontal cisalhante da onda P (onda SV) e a componente tangencial 
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posicionada perpendicularmente à radial. A Figura 3.4 esquematiza a rotação dos eixos 

e a movimentação de partículas da onda P em incidência quase vertical.

Figura 3.4 – Visualização em planta e em perfil da rotação de eixos transversal e radial e movimentação 
de partículas da onda P em incidência quase vertical. 

Pode-se notar na Figura 3.4 que, com incidência quase vertical, as ondas SV 

são registradas principalmente na componente radial e as ondas P na componente 

vertical (V). Idealmente, com apenas uma estação tri-axial é possível estimar um 

modelo de velocidade unidimensional para a estrutura abaixo da estação. 

A Figura 3.5 mostra esquematicamente a trajetória de raios das fases 

transmitidas e convertidas na crosta terrestre e a série temporal obtida com esse 

método. Nota-se no sismograma da função do receptor esquemática a existência de

um pulso de maior energia referente à onda P além de pulsos P convertidos em onda S 

(Ps) e ondas S múltiplas (PpPms, PpSms+PsPms, PsSms). A nomenclatura das fases

é definida de tal forma que o percurso da onda para cima seja minúsculo e para baixo 

maiúsculo, com exceção da primeira letra P, que denota a chegada da onda P direta na 

superfície. 

Figura 3.5 – Esquema da trajetória de raios, transmissões e conversões em um modelo crustal, e Função 
do Receptor esquemático com as principais fases em destaque colorido.
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A partir da diferença de tempo entre as fases P e Ps, da velocidade média das 

ondas P e S na crosta e da razão entre essas velocidades (VP/VS), pode-se obter a 

profundidade da Moho equivalente à espessura crustal (h).

3.1 Função do Receptor

O método da Função do Receptor para registro telessísmico foi desenvolvido por 

Langston (1979). Neste método, considera-se que o sismograma de um telessismo (D) 

contém informações relacionadas à resposta do instrumento (I), ao mecanismo da fonte 

e estruturas próximas à fonte (S), e à estrutura crustal logo abaixo da estação 

sismográfica (E):

)()()()(

)()()()(

)()()()(

tEtStItD

tEtStItD

tEtStItD

TT

RR

VV

��=

��=

��=

Onde �  é o operador convolução, t é o tempo e os índices V, R e T indicam 

componentes vertical, radial e tangencial, respectivamente.

Através da Transformada de Fourier, analisam-se as expressões 3.1a, b e c, no 

domínio da freqüência e a convolução passa a ser uma multiplicação espectral:
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em que w é a freqüência radial.

Para a determinação da estrutura crustal sob a estação é necessário isolar as

informações das estruturas próximas ao receptor. 

Então, considera-se que a onda P telessísmica com incidência quase-vertical 

sob a estação gera um pico inicial na componente vertical seguida por reverberações e 

fases convertidas da onda (Figura 3.5). As amplitudes dos picos das ondas 

secundárias são desprezadas por serem muito menores que a amplitude do primeiro 

pico. Supõe-se então que a resposta da estrutura crustal na componente vertical (EV)

seja somente um impulso (tipo Delta de Dirac) contendo toda a energia da onda P.

Assim, tem-se:

(3.2 a)

(3.2 b)

(3.2 c)

(3.1a)

(3.1b)

(3.1c)
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)(tEV �� .  (3.3)

Desse modo, pode-se escrever:

)()()( tStItDV �� . (3.4)

As funções do receptor são formas de ondas computadas através da

deconvolução da componente vertical pelas componentes horizontais – radial e 

tangencial – eliminando assim os efeitos da fonte e dos instrumentos e isolando a 

estrutura da Terra sob a estação. No domínio da freqüência, trata-se da divisão 

espectral:

)(

)(

)()(

)(
)(

)(

)(

)()(

)(
)(

wD

wD

wSwI

wD
wE

wD

wD

wSwI

wD
wE

V

TT
T

V

RR
R

�=

�=

De posse de ER(w) e ET(w), pode-se obter as funções do receptor radial e 

tangencial, no domínio do tempo, através da Transformada de Fourier Inversa. É

importante ressaltar que as informações de fase são conservadas nessas 

transformações. Além disso, a série temporal resultante pode ser interpretada 

diretamente como um sismograma, permitindo que tempos e amplitudes de chegada 

sejam examinados. 

Ressalva-se que os conceitos de velocidade aparente (inverso da vagarosidade 

horizontal) e o parâmetro de raio (vagarosidade horizontal) devem ser considerados,

pois a incidência da onda não é exatamente vertical. Para isso, a Figura 3.6

esquematiza a incidência de uma onda plana em uma superfície horizontal:

Figura 3.6 – Esquema de onda plana incidente em uma superfície horizontal, num intervalo de tempo (t1+
�t), cujo ângulo com a vertical é denominado ângulo de incidência do raio (�). �s é o percurso da onda e 
�x seu equivalente em superfície.

(3.5a)

(3.5b)
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Na Figura 3.6, �s é o percurso da onda e �x seu equivalente em superfície. A 

relação entre �s e �x é dada pela equação:

�sinxs �=�  (3.6)

Como a velocidade de propagação da onda ao longo do percurso é ts ��= /v

tem-se que: 

tx �=� vsin�    (3.7)

apt

x
v

sin

v
==

�

�

�
   (3.8)

Onde tx �� /  é a velocidade aparente vap da onda. 

O parâmetro de raio (p) é definido como o inverso da velocidade aparente. Está 

associado a vagarosidade da onda (u=1/v) e pode ser representado pela equação 

abaixo.

�
�
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v
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v
up
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=== (3.9)

Logo, o tempo de percurso das ondas Ps e P é dependente de h, p, das 

velocidades médias (VP, VS) e razão VP/VS, da seguinte forma (Zandt et al.,1995):
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Onde tPs é o tempo de chegada da onda Ps, tP o tempo de chegada da onda P e tPpPms

o tempo de chegada da onda PpPms.

A razão entre as duas equações acima demonstra a relação entre as 

velocidades VP e VS:
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Ressalta-se a conveniência de se estimar a razão VP/VS sem o conhecimento 

prévio da espessura crustal. Contudo, para o cálculo de h:
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2222 pVpV
h
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Onde Ps�  é a diferença temporal entre as chegadas das ondas Ps e P direta.

3.2 HK-Stacking

Após a obtenção das funções do receptor, é utilizado o procedimento HK-

Stacking (Zhu & Kanamori, 2000) para o cálculo das razões VP/VS e estimativas de 

espessuras crustais H. Esta técnica baseia-se nas equações 3.12 e 3.13 considerando 

uma determinada VP.

É realizado um empilhamento das funções do receptor de vários telessismos 

para otimização da razão sinal-ruído. Esse empilhamento é realizado no domínio da 

freqüência e H - k , e definido por:

( ) ( ) ( ) ( )332211, trwtrwtrwkHs �+= (3.14)

Onde )(tr  é a função do receptor radial, t1, t2 e t3 são tempos de chegada das ondas 

Ps, PpPs e PpSs+PsPs correspondentes a espessura crustal H  e razão Vp/Vs igual a 

k . O iw  são fatores-peso, e 1=� iw . A função ),( kHs  alcança o máximo quando todas 

as três fases são empilhadas coerentemente com o correto H  e k .

As vantagens deste algoritmos são que (i) grande quantidade de formas de onda 

telessísmica podem ser convenientemente processadas; (ii) não é necessário marcar 

os diferentes tempos de chegadas das fases convertidas; (iii) o fato de empilhar 

funções do receptor de diferentes distâncias e direções suprime os efeitos da variação 

lateral de estruturas e um modelo crustal médio é obtido; e (iv) incertezas podem ser 

estimadas a partir do comportamento da função ),( kHs  no seu máximo. O erro nas 

estimativas é calculado através da técnica de reamostragem bootstrap (Efron e 

Tibshirani, 1991).

Este trabalho considera VP=6,4 km/s de acordo com os valores estimados para a 

crosta continental por Mooney et al. (1998). Foram testadas velocidades crustais 
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médias para onda P maiores e menores que 6,4 km/s, porém as razões VP/VS

adquiriram valores inconsistentes para a média crustal esperada indicando alta 

sensibilidade a este parâmetro.

A motivação para utilização dessa técnica baseia-se na dificuldade de

identificação da onda Ps convertida na Moho e das múltiplas devido ao background de 

ruídos, a espalhamentos oriundos de heterogeneidades crustais, e a conversões de 

onda P para S em outras descontinuidades de velocidade. Além disso, a utilização da 

metodologia HK-Stacking juntamente com a técnica de reamostragem bootstrap para o 

cálculo das razões VP/VS e estimativas de espessuras crustais H é pioneira no Brasil. 
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4 DADOS E PROCESSAMENTO

Os dados utilizados neste trabalho são provenientes das estações sismográficas 

instaladas no âmbito do Projeto Milênio. São estações tri-axiais banda-larga modelo 

KS2000M e registradores SMART-24®, ambos fabricados pela Geotech Instruments, 

LLC.

Para a escolha do local de instalação acordou-se, principalmente, entre 

interesses de pesquisadores das áreas de métodos potenciais e sismologia. A Figura 

4.1 mostra a distribuição espacial das estações nas proximidades dos municípios de 

Sobral/CE, Ocara/CE, Pau dos Ferros/RN, Parelhas/RN, Solânea/PB e Agrestina/PE. 

Entretanto, a estação sismográfica de Parelhas/RN (PABR) não está em 

funcionamento, pois seus primeiros registros evidenciaram uma descentralização da 

massa do sensor e por isso seus dados não contribuem para uma análise confiável.

Figura 4.1 – Distribuição espacial das Estações Sismográficas do Projeto Milênio. 

Utilizaram-se telessismos que se enquadram nos critérios estabelecidos para 

distância epicentral (maior que 30º e menor que 103°), magnitude (acima de 4,5 Mb) e 
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profundidade (raso a profundo). A listagem desses eventos para cada estação é 

apresentada nas Tabelas 4.1 a 4.5. O mapa com a distribuição dos eventos utilizados 

para a Função do Receptor, assim como os critérios de escolha são mostrados nas 

Figuras 4.1 a 4.5.

Tabela 4.1 – Telessismos selecionados para a Estação Sismográfica SBBR.

Estação Sismográfica SBBR

Nº. Ano Dia
Juliano Hora Min. Seg. Lat. Long. Mag. Dist.(º) Azm. p

Prof.
(km)

1 2007 269 04 43 17,4 -3,904 -79,164 6,2 39 268 8,35 99
2 2007 291 16 13 13,8 30,121 -42,548 5,5 34 357 8,68 10
3 2007 318 15 40 50,4 -22,204 -69,869 6,8 34 235 8,66 40
4 2007 319 15 05 58,3 -22,931 -70,278 6,2 35 234 8,62 26
5 2007 320 03 13 00,0 -2,271 -77,804 6,3 37 271 8,42 123
6 2007 324 16 44 32,2 -23,157 -70,460 5,2 35 234 8,60 39
7 2007 324 17 55 53,0 -22,848 -70,447 5,7 35 234 8,62 24
8 2007 333 19 00 19,1 14,943 -61,244 6,8 28* 312 8,89 146
9 2007 350 08 09 19,1 -22,914 -70,060 6,1 34 234 8,62 58

10 2008 005 07 29 33,4 -22,793 -68,420 5,5 33 233 6,68 103
11 2008 035 17 01 29,5 -20,123 -70,000 6,1 33 238 8,70 32
12 2008 041 12 22 02,7 -60,684 -25,544 6,5 58 171 7,02 08

*Devido à pequena quantidade de dados, considerou-se telessismo com Dist(º) próxima de 30º.

Figura 4.1 – À esquerda, mapa da distribuição espacial dos telessismos utilizados na Função do 
Receptor para a Estação Sismográfica SBBR. À direita, distribuição dos telessismos em gráficos de 
distância (º), magnitude (mb) e profundidade (km) para a estação
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Tabela 4.2 – Telessismos selecionados para a Estação Sismográfica OCBR.

Estação Sismográfica OCBR

Nº. Ano Dia
Juliano Hora Min. Seg. Lat. Long. Mag. Dist(º) Azm. p

Prof.
(km)

1 2007 193 05 23 49,1 -7,929 -74,345 5,8 36 263 8,50 152
2 2007 202 15 34 51,9 -22,267 -65,751 5,6 32 234 8,66 290
3 2007 202 18 58 14,0 -1,512 -77,910 4,9 40 273 8,25 168
4 2007 228 02 54 17,9 -13,542 -76,601 5,0 39 254 8,38 25
5 2007 228 03 26 31,9 -13,291 -76,812 4,6 39 255 8,36 35
6 2007 228 04 04 08,7 -13,580 -76,564 5,6 39 254 8,38 32
7 2007 269 04 43 17,4 -3,904 -79,164 6,2 41 269 8,21 99
8 2007 291 16 13 13,8 30,121 -42,548 5,5 35 354 8,62 10
9 2007 291 15 41 20,3 43,271 17,917 4,5 70 040 6,18 10

10 2007 318 15 40 50,4 -22,204 -69,869 6,8 35 237 8,59 40
11 2007 319 15 03 08,7 -22,813 -70,314 5,9 36 236 8,56 27
12 2007 319 15 05 58,3 -22,931 -70,278 6,2 36 236 8,56 26
13 2007 320 03 13 00,0 -2,271 -77,804 6,3 39 272 8,29 123
14 2007 324 16 44 32,2 -23,157 -70,460 5,2 36 236 8,54 39
15 2007 324 17 55 53,0 -22,848 -70,447 5,7 36 236 8,55 24
16 2007 333 19 00 19,1 14,943 -61,244 6,8 29 311 8,81 146
17 2007 350 08 09 19,1 -22,914 -70,060 6,1 36 236 8,56 58
18 2007 359 16 20 52,4 -19,457 -69,050 5,7 33 241 8,66 113
19 2008 005 07 29 33,4 -22,793 -68,420 5,5 34 235 8,62 103

Figura 4.2 – À esquerda, mapa da distribuição espacial dos telessismos utilizados na Função do 
Receptor para a Estação Sismográfica OCBR. À direita, distribuição dos telessismos em gráficos de 
distância (º), magnitude (mb) e profundidade (km) da estação OCBR.
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Tabela 4.3 – Telessismos selecionados para a Estação Sismográfica PFBR.

Estação Sismográfica PFBR

Nº. Ano Dia
Juliano Hora Min. Seg. Lat. Long. Mag. Dist(º) Azm. P

Prof.
(km)

1 2007 269 04 43 17,4 -3,904 -79,164 6,2 41 271 8,21 99
2 2007 318 15 40 50,4 -22,204 -69,869 6,8 34 239 8,63 40
3 2007 319 15 03 08,7 -22,813 -70,314 5,9 35 239 8,60 27
4 2007 319 15 05 58,3 -22,931 -70,278 6,2 35 238 8,60 26
5 2007 320 03 13 00,0 -2,271 -77,804 6,3 40 274 8,27 123
6 2007 324 16 44 32,2 -23,157 -70,460 5,2 35 238 8,58 39
7 2007 324 17 55 53,0 -22,848 -70,447 5,7 35 239 8,59 24
8 2007 325 12 55 05,4 -22,807 -68,397 5,6 34 234 8,61 116
9 2007 328 05 02 07,6 -23,742 -68,759 5,6 34 236 8,62 95

10 2007 333 19 00 19,1 14,943 -61,244 6,8 31 313 8,77 146
11 2007 347 05 20 25,5 -23,167 -70,540 5,5 35 238 8,58 41
12 2007 350 08 09 19,1 -22,914 -70,060 6,1 35 238 8,60 58
13 2007 359 16 20 52,4 -19,457 -69,050 5,7 33 243 8,69 113
14 2008 005 07 29 33,4 -22,793 -68,420 5,5 33 237 8,66 103

Figura 4.3 – À esquerda, mapa da distribuição espacial dos telessismos utilizados na Função do 
Receptor para a Estação Sismográfica PFBR. À direita, distribuição dos telessismos em gráficos de 
distância (º), magnitude (mb) e profundidade (km) para estação PFBR.
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Tabela 4.4 – Telessismos selecionados para a Estação Sismográfica SLBR.

Estação Sismográfica SLBR

Nº. Ano Dia
Juliano Hora Min. Seg. Lat. Long. Mag. Dist(º) Azm. p

Prof.
(km)

1 2007 193 05 23 49,1 -7,929 -74,345 5,8 38 266 8,35 152
2 2007 202 15 34 51,9 -22,267 -65,751 5,6 33 239 8,61 290
3 2007 269 04 43 17,4 -3,904 -79,164 6,2 43 272 8,03 99
4 2007 318 15 40 50,4 -22,204 -69,869 6,8 36 241 8,52 40
5 2007 319 15 03 08,7 -22,813 -70,314 5,9 37 241 8,49 27
6 2007 319 15 05 58,3 -22,931 -70,278 6,2 37 241 8,49 26
7 2007 320 08 42 41,0 -22,504 -70,321 5,4 37 241 8,50 22
8 2007 350 08 09 19,1 -22,914 -70,060 6,1 37 240 8,49 58
9 2008 005 07 29 33,4 -22,793 -68,420 5,5 35 240 8,56 103

10 2008 035 17 01 29,5 -20,123 -70,000 6,1 36 245 8,56 32

Figura 4.4 – À esquerda, mapa da distribuição espacial dos telessismos utilizados na Função do 
Receptor para a Estação Sismográfica SLBR À direita, distribuição dos telessismos em gráficos de 
distância (º), magnitude (mb) e profundidade (km) para estação SLBR.



Novo Barbosa, M.F., 2008 – Dissertação de Mestrado – PPGG - UFRN 39

Tabela 4.5 – Telessismos selecionados para a Estação Sismográfica AGBR.

Estação Sismográfica AGBR

Nº. Ano Dia
Juliano Hora Min. Seg. Lat. Long. Mag. Dist(º) Azm. p

Prof.
(km)

1 2007 262 17 16 46,2 -32,272 -13,944 5,5 31 142 8,79 10
2 2007 269 04 43 17,4 -3,904 -79,164 6,2 43 273 8,04 99
3 2007 347 05 20 25,5 -23,167 -70,540 5,5 36 242 8,53 41
4 2007 349 18 22 28,3 -32,669 -71,531 5,5 41 229 8,23 34
5 2007 350 08 09 19,1 -22,914 -70,060 6,1 36 242 8,55 58
6 2007 359 16 20 52,4 -19,457 -69,050 5,7 34 248 8,63 113
7 2008 035 17 01 29,5 -20,123 -70,000 6,1 35 247 8,61 32
8 2008 041 12 22 02,7 -60,684 -25,544 6,5 53 174 7,40 8

Figura 4.5 – À esquerda, mapa da distribuição espacial dos telessismos utilizados na Função do
Receptor para a Estação Sismográfica AGBR. À direita, distribuição dos telessismos em gráficos de 
distância (º), magnitude (mb) e profundidade (km) para estação AGBR.

A análise dos mapas de distribuição espacial dos telessismos em todas as 

estações mostra a pequena cobertura azimutal disponível. Tal fato se deve ao caráter 

passivo do método da Função do Receptor, pois ao trabalhar com terremotos naturais 

devem-se considerar os fatores tempo e locais de provável ocorrência sísmica. A 

relativa proximidade da Província Borborema com a Cordilheira dos Andes, região 

sismicamente ativa, e com distância epicentral ótima para o método em uso neste 

trabalho, favorece a coleta dos dados. No entanto, faz-se necessário um maior tempo 
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de estudo para aumentar a quantidade de telessismos para Função do Receptor e 

conseqüentemente melhorar a estimativa de espessuras crustais na região. Deve-se 

salientar que a Função do Receptor, neste caso, tem caráter direcional, devido à

pequena cobertura azimutal disponível.

4.1 Processamento dos dados

O processamento dos dados para a aquisição das funções do receptor foi

baseado no algoritmo pwaveqn de Ammon (1997). Esse algoritmo trabalha com dados

reais no formato SAC (Seismic Analysis Code), executando a rotação das 

componentes norte-sul e leste-oeste para as direções radiais e tangenciais em cada 

telessismo selecionado. Os parâmetros necessários como nome do arquivo de entrada, 

nome do arquivo de saída, entre outros, são solicitados de forma interativa durante a 

execução do algoritmo. Assim é feita a deconvolução no domínio da freqüência e são 

geradas formas de onda da função do receptor radial e tangencial do telessimo.

Para a eliminação de ruídos de alta freqüência e pequenos espalhamentos 

gerados por heterogeneidades da crosta, utiliza-se um filtro gaussiano na forma:

22 4/)( awewG �
= (4.1)

cuja escolha de baixos valores para o fator de extensão (a) determina a funcionalidade 

do filtro como passa-baixa e w é a freqüência angular do registro. O gráfico abaixo 

representa a equação 4.1. Nota-se que quanto menor a abertura da curva maior será o 

conteúdo de freqüências eliminadas. A escolha do fator a=3 (vermelho) elimina as 

freqüências superiores a 1,5 Hz e determina um filtro passa-baixa. Já a escolha de um 

fator de extensão maior, como a=6 (azul), determina um filtro passa-alta.
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Figura 4.6 – Gráfico da função do filtro gaussiano com dois diferentes valores para o fator de extensão a. 
Em azul a=6 e em vermelho a=3. 

O cômputo das equações 3.5a e b pode ser instável, como no caso da 

deconvolução com pequenas amplitudes da componente vertical. Assim, utiliza-se um 

parâmetro estabilizador para a deconvolução (c), denominado “nível de água” por 

Clayton & Wiggins (1976). Este parâmetro determina a amplitude mínima permitida no 

denominador das equações 3.5a e b, e, como conseqüência, tem-se uma atenuação de 

freqüências para as quais a componente vertical tem uma pequena amplitude (Figura 

4.7). Os valores do parâmetro c são escolhidos com base no nível de ruído e varia

entre 0 e 1.

Figura 4.7 - Exemplo do espectro de amplitude com a utilização do “nível de água”. À esquerda o “nível 
de água” está realçado em azul, admitindo a amplitude mínima aceita nos dados. À direita o espectro de 
amplitude filtrado com o “nível de água escolhido” (modificado de Ammon, 1997). 
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Neste trabalho utilizam-se o fator de extensão a=3 e os parâmetros c=0,001 e 

c=0,01 por serem os valores que causam distorções mínimas na FR correspondente. 

Com relação ao limite de resolução para a identificação das descontinuidades 

sob a estação, deve-se considerar a relação da velocidade da onda com a freqüência e

o comprimento de onda dado por: 

f�= �v (4.2)

Onde �  é o comprimento de onda, e f  a freqüência da onda. 

Considerando que VP=6,4km/s e a freqüência máxima utilizada é igual a 1,5 Hz, 

o comprimento de onda é da ordem de 4,3 km. E assumindo que o limite de resolução

éigual à metade do comprimento de onda, tem-se uma resolução de aproximadamente 

2 km. Isso significa que as refrações de ondas em distâncias inferiores a esse valor não 

são diferenciadas como descontinuidades refratárias distintas.
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS

5.1 Função do Receptor

A função do receptor foi calculada para cada telessismo selecionado nas cinco 

estações sismográficas. A Figura 5.1 mostra o ordenamento pela distância epicentral 

das funções do receptor radiais e tangenciais. 

Figura 5.1 – Continua na próxima página.
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Figura 5.1 – Funções do receptor radiais e tangenciais para as estações sismográficas de SBBR, OCBR, 
PFBR, SLBR e AGBR.

Todas as funções do receptor radiais apresentam uma chegada da onda P 

bastante clara. Nas funções do receptor tangenciais, nenhum pico expressivo se 

evidencia nas cinco estações. Porém, picos de pequena amplitude são registrados

como P direta e Ps em algumas formas de ondas nas funções do receptor tangenciais,

e podem sugerir alinhamento de fases. Não se pode concluir o real significado desses 

picos devido à má distribuição azimutal dos telessismos e a pouca quantidade de 

dados. 

SBBR – Sobral/CE – As funções do receptor radiais evidenciam uma chegada 

da onda Ps em aproximadamente 9,2 segundos. As chegadas das ondas múltiplas não 

estão claras, impossibilitando a identificação de qualquer alinhamento de fases 

referentes a elas. Nas funções do receptor tangenciais, as ondas sísmicas

provenientes dos azimutes 234º e 235º apresentam formas de ondas semelhantes, 

sugerindo alinhamentos pequenos de fases.
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OCBR – Ocara/CE – Devido a uma maior quantidade de telessismos 

selecionados, as funções do receptor radiais evidenciam uma chegada da onda Ps 

bastante clara em aproximadamente 9,1 segundos. As ondas múltiplas não estão muito 

claras, mas nota-se um pequeno alinhamento de fases em aproximadamente 17,5 

segundos, provavelmente referente a chegada da onda PpPms. 

PFBR – Pau dos Ferros/RN – O registro da onda Ps é observada em 

aproximadamente 8,8 segundos e pode-se sugerir um alinhamento de fases da onda 

múltipla PpPms em aproximadamente 17,1 segundos. Nas funções do receptor 

tangenciais observa-se um pico de pequena amplitude em aproximadamente 5,5 

segundos, sugerindo um comportamento heterogêneo na estrutura da crosta, seja por 

inclinação da Moho seja por variações laterais na estrutura interna da crosta.

SLBR – Solânea/PB – As funções do receptor radiais evidenciam a chegada da 

onda Ps em aproximadamente 9,0 segundos. Em 7,7 segundos observa-se a chegada 

de uma onda, com mesma polaridade da Ps, porém de menor amplitude o que sugere 

a presença de uma descontinuidade crustal mais superficial que a Descontinuidade 

Moho. Também, pode-se observar um pico nas funções do receptor tangenciais em 

aproximadamente 5,4 segundos.

AGBR – Agrestina/PE – A chegada da onda Ps é vista em aproximadamente 9,6 

segundos, porém a pequena quantidade de dados não colabora com a identificação 

das fases. As funções do receptor tangenciais não apresentam qualquer alinhamento 

de ondas. 
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5.2 HK-Stacking

A partir dessas formas de ondas, estimaram-se valores de espessura crustal h e 

razão VP/VS com o procedimento HK-Stacking (Figura 5.2), considerando VP=6,4 km/s. 

Figura 5.2 – Gráficos da razão VP/VS versus Profundidade (km) para as estações SBBR, OCBR, PFBR, 
SLBR e AGBR. A escala de cores representa o grau de coerência das fases empilhadas em 
porcentagem. Nota-se a maior precisão na estimativa da razão VP/VS para o pequeno intervalo de 
profundidades relacionado, ocasionando o formato alongado do gráfico.

A Tabela 5.1 sistematiza os valores de h e VP/VS resultantes deste trabalho, 

além de mencionar as estimativas obtidas por França et al. (2006) na Província 

Borborema.
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Tabela 5.1 – Espessuras crustais e razão VP/VS obtidas na Província Borborema, com seus respectivos 
erros e percentual de confiabilidade dos dados.

Estação h (km) � (km) VP/VS � (km) Confiabilidade (%)
SBBR 33,5 2,1 1,73 0,04 99,1
OCBR 33,2 1,8 1,67 0,04 90,2
CS6B* 30,7 0,9 1,71 0,03 84,0
PFBR 30,0 0,5 1,74 0,02 90,9

RCBR* 31,6 1,6 1,77 0,16 48,6
SLBR 29,6 1,3 1,80 0,04 93,6

CAUB* 33,5 0,5 1,80 0,02 94,6
AGBR 34,4 1,7 1,79 0,08 98,7

* Estimativas obtidas por França et al. 2006 em Castanhão/CE, Riachuelo/RN e Caruaru/PE.

Segundo Mooney et al. (1998), em um modelo crustal terrestre com base em 

dados geofísicos no período de 1948-1995, a média de espessura crustal é de 30,54

km com a maior parte de espessuras calculadas pertencente ao intervalo de 28 a 32 

km em uma região de crosta extendida como a região da Província Borborema. Assim, 

os valores obtidos por Função do Receptor para a Província Borborema coincidem com 

esta compilação de estudos. 

As estimativas obtidas neste trabalho para as razões VP/VS estão de acordo com 

o valor médio igual a 1,78, proposto por Zandt & Ammon (1995) para a crosta 

continental. Conforme visto na Tabela 5.1, esses valores são variáveis, o que pode 

estar relacionado com os diferentes caminhos percorridos pelas ondas P e S. Por isso, 

a análise dos valores de VP/VS deve ter caráter regional considerando as variações nos 

valores obtidos, ou associada diretamente com as rochas aflorantes na região 

(Musacchio et al., 1997).

Nesse sentido, as razões VP/VS podem ser interpretadas em termos de 

composição da crosta, pressão de poro dos fluidos, e trama mineralógica. Altos valores 

da razão VP/VS podem estar relacionados a alta pressão de poro, atitude da foliação 

paralela ao caminho do raio, ou ao baixo conteúdo de sílica (Musacchio et al., 1997). A

grande quantidade de cálcio nos plagioclásios, e a substituição do ferro por magnésio 

em piroxênios e olivinas contribuem para o aumento das velocidades das ondas P e S

no meio rochoso, e conseqüentemente as razões VP/VS. Assim, altos valores da razão 

são relacionados com rochas de composição básica, e baixos valores sugerem rochas 

com conteúdo de sílica pequeno a intermediário, associados com Vp menores que 6,7 

km/s (Musacchio et al., 1997).
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6 INTERPRETAÇÃO INTEGRADA DE DADOS SISMOLÓGICOS E 
GRAVIMÉTRICOS NA PROVÍNCIA BORBOREMA

A Figura 6.1 mostra a distribuição dos valores de espessura crustal (h) obtidos 

neste trabalho, além dos valores resultantes da Função do Receptor realizada por 

França et al. (2006) na região e da estimativa de h na borda da Bacia Potiguar obtida 

por Matos (1992). O modelo gravimétrico mostrado na figura foi confeccionado por 

Castro et al. (1998). Tal modelo considera o valor de espessura elástica efetiva da 

crosta de 10 km, densidades iguais a 3,10 g/cm3 para o manto e 2,7 g/cm3 para a 

crosta e massas topográficas, e profundidade de compensação igual a 30 km.

Figura 6.1 – Distribuição dos valores de espessura crustal obtidos na Província Borborema, e mapa de 
profundidade da interface crosta-manto confeccionado por Castro et al. 1998 para o domínio norte da 
província.



Novo Barbosa, M.F., 2008 – Dissertação de Mestrado – PPGG - UFRN 49

As estimativas obtidas neste trabalho estão de acordo com o modelo 

gravimétrico do mapa de profundidade da interface crosta-manto (compensação 

isostática) de Castro et al, 1998. É nítido o afinamento crustal de direção NE-SW, na 

parte emersa da Bacia Potiguar e seu prolongamento para SW englobando as 

estações de PFBR, CS6B e o valor de 28 km obtido por Matos (1992). Observa-se 

também o espessamento crustal a leste da Província Parnaíba.

Com intuito de corroborar com a interpretação geotectônica regional da 

Província Borborema, um modelo gravimétrico de profundidade da interface crosta-

manto mais recente foi gentilmente cedido pelo Dr. Oliveira, e seu orientador Prof. Dr. 

Walter Medeiros (Figura 6.2), ambos do PPGG/UFRN.

Figura 6.2 – Distribuição dos valores de espessura crustal obtidos na Província Borborema, e mapa de 
profundidade da interface crosta-manto confeccionado por Oliveira (2008) para a província.
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Para a confecção deste modelo, foi utilizada a espessura elástica efetiva de 25 

km, suavizando o curvamento da interface crosta-manto (Oliveira, comunicação verbal).

O primeiro modelo apresentado, com espessura elástica efetiva de 10 km, ressaltou a 

estimativa de Matos (1992) utilizada como vínculo. Entretanto, o afinamento crustal de 

direção NE-SW é bastante evidente no modelo proposto por Oliveira (2008).

Essa região foi provavelmente submetida a esforços distensivos de direção 

principal NW-SE associados com o sistema de tensões dominantes durante a segunda 

fase do rifteamento Brasil-África (Matos, 1992). Esses esforços deram origem à 

subsidência tectônica que culminou na formação de bacias sedimentares interiores do 

trend Cariris-Potiguar (Castro, 1997a,b, 1998).

Na borda leste da Província Parnaíba, os valores de h obtidos confirmam o 

espessamento crustal na região detectado primordialmente por Beltrão & da Silva 

(1989), e por estudos posteriores (Castro 1997a,b, 1998). Este trabalho apóia a 

hipótese de Castro et al. (1997b) que o espessamento esteja associado a uma zona de 

sutura entre blocos crustais distintos por suas principais orientações coincidirem com o 

sistema de falhas do Lineamento Transbrasiliano. E, que haja uma herança de colisão 

de placas associadas ao Ciclo Brasiliano em toda Província Borborema.

É importante ressaltar que os modelos gravimétricos para obtenção dos mapas 

de profundidade da interface crosta-manto trabalham com espessura relativa. Portanto, 

para que os valores absolutos das estimativas sejam realmente considerados em 

estudos gravimétricos posteriores, devem ser utilizados na forma de vínculos para 

modelos futuros.

De modo mais pontual, e considerando a compartimentação tectônica da 

Província Borborema segundo características gravimétricas (Oliveira et al., 2005), é 

possível sugerir, com base nos resultados obtidos com a FR:

i. De acordo com o posicionamento da estação SBBR sobre o limite dos 

compartimentos Médio Coreaú e Ceará Central, principalmente por estar na Zona 

de Cisalhamento Transbrasiliana, respalda o valor mais espesso de h para a região 

da estação SBBR. Assim, colabora com a hipótese de um contexto colisional 

representativo de uma importante zona de sutura brasiliana;

ii. Pelo fato da estação OCBR se localizar no encontro de três compartimentos 

(Ceará Central, Tauá e Orós-Jaguaribe) e principalmente sobre a Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu, a estimativa de h, tão espesso quanto na região 
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de SBBR, sugere mais uma vez que as zonas de cisalhamento são indicativas de 

um contexto colisional para a região.

iii. A localização da estação PFBR no limite entre o compartimento Orós-Jaguaribe 

e Caicó, região caracterizada por um alinhamento de anomalias gravimétricas 

(bouguer) positivas, corrobora para que os valores de h evidenciem um afinamento 

crustal além de sugerir um evento de extensão tectônica responsável pela geração 

de bacias ao longo do trend Cariri-Potiguar. Os picos identificados em 5,5 

segundos nas funções do receptor tangenciais evidenciam uma possível inclinação 

na descontinuidade Moho resultante do afinamento brusco na região.

iv. Devido a estação AGBR estar localizada dentro do compartimento Pernambuco-

Alagoas e no prolongamento da Zona de Cisalhamento Pernambuco, o grande 

valor de espessura crustal estimado sugere uma zona de sutura de blocos crustais. 

Entretanto a pequena densidade de dados gravimétricos na região da estação 

AGBR, e escassez de dados de Função do Receptor, não propiciam o elaboração 

de hipóteses geotectônicas para a região. 

v. O fato das funções do receptor tangenciais na estação SLBR, identificados em 

5,4 segundos, assim como na estação PFBR, sugerem uma possível inclinação na 

descontinuidade Moho ou variação lateral da estrutura. As funções do receptor 

radiais da estação SLBR evidenciaram um pequeno pico com polaridade positiva 

antes da chegada da onda Ps. 

Para auxiliar na interpretação dessa feição de pico com polaridade positiva, 

referida no item v acima, na estação SLBR, foi feita uma comparação com as funções 

do receptor radiais da estação RCBR obtidas por França et al. 2006. A estação RCBR 

se posiciona a norte da SLBR aproximadamente 100km de distância (vide Figuras 6.1 e 

6.2). Apesar da confiabilidade da estimativa de h ser baixa (Tabela 6.1) na estação 

RCBR, o propósito de identificação de um pequeno pico antes da onda Ps pode ser 

feito nas funções do receptor em comparação com as de SLBR (Figura 6.3).
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Figura 6.3 – Funções do receptor obtidas para as estações RCBR (França et al., 2006) e SLBR.

Em algumas formas de ondas é possível identificar um alinhamento de fases em 

aproximadamente 7 segundos na estação RCBR, sugerindo a ocorrência de uma 

descontinuidade crustal em cerca de 15 km de profundidade. Já na estação SLBR, a 

chegada dessa fase se dá em aproximadamente 7,7 segundos, com a profundidade em 

cerca de 19 km. Nota-se que a polaridade positiva do pico é coincidente com a 

polaridade da onda Ps, indicando mesmo comportamento da onda, provavelmente em 

um decréscimo de densidade do meio no sentido manto-superfície crustal.

Oliveira (2008) sugere, a partir de resultados obtidos na modelagem de dados 

gravimétricos da Província Borborema, um modelo isostático, para esta região, no qual 

ocorre carregamento tanto no topo quanto na base da crosta. Entretanto, o 

carregamento na base seria muito maior, o que provocaria a deformação da crosta e 

soerguimento na superfície. Isso devido à diferença de densidades entre as rochas 

underplated e o manto litosférico que produziria uma força de empuxo.

Assim, considerando a estimativa de espessura média crustal em RCBR de 31,6 

km e em SLBR de 29,6 km e associando com o aspecto topográfico da região, no 

conhecido Planalto da Borborema, tal fato pode sugerir um fenômeno de underplating

(Figura 6.4). Esse fenômeno é encontrado principalmente em ambientes extensionais 

em fases tardias ou evolução tecto-orogenética associadas com rápido estiramento 

litosférico e diapirismo astenosférico com magmatismo sub-crustal (Winge, 1995). 
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E mais, o aumento da razão VP/VS em relação aos outros locais analisados, 

sugerem uma crosta inferior mais máfica compatível com a hipótese de que nessa 

região há rochas magmáticas intrusivas na crosta inferior.

Figura 6.4 – Esquema de possível underplating para a região do Planalto da Borborema, com as 
estimativas obtidas para as principais descontinuidades sob as estações sismográficas SLBR e RCBR.
Escala aproximada.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

O trabalho desenvolvido nesta dissertação de mestrado proporcionou resultados 

que corroboram com o entendimento da evolução geotectônica da Província 

Borborema. São eles:

� Os valores obtidos para a espessura crustal terrestre na Província 

Borborema com a metodologia da Função do Receptor variam de 29 a 

35 km e estão de acordo tanto com os modelos gravimétricos propostos 

para a província quanto com o modelo crustal terrestre proposto por 

Mooney et al. (1998) para uma região de crosta extendida como a 

região em estudo;

� Foi feita a identificação de faixas contínuas de espessamento e 

adelgaçamento crustais de direção principal NE-SW. Um espessamento

significativo da crosta na borda leste da Bacia do Parnaíba, com 

estimativas da ordem de aproximadamente 34 km na região de 

Sobral/CE. E um afinamento, na região centro-norte da província, com 

estimativas de 30 km pela estação sismográfica PFBR, coincidente com 

o trend de bacias sedimentares Cariris-Potiguar;

� Na região costeira, as estimativas de espessura crustal obtidas pelas 

estações de SLBR e AGBR, evidenciam espessamento crustal relativa 

a região centro-norte. Os resultados fornecidos pela estação SLBR, 

mais ao norte da Província Borborema, aliados a dados gravimétricos e 

geomorfológicos, corroboram a sugestão da existência do fenômeno de

underplating na crosta inferior desta região (Oliveira, 2008).

� Os valores das razões VP/VS, entre 1,67 a 1,80 concordam com o valor 

médio igual a 1,78 proposto para a crosta continental por Zandt & 

Ammon (1995). E o aumento progressivo desses valores em direção a 

costa leste da Província Borborema corroboram para a sugestão da 

ocorrência de rochas com composição básica na crosta inferior, em um 

possível underplating na região.

Com o intuito de corroborar com os resultados obtidos nesse trabalho, faz-se 

necessário a coleta de uma maior quantidade de dados e o adensamento da malha



Novo Barbosa, M.F., 2008 – Dissertação de Mestrado – PPGG - UFRN 55

com instalação de mais estações sismográficas pela Província Borborema. A grande 

quantidade de dados andinos sugere que a resposta obtida a partir da Função do 

Receptor seja direcional reforçando a necessidade de aumento da quantidade dos 

dados.

Sugere-se uma investigação geológica nos locais das estações sismográficas a 

fim de se obter uma relação mais precisa a respeito das estimativas das razões VP/VS e 

a composição das rochas aflorantes. E, para trabalhos futuros, um procedimento de 

inversão das funções do receptor para a obtenção de um modelo de estrutura interna 

da crosta na Província Borborema. 

A complementação dos resultados obtidos por investigações geofísicas como 

tomografia, estudos de anisotropia do manto, gravimetria, magnetometria, estudos 

magneto-telúricos, dentre outros, possibilitará o aprimoramento e/ou aquisição de

novos modelos evolutivos geotectônicos cada vez mais precisos para Província 

Borborema.
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