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Resumo 
 

O ruído sísmico tem sido tradicionalmente considerado como uma 

perturbação não desejada do ambiente que ―contamina‖ a aquisição de dados 

de terremotos. Mas ao longo da última década tem sido mostrado que 

informações coerentes sobre a estrutura do subsolo podem ser extraídas a 

partir de correlações cruzadas do ruído sísmico de ambiente. Neste contexto, 

as regras são reversas, sendo os terremotos o que necessitamos excluir dos 

dados. Os principais causadores do ruído sísmico de ambiente são os 

microssismos oceânicos e perturbações atmosféricas. A períodos menores 

que 30 s, o espectro do ruído sísmico de ambiente é dominado por energia 

microssísmica. O microssismo é o sinal sísmico mais contínuo da Terra e 

pode ser classificado como primário (observado na faixa 10-20 s) e 

secundário (observado na faixa 5-10 s). A função de Green do meio de 

propagação entre dois receptores pode ser reconstruída através da 

correlação cruzada do ruído sísmico de ambiente registrado simultaneamente 

nesses dois receptores. A reconstrução da função de Green é geralmente 

proporcional à porção de ondas de superfície do campo de onda sísmico, já 

que a energia microssísmica viaja principalmente como ondas de superfície. 

 Neste trabalho, são apresentadas 194 funções de Green obtidas a partir 

de correlações cruzadas de 1 mês de registro da componente vertical do 

ruído sísmico de ambiente para diferentes pares de estações sísmicas do 

Nordeste do Brasil. As correlações cruzadas diárias foram empilhadas 

utilizando a técnica não linear tf-PWS que realça sinais coerentes fracos 

através da redução de ruído incoerente. As correlações cruzadas mostram 

que o sinal emergido é dominado por ondas Rayleigh nas componentes 

verticais e que as velocidades de dispersão podem ser medidas 

confiavelmente para uma faixa de períodos entre 5 e 20 s. O estudo inclui 

tanto estações permanentes para monitoramento sísmico, quanto estações 

temporárias de experimentos passivos na região, formando uma rede 

combinada de 33 estações separadas por distâncias entre 60 e 1311 km, 

aproximadamente. Estas medidas de velocidades de dispersão de ondas 

Rayleigh em seguida são usadas na elaboração de imagens tomográficas da 

Província Borborema do Nordeste do Brasil. As tomografias de ruído sísmico 

obtidas aqui permitem mapear satisfatoriamente feições estruturais existentes 

na região. As imagens tomográficas de períodos mais curtos (~5 s) mostram a 

estrutura crustal rasa e claramente definem as bacias sedimentares marginais 

e intracontinentais, bem como as partes de zonas de cisalhamento 

importantes que atravessam a Província Borborema. As imagens 

tomográficas de períodos mais longos (10 - 20 s) atingem profundidades da 

crosta superior e a maior parte das anomalias desaparece. Algumas delas 

localizada no interior da Província Borborema, no entanto, persistem. A 

evolução Cenozóica da Província Borborema foi marcada por episódios de 

vulcanismo Cenozóico e elevação, mas nenhuma correlação é observada 

iv 
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com estas características Cenozóicas e as anomalias profundas. As 

anomalias não se correlacionam com mapas disponíveis de fluxo de calor 

superficial na Provínica Borborema, e a origem das anomalias profundas 

permanece enigmática. 

 

Palavras-chaves: Interferometria sísmica; Ruído sísmico de ambiente; 
Dispersão de ondas Rayleigh; Tomografia de onda de superfície; Província 
Borborema. 
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Abstract 
 

Ambient seismic noise has traditionally been considered as an unwanted 

perturbation in seismic data acquisition that "contaminates" the clean 

recording of earthquakes. Over the last decade, however, it has been 

demonstrated that consistent information about the subsurface structure can 

be extracted from cross-correlation of ambient seismic noise. In this context, 

the rules are reversed: the ambient seismic noise becomes the desired 

seismic signal, while earthquakes become the unwanted perturbation that 

needs to be removed. At periods lower than 30 s, the spectrum of ambient 

seismic noise is dominated by microseism, which originates from distant 

atmospheric perturbations over the oceans. The microsseism is the most 

continuous seismic signal and can be classified as primary – when observed 

in the range 10-20 s – and secondary – when observed in the range 5-10 s. 

The Green‘s function of the propagating medium between two receivers 

(seismic stations) can be reconstructed by cross-correlating seismic noise 

simultaneously recorded at the receivers. The reconstruction of the Green‘s 

function is generally proportional to the surface-wave portion of the seismic 

wavefield, as microsseismic energy travels mostly as surface-waves.  

In this work, 194 Green‘s functions obtained from stacking of one month 

of daily cross-correlations of ambient seismic noise recorded in the vertical 

component of several pairs of broadband seismic stations in Northeast Brazil 

are presented. The daily cross-correlations were stacked using a time-

frequency, phase-weighted scheme that enhances weak coherent signals by 

reducing incoherent noise. The cross-correlations show that, as expected, the 

emerged signal is dominated by Rayleigh waves, with dispersion velocities 

being reliably measured for periods ranging between 5 and 20 s. Both 

permanent stations from a monitoring seismic network and temporary stations 

from past passive experiments in the region are considered, resulting in a 

combined network of 33 stations separated by distances between 60 and 1311 

km, approximately. 

The Rayleigh-wave, dispersion velocity measurements are then used to 

develop tomographic images of group velocity variation for the Borborema 

Province of Northeast Brazil. The tomographic maps allow to satisfactorily 

map buried structural features in the region. At short periods (~5 s) the images 

reflect shallow crustal structure, clearly delineating intra-continental and 

marginal sedimentary basins, as well as portions of important shear zones 

traversing the Borborema Province. At longer periods (10 – 20 s) the images 

are sensitive to deeper structure in the upper crust, and most of the shallower 

anomalies fade away. Interestingly, some of them do persist. The deep 

anomalies do not correlate with either the location of Cenozoic volcanism and 

uplift - which marked the evolution of the Borborema Province in the Cenozoic 

- or available maps of surface heat-flow, and the origin of the deep anomalies 

remains enigmatic. 

vi 
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Keywords: Seismic interferometry; Ambient seismic noise; Rayleigh-wave 

dispersion; Surface wave tomography; Borborema Province. 
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suavidade igual a 1.0 e alterando os valores do parâmetro damping (): (e)  = 

6.0, (f)  = 120.0, (g)  = 240.0. (h) - (j) Mapas de velocidade de 𝑇 = 20 s 

obtidos alterando os valores dos parâmetros damping () e smoothing (): (h) 

 = 60.0 e  = 120.0, (i)  = 120.0 e  = 240.0, (j)  = 240.0 e  = 500.0. Este 

teste variando os valores dos parâmetros de regularização da inversão é 

realizado para avaliar a robustez das imagens da Figura 19. ....................... 67 
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Figura 25. Teste da potência de resolução dos dados checkerboard para a 

tomografia de 5 s, 10 s, 15 s e 20 s com parâmetros de regularização  = 0.5 e 

 = 1.0 tanto para o modelo sintético como para o modelo recuperado. (a) 

Mapa com a cobertura de raios. (b) Modelo de checkerboard sintético com um 

grid de células de escala mínima para tomografias de 5,10 e 15 s. (c) Modelo 

de checkerboard sintético com um grid de células de escala média para 

tomografias de 5,10 e 15 s. Abaixo do modelo de checkerboard sintético (b) 

segue os respectivos modelos recuperados paras as tomografias de período 

de: (d) 5 s, (f) 10 s e (h) 15. Abaixo do modelo de checkerboard sintético (c) 

segue os respectivos modelos recuperados paras as tomografias de período 

de: (e) 5 s, (g) 10 s e (i) 15 s. (j) Modelo de checkerboard sintético com um 

grid de células de escala mínima para tomografia de 20 s e (k) segue o 

respectivo modelo recuperado para a tomografia de 20 s. (l) Modelo de 

checkerboard sintético com um grid de células de escala média para 

tomografia de 20 s e (m) segue o respectivo modelo recuperado para a 

tomografia de 20 s. ........................................................................................ 68 
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1  Introdução 

 

O ruído sísmico tem sido tradicionalmente descartado dos registros de 

terremotos, já que eles contaminam os mesmos. No entanto, nos últimos anos 

tem sido mostrado que a função de Green do meio de propagação entre dois 

pontos pode ser reconstruída através da correlação cruzada do ruído sísmico 

de ambiente registrado ao mesmo tempo nesses dois pontos (por exemplo, 

Lobkis and Weaver, 2001; Campillo and Paul, 2003; Shapiro and Campillo, 

2004; Snieder, 2004; Shapiro et al., 2005). Como os sismogramas, as funções 

de Green contém informações sobre a velocidade sísmica do meio de 

propagação, pelo que a análise das mesmas tem potencial para fornecer 

informações sobre a estrutura profunda do meio (por exemplo, Shapiro et al., 

2005; Sabra et al., 2005; Mottaghi et al., 2013). O espectro do ruído de 

ambiente é dominado por picos microssísmicos observados nas faixas de 

períodos de 10-20 s e 5-10 s, respectivamente, e os microssismos se 

propagam preferencialmente como ondas Rayleigh (LaCoss et al., 1969; 

Friedrich et al., 1998; Bromirski, 2001; Bromirski and Duennebier, 2002; 

Stehly et al., 2006). As correlações cruzadas a partir do ruído sísmico estão 

assim dominadas pela porção de ondas de superfície da função de Green 

dentro dessas faixas de período. Com isto, velocidades de dispersão podem 

ser medidas a partir das séries temporais das correlações cruzadas e, se 

suficiente estações são disponíveis, inversões tomográficas podem ser 

utilizadas para desenvolver imagens de variações de velocidade de dispersão 

(por exemplo, Sabra et al., 2005; Villaseñor et al., 2007; Bensen et al., 2008; 

Mottaghi et al., 2013). 

Este método de sismologia passiva (funções de Green obtidas da 

correlação cruzada do ruído de ambiente) é usado aqui para obter 

tomografias de onda de superfície do ruído de ambiente para a Província 

Borborema do Nordeste do Brasil com o objetivo de mapear variações de 

velocidade da subsuperfície rasa da região. As imagens tomográficas até 

então existentes para o Nordeste do Brasil apresentaram estudos em escala 

continental da América do Sul (Feng, 2004; Feng et al., 2007; Lloyd et al., 

2010; Assumpção et al., 2013), os quais tem baixa resolução na Província 

Borborema devido à pequena quantidade de dados disponíveis na região. 

Nos últimos anos, no entanto, a Província Borborema tem sido o foco de 

grandes projetos interdisciplinares e institucionais tais como o Instituto do 

Milênio e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos 

Tectônicos (INCT-ET) – ambos fundados pelo Centro Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – que inclui o 

desenvolvimento de um número de redes de banda-larga temporárias na 

região. Além disso, desde 2011, a sismicidade no Nordeste do Brasil está 

sendo monitorada pela Rede Sismográfica do Nordeste (RSISNE), uma rede 

permanente de 16 estações de banda-larga financiada pela Petrobras. No 
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total, a rede combinada de estações permanentes e temporárias agora 

disponíveis na Província Borborema e regiões vizinhas consistem de 33 

estações de banda-larga com separação entre si que variam de 60 – 1311 

km, aproximadamente. Isto representa um aumento notável de dados 

sísmicos na Província Borborema, o que permite realizar um imageamento 

passivo detalhado da estrutura subsuperficial da Província.  

Os registros das 33 estações atuantes no Nordeste brasileiro foram 

usadas para reconstruir funções de Green a partir da correlação cruzada do 

ruído sísmico de ambiente. Com isso foram obtidas 194 correlações cruzadas 

da componente vertical de 1 mês de registro do ruído sísmico de ambiente 

para os diferentes pares de estações sísmicas no Nordeste do Brasil. O 

empilhamento das correlações é importante, porque melhora a emergência de 

sinais através de seus aspectos coerentes. Portanto, para cada par de 

estações, múltiplas correlações foram obtidas em intervalos de 1 dia e, então, 

foram empilhadas utilizando a técnica de empilhamento não linear 

denominada de tf-PWS (time-frequency domain phase-weighted stack) de 

Schimmel and Gallart (2007). Esta técnica aprimora sinais coerentes através 

da atenuação de ruídos incoerentes. Somente a componente vertical dos 

registros de ruído sísmico foi considerada, a qual fornece a emergência de 

ondas Rayleigh nas funções de Green reconstruídas. Após obtidas as funções 

de Green, as velocidades de grupo foram medidas a partir das séries 

temporais de correlações cruzadas satisfatoriamente usando a técnica de 

filtragem múltipla (Multiple Filtering Technique -MFT) de Dziewonski et al. 

(1969) - como implementada em Herrmann and Ammon (2002) - para 

períodos entre 5 e 20 s.  

Estas medidas de dispersão permitiram a obtenção de tomografias de 

ruído de ambiente para mapear variações de velocidade de grupo laterais da 

Província Borborema. A técnica usada para obtenção destas imagens 

tomográficas é a chamada Fast Marching Surface Tomography inversion de 

Rawlinson (2005), que combina o a técnica Fast Marching Method (por 

exemplo, Rawlinson & Sambridge, 2005) para o cálculo do problema direto de 

prever os tempos de trânsito das ondas de superfície, e o esquema interativo 

de inversão de subespaço de Kennett et al. (1988) para mapear variações 

laterais de velocidade de grupo.  

A Província Borborema é um domínio geológico-estrutural caracterizado 

por uma evolução complexa que inicia no Pré-Cambriano se estendendo até a 

Era Cenozóica (Almeida et al., 1981; 2000; Santos et al., 2000; Brito Neves & 

Cordani, 1991; Trompette, 1994). A Província é limitada ao sul pelo Cráton do 

São Francisco, a oeste pela Bacia do Parnaíba e ao norte e leste pelas bacias 

sedimentares da margem costeira (Almeida, 1988; 2000). Durante a Era 

Mesozóica, após a separação da América do Sul e África, formou-se um 

sistema de riftes – agora abortados - que deu origem a essas bacias 

sedimentares existentes na Província. Entre elas está incluída a bacia 

Potiguar ao Norte, a bacia do Araripe no centro-oeste e a bacia Tucano-
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Jatobá e Reconcâvo ao sul que originou-se devido à ruptura final do Cráton 

Oeste Africano-São Luis, o que levou o Trend Recôncavo-Tucano-Jatobá e o 

Trend Cariri-Potiguar a abortar. As imagens tomográficas de períodos mais 

curtos (~5 s) aqui apresentadas claramente exibem as maiores bacias de rifte 

intracontinental com velocidades de grupo mais lentas do que a média. Talvez 

o mais interessante é que velocidades de grupo mais lentas do que a média 

parecem também se sobrepor com alguns segmentos ao longo das maiores 

zonas de cisalhamento da Província. 

A evolução da Província foi marcada por dois principais eventos que 

ocorreram na Era Cenozóica: magmatismos (vulcanismo Macau e Mecejana) 

e o soerguimento do Planalto da Borborema (Jardim de Sá, 1999; Mizusaki et 

al., 2002; Oliveira, 2008; Knesel et al., 2011). O vulcanismo é arranjado ao 

longo de dois alinhamentos ortogonais: o alinhamento Fernando de Noronha-

Mecejana (FNMA) e o alinhamento Macau-Queimadas (MQA), ver Figura 1. 

Inicialmente, este vulcanismo e a elevação foram explicados como resultantes 

da passagem da Província acima de uma ou mais plumas do manto (Almeida 

et al., 1988; Jardim de Sá et al., 1999; Jardim de Sá, 2001; Mizusaki et al., 

2002). Porém, o arranjo ortogonal dos alinhamentos, assim como o baixo 

volume e longa duração do vulcanismo levaram estudiosos a discordar desta 

hipótese. Knesel et al. (2011) encontraram uma explicação mais convincente, 

baseada na idéia que este magmatismo se originou por processos mais rasos 

(células de convecção) na borda cratônica. As causas do soerguimento do 

Planalto poderiam também estar associadas a um material máfico preso na 

base da crosta (underplating magmático) devido ao mecanismo de convecção 

em pequena escala na borda do continente, como proposto por Oliveira 

(2008) e Oliveira & Medeiros (2012). No entanto, os mapas de velocidade de 

grupo não correlacionam com os alinhamentos magmáticos ou a localização 

geográfica das células de convecção em pequena escala, mas interessantes 

pontos de baixa velocidade são observados no interior da Província em vários 

conteúdos de freqüência, esses pontos sugerem variações laterais 

significantes nas propriedades físicas da crosta superior da Província 

Borborema, talvez de origem térmica.  

Os seguintes capítulos tratam basicamente de fornecer detalhes da área 

de estudo, do ruído sísmico de ambiente, das metodologias usadas, dos 

processamentos dos dados, dos resultados e uma breve conclusão. No 

capítulo 2 são descritos resumidamente informações sobre a Província 

Borborema, a formação das bacias sedimentares do Nordeste do Brasil e 

sobre os eventos que marcaram a era Cenozóica (vulcanismo e epirogênese 

do Planalto da Borborema). O capítulo 3 informa sobre o espectro do ruído 

sísmico de ambiente, discute algumas aplicações e mostra as vantagens de 

se usar ruído para o mapeamento de estruturas geológicas. O Capítulo 4 

mostra como as funções de Green são obtidas das correlações cruzadas do 

ruído sísmico de ambiente seguido da apresentação de alguns resultados 

para o Nordeste do Brasil. No Capítulo 5 é apresentada basicamente a 
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segunda etapa do processamento de dados de ruído de ambiente que 

consiste em obter velocidade de dispersão de onda de superfície. 

Posteriormente, no capítulo 6, é mostrado a técnica de tomografia utilizada 

(FMST) bem como os resultados das imagens tomográficas obtidas, testes 

checkerboard e discussões sobre as mesmas. No capítulo 7, segue as 

conclusões deste trabalho. 
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2  Área de Estudo - Nordeste do Brasil 
 

2.1  Província Borborema  

 

A Província Borborema é um domínio geológico-estrutural localizado na 

porção nordeste da plataforma Sul-Americana e é limitada pelo Cráton do São 

Francisco (a sul), pela Bacia do Parnaíba (a oeste) e pelas bacias 

sedimentares e margem continental (a norte e leste) (Almeida et al., 1981; 

2000), ver Figura 1. Ela representa um complexo sistema orogênico que foi 

fortemente afetado por processos deformacionais, metamórficos e 

magmáticos durante o ciclo Brasiliano/Pan-Africano na Era Pré-Cambriana 

(Santos et al., 2010). Devido a sua complexidade, investigações geológicas e 

geofísicas tem sido desenvolvidas sobre a Província Borborema para 

contribuir com o entendimento da sua evolução estrutural (por exemplo os 

mais recentes, Feng et al., 2007; Oliveira, 2008; Oliveira & Medeiros, 2012; 

Pavão et al., 2012).  

Durante as últimas décadas, várias hipóteses tem sido formuladas para 

explicar a evolução da Província Borborema, em particular, explicar a 

cronometragem e mecanismos causadores da topografia regional do 

Nordeste do Brasil (Morais Neto et al., 2009). Resumidamente, a evolução da 

Província, em termos de sequência temporal, é dada pela aglutinação do 

Supercontinente Gondwana (formação do arcabouço tectônico na Orogênese 

Brasiliana), seguida pela separação do Supercontinente Pangea no Mesozóico 

(formação e a segmentação da margem continental da América do Sul, além 

da formação de várias bacias de rifte intra-continental) e finalmente pela deriva 

continental (geração dos magmatismos intra-placa e da epirogênese durante o 

Cenozóico). 

A Província Borborema tem uma evolução geológica Pré-Cambriana 

complexa que ocorreu durante o ciclo Brasiliano/Pan-Africano. Neste ciclo 

ocorreu a amalgamação de continentes diferentes e o fechamento de 

oceanos que levaram a formação da assembléia Gondwanaland no fim do 

Neoproterozóico e início do Paleozóico (~ 950 a 450 Ma) (Brito Neves & 

Cordani, 1991; Trompette, 1994). No contexto da orogênese Brasiliana/Pan-

Africana (em torno de 600 Ma) houve a aglutinação do supercontinente 

Gondwana Oeste formado pelos crátons Amazônico, Oeste-Africano, Rio de 

La Plata, Congo-São Francisco e Kalahari. A partir desta aglutinação do 

supercontinente Gondwana, foi entendido que a Província Borborema é o 

resultado da complexa interação entre placas que estavam localizados entre 

os crátons Oeste-Africano a norte e Congo-São Francisco a sul (Brito Neves & 

Cordani, 1991; Jardim de Sá, 1994; Cordani et al., 2003).  

Na Era Paleozóica, com o supercontinente Gondwana já formado, 

instalou-se a sinéclise da bacia do Parnaíba, cuja área de sedimentação 

expandiu sobre a Província (Oliveira, 2008). No Mesozóico, houve a 
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separação do supercontinente Pangea, que levou a formação da margem 

continental e das bacias interiores e marginais brasileiras (Matos, 1992). No 

Cenozóico, depois da separação do Gondwana, houve os importantes 

eventos que marcaram essa Era: vulcanismo (Macau e Mecejana) (Almeida et 

al., 1988; Mizusaki et al., 2002; Knesel et al., 2011) e epirogênese do Planalto 

da Borborema (por exemplo, Jardim de Sá et al., 1999; 2005; Oliveira, 2008; 

Oliveira & Medeiros, 2012).  

De acordo com sua evolução, a Província Borborema possui um 

embasamento dominante de idade Paleoproterozóica com dois núcleos 

arqueanos (um no Rio Grande do Norte e outro no Ceará). Quanto à 

formação do seu arcabouço tectônico há duas hipóteses: pode ter sido 

afetado por uma orogênese (orogênese Brasiliana - Neves, 2003; Neves et al., 

2006) ou pela superposição de mais de uma ao longo do tempo (orogênese 

Cariris Velho e orogênese Brasiliana - Santos et al., 2000; 2010).  

As diferentes características geológicas e geofísicas dos diversos blocos 

crustais que compõem a região da Província Borborema levou estudiosos a 

proporem sua subdivisão em cinco principais terrenos ou domínios tectônicos, 

separados por zonas de cisalhamentos (ou lineamentos) presentes na 

Província Borborema (Jardim de Sá et al., 1992; Campelo, 1999; Santos & 

Medeiros, 1999; Oliveira, 2008): Sul ou Externo, Zona Transversal ou Central, 

Rio Grande do Norte, Ceará e Médio Coreaú. O limite entre o Domínio Sul e 

Central é dado pelo Lineamento Pernambuco; o Lineamento Patos limita 

estes ao Domínio Rio Grande do Norte e; o limite entre o Domínio Ceará e o 

Domínio Médio Coreaú é dado pelo Lineamento Transbrasiliano (Zona de 

Cisalhamento Sobral - Pedro II). O Domínio Ceará limita-se a leste com o 

Domínio Rio Grande do Norte, mediante o Lineamento Jaguaribe-Tatajuba, e a 

oeste com o Lineamento Transbrasiliano (Oliveira, 2008). A Figura 1 mostra 

um mapa do Nordeste do Brasil, incluindo seus alinhamentos magmáticos, o 

Planalto da Borborema, bacias e lineamentos, além dos Domínios citados.  
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Figura 1. Mapa geológico do Nordeste do Brasil incluindo seus alinhamentos magmáticos 

[FMNA (Fernando de Noronha-Mecejana) e MQA (Macau-Queimadas)], o Planalto da 

Borborema, bacias existentes (bacias Potiguar, Araripe e Tucano-Jatobá), lineamentos 

(Sobral-Pedro II, Jaguaribe-Tatajuba, Pernambuco e Patos), além dos domínios tectônicos. 

Adaptada de De Castro et al. (2008), Oliveira (2008), Knesel et al. (2011). 

 

 

2.2  As Bacias da Margem Continental e Interiores (Riftes)   
 

Os mecanismos de tectônica de placas, envolvidos na separação da 

América do Sul e da África no Mesozóico, levaram ao desenvolvimento da 

margem continental brasileira e das bacias sedimentares existentes nela. A 

evolução da margem continental foi dividida em quatro estágios (proposto por 

Asmus, 1984): pré-rifte, rifte, proto-oceânico e oceânico. Sendo que este 

sistema de riftes no Oceano Atlântico deu origem às bacias marginais 

localizadas no Nordeste do Brasil (Matos, 1999). Segundo Matos (1999) 

nesses riftes, a maioria dos eventos de extensão é marcada pela ocorrência 

de semi-grabens, distribuídos em três eixos principais deformados durante o 

Trend Gabão-Sergipe-Alagoas, o Trend Recôncavo-Tucano-Jatobá e o Trend 

Cariri-Potiguar.  

A bacia Potiguar é uma das bacias marginais do Nordeste do Brasil e 

está situada na margem Equatorial da Província Borborema. Ela originou-se 
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da separação entre as províncias Borborema e a Província Benin (África) 

(Matos, 1992). Essa bacia possui um afinamento da crosta sob o Trend Cariri-

Potiguar (De Castro et al., 1998), o que geralmente ocorre em uma região que 

sofreu rifteamento passivo. De acordo com Ruppel (1995) no rifteamento 

passivo forças horizontais produzidas pela interação entre margens 

transformantes, iniciam e conduzem o rifteamento. A bacia Potiguar sofreu 

deformações de idade Cenozóica e uma evidência dessa deformação é 

verificada, por exemplo, devido ao vulcanismo Macau (por exemplo, Jardim 

de Sá et al., 1999; Jardim de Sá, 2001). 

Durante o Aptiano ocorreu a ruptura final do Cráton Oeste Africano-São 

Luis, o que levou o Trend Recôncavo-Tucano-Jatobá abortar e o Trend 

Gabão-Sergipe-Alagoas evoluir para uma fase de deriva continental (Oliveira, 

2008). Com isso formaram-se outras bacias no Nordeste do Brasil, as bacias 

Recôncavo, Tucano e Jatobá. Estas bacias abortadas estão situadas 

principalmente nos estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco e são formadas 

por sistema de grabéns de direção N–S (Recôncavo-Tucano), que muda 

abruptamente de direção para E–W, constituindo a bacia de Jatobá (Silva et 

al., 2003). O limite entre as bacias Rocôncavo e Tucano se dá pelo Alto de 

Aporá e o limite entre Tucano e Jatobá se dá pelo Alto do São Francisco.  

A bacia do Tucano é uma das bacias constituintes do Trend Recôncavo-

Tucano-Jatobá que evoluiu como um braço abortado da ruptura continental 

que originou o Oceano Atlântico. Ela está dividida nas sub-bacias Tucano Sul, 

Central e Norte, por zonas de transferência separadas entre si pelos cursos 

dos rios Itapicuru e Vaza-Barris, respectivamente. A Bacia de Jatobá, no 

estado de Pernambuco, está limitada a norte pelo Lineamento Pernambuco 

(Gomes, 2001).  

 

 

2.3  Eventos Cenozóicos Importantes 
 

Os importantes eventos Cenozóicos citados na seção 2.1 (vulcanismos 

Macau e Mecejana e epirogênese do Planalto da Borborema) tem sido alvo 

de várias pesquisas que objetivam encontrar um modelo que descreva a 

evolução/origem desses eventos registrados na Província Borborema (Jardim 

de Sá et al., 1999; Almeida et al., 1988; Mizusaki et al., 2002; Knesel et al., 

2011; Oliveira & Medeiros, 2012). Estes vulcanismos estão organizados em 

alinhamentos perpendiculares denominados de: alinhamento Fernando de 

Noronha-Mecejana (FNMA), principalmente offshore e com tendência leste-

oeste; e alinhamento Macau-Queimadas (MQA), on-shore e com tendência, 

aproximadamente, norte-sul (Almeida et al., 1988). O vulcanismo Mecejana é 

constituído por diversos necks e diques de rochas alcalinas. O vulcanismo 

Macau ocorre como plugs, necks, derrames de basaltos e diques alinhados 

aproximadamente na direção N-S nos estados do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba. O Planalto da Borborema está localizado na borda leste da província 
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Borborema, está cercado pelas bacias do Araripe e costeiras, possui uma 

forma elíptica alongada na direção NNE-SSW e altitudes que chegam a 1200 

m, configurando a região mais elevada da Província.  

O vulcanismo Mecejana tem sido relacionado a um evento magmático 

alinhado que progrediu de oeste para leste ao longo da Cadeia Fernando de 

Noronha, e poderia representar o trajeto da placa da América do Sul sobre um 

hot spot (produzido por uma pluma do manto) (Almeida et al., 1988; Fodor et 

al., 1998; Misuzaki et al., 2002).  

O vulcanismo Macau inicialmente foi relacionado a uma grande estrutura 

em forma de domo (termalmente ativada e possivelmente gerada por uma 

pluma do manto) que teria produzido magmas basálticos e causado o 

soerguimento topográfico do Planalto da Borborema (Jardim de Sá et al., 

1999). No entanto, a origem do vulcanismo Macau não tem sido atribuída a 

passagem da placa da America do Sul sobre um hot spot como aconteceu 

com o FNMA, por causa da não correlação espacial/temporal em relação a 

esse processo (Almeida et al., 1988). A partir da interpretação de dados 

geoquímicos do vulcanismo Macau, Silveira (2006) reforçou que a existência 

de uma pluma do manto e de um alto fluxo de calor não são exigidos para 

explicar este vulcanismo. Knesel et al. (2011) atrubuiu um mecanismo de 

células de convecção (edge-driven convection) para a geração de plugs 

continentais jovens (9 a 7 Ma) gerados no vulcanismo Macau, que 

consequentemente discorda com a origem do magmatismo jovem (12 a 2 Ma) 

ocorrido no FNMA que tem sido atribuída por uma pluma do manto (Fodor et 

al., 1998; Mizusaki et al., 2002). Estas células de convecção explicariam a 

ausência de correlação temporal-espacial dos eventos magmáticos e seus 

sustentos por um longo período de tempo na mesma área. 

Jardim de Sá et al. (2005) apresentaram uma discussão sobre a 

evolução do Planalto da Borborema durante o Cenozóico a partir de dados 

geocronológicos obtidos em rochas vulcânicas pós-rifte e afirmaram que existe 

uma correlação temporal significante entre o vulcanismo Macau e a elevação 

do Planalto da Borborema. Porém, as causas dessa elevação ainda não são 

concretamente estabelecidas.  

Um modelo proposto para esta correlação temporal-espacial entre o 

vulcanismo Macau e soerguimento do Planalto da Borborema foi dado 

recentemente por Oliveira (2008) e Oliveira & Medeiros (2012). O mecanismo 

inicial deste modelo é dado por células de convecção em pequena escala 

(edge-driven convection), proposto por Knesel et al. (2011). Porém Oliveira 

(2008) e Oliveira & Medeiros (2012) consideram que parte do material 

magmático originado tenha ficado retido na base da crosta continental, 

formando um underplating magmático, enquanto uma menor quantidade 

alcançaria a superfície da Terra. Detalhadamente, este modelo inicia com 

formação de células de convecção em pequena escala na borda da litosfera 

continental; consequentemente a interface litosfera-astenosfera fica instável e 

a convecção produz um deslocamento da litosfera fria para dentro do manto 
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quente; na área oceânica o magma penetra em grande quantidade na crosta e 

chega à superfície; na área continental apenas uma pequena porção de 

magma chega à superfície, sendo que o restante fica aprisionado na base da 

crosta (formando o underplating magmático); devido à compensação isostática 

(contraste negativo de densidade entre as rochas magmáticas presas na base 

da crosta e o manto circundante) é provocado a deformação da crosta e o 

soerguimento do Planalto da Borborema. Por fim, a manutenção da corrente 

de convecção em pequena escala ao longo do tempo permitiria que novos 

pulsos magmáticos acontecessem e após o pico da elevação, o relevo do 

Planalto iniciaria um processo de aplainamento e de retorno ao equilíbrio 

isostático. 

 

 

2.4  Redes de Estações Sismográficas no Nordeste do Brasil 

 

A exploração da estrutura profunda do Nordeste Brasileiro tem sido nos 

últimos anos um dos focos principais de pesquisa do CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O exemplo mais 

recente é a criação do INCT-ET (Instituto de Ciência e Tecnologia de Estudos 

Tectônicos) em 2009, que reúne equipes de pesquisadores do Brasil para 

investigar a estrutura profunda da crosta e do manto superior da Província 

Borborema e regiões adjacentes.  

A criação do INCT-ET representa a continuação do Instituto do Milênio 

―Estudos Geofísicos e Tectônicos na Província Borborema, Nordeste do 

Brasil‖ do CNPq, onde a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte) participou através da instalação e manutenção de 8 estações sísmicas 

de banda larga. As estações do Instituto do Milênio operaram entre, 

aproximadamente, 2007 e 2011 e duas delas continuam em funcionamento. O 

IAG/USP também instalou temporariamente algumas estações de banda-

larga no Nordeste, dentre elas estão CAUB e CS6B do projeto BLSP 

(Brazilian Lithosfere Seismic Project IAG/USP), que atuaram por volta de 

2002 a 2005. 

A UFRN também mantém uma rede permanente de 16 estações de 

banda larga no Nordeste do Brasil (RSISNE – Rede Sismográfica do 

Nordeste). A rede, financiada pela Petrobrás, foi instalada em 2011 e tem por 

objetivo o monitoramento sísmico da região; no entanto, os dados coletados 

estão sendo também usados no contexto do INCT-ET para estudos de 

estrutura profunda na região. Ainda há na região a estação Riachuelo (RCBR) 

da rede GSN (Global Seismograph Network – IRIS/USGS) que foi a primeira 

estação da rede mundial instalada no Brasil e está instalada no Nordeste 

brasileiro desde 1999 para monitoramento sísmico da região. 

Além dessas estações citadas anteriormente, outras redes de estações 

foram instaladas recentemente: rede LP (Linha Passiva) que constitui de 07 

estações de banda larga instaladas com apoio do INCT-ET e 02 estações 
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adicionais de banda larga instaladas no interior da Província também com 

recursos do INCT-ET. Ambas as redes estão na região desde 2012 com o 

objetivo de complementar a cobertura de estações no Nordeste Brasileiro 

para melhorar o mapeamento da crosta e litosfera da região.  

Na Figura 2 segue um mapa com as estações existentes no Nordeste do 

Brasil que foram usadas neste trabalho: 16 estações RSISNE, 06 estações do 

Instituto do Milênio, 07 estações da rede LP, 01 estação da rede BLSP, 02 

estações da rede INCT-ET e a estação da rede global em Riachuelo; 

formando uma rede combinada de 33 estações separadas por distâncias 

entre 60 e 1311 km, aproximadamente, para reconstruir funções de Green a 

partir da correlação cruzada do ruído sísmico de ambiente para o Nordeste do 

Brasil.  

 
Figura 2. Mapa com as redes e suas respectivas estações atuantes no Nordeste do Brasil que 

foram usadas neste trabalho: estações da rede RSISNE (quadrados vermelhos), estações da 

rede Milênio (quadrados azuis), estação RCBR (quadrado amarelo), estação da BLSP 

(quadrado preto), estações da rede LP/INCT-ET (quadrados rosa) e estações do INCT-ET 

(quadrados brancos). 
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3  Ruído Sísmico de Ambiente 
 

O ruído sísmico de ambiente, inicialmente, foi considerado por 

sismólogos como perturbações inesperadas do ambiente que interferem no 

estudo de sinais de terremotos medidos por sismômetros. Porém, nos últimos 

anos tem sido mostrado que o ruído sísmico de ambiente pode fornecer 

informações coerentes para estudos interdisciplinares da Terra, tais como: 

sismologia, heliosismologia, hidroacústica, ultrassônicos, oceanografia, entre 

outros. Na sismologia, mais especificamente nos estudos de sismologia 

passiva, as medidas do ruído sísmico de ambiente (fonte passiva de energia) 

podem ser transformadas em respostas sísmicas determinísticas. Pois as 

correlações cruzadas do ruído sísmico de ambiente registrado em diferentes 

receptores extraem as funções de Green entre estes receptores (por exemplo, 

Wapenaar et al., 2010). Sendo que as análises destas funções de Green 

podem fornecer informações sobre a estrutura profunda da Terra. 

Este Capítulo está dividido em três seções: na primeira há três 

subseções onde abordamos sobre a energia espectral e fontes do ruído 

sísmico de ambiente (microssismos oceânicos e hum sísmico da Terra), além 

de apresentar aplicações do ruído sísmico em alguns estudos 

interdisciplinares da Terra e; a segunda seção será focada na utilização de 

ruído sísmico de ambiente para mapeamento de estruturas (objetivo do nosso 

trabalho) e suas vantagens em relação ao mapeamento tradicional (utilizando 

dados de terremotos). 

 

 

3.1  Espectro e Fontes do Ruído Sísmico de Ambiente 

 

Os principais causadores do ruído sísmico de ambiente são os 

microssismos oceânicos e perturbações atmosféricas (por exemplo Bromirski, 

2009; Rhie & Romanowicz, 2004). A períodos menores que 30 s, o espectro 

do ruído sísmico de ambiente é dominado por energia microssísmica. O 

microssismo é o sinal sísmico mais contínuo da Terra (Peterson 1993; Webb, 

1998; Kedar and Webb, 2005) e pode ser classificado como primário ou 

single-frequency (SF) e secundário ou double-frequency (DF) (por exemplo, 

Bromirski,2001; 2009; Webb, 2006), ver Figura 3. Esta classificação existe 

devido aos mecanismos de geração de ruído sísmico não serem os mesmos 

para bandas de períodos diferentes. Segundo Aster et al. (2008), a banda de 

período dos microssismos não é influenciada por ações humanas e processos 

de ruído de ventos acoplados sobre a terra (por exemplo, Wilson et al., 2002). 
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Figura 3. Espectro de energia do ruído sísmico. Os dados obtidos da estação sísmica (TUC 

em Tucson, Arizona) entre 06/11/1998 e 30/12/2008, mostra a faixa de variabilidade 

observada sobre um registro de 10 anos para os microssismos DF e SF e para o hum da 

Terra (McNamara and R. Buland, 2004). Fonte: Adaptada de Bromirski (2009). 

 

3.1.1  Microssismos Oceânicos 
 

O microssismo primário ocorre nos períodos de 10 a 20 s e são gerados 

principalmente em águas rasas (por exemplo, Bromirski, 2001; 2009). 

Bromirski (2001) comenta que embora não seja bem entendido, possíveis 

mecanismos da geração do microssismo primário envolve as quebras de 

ondas próximas à costa ou a interação de ondas oceânicas com o fundo do 

mar raso (Hasselmann, 1963). Ainda em Bromirski (2001), ele comenta que 

os níveis de microssismo primário dependem do comprimento de onda e da 

amplitude das ondas de gravidade bem como do comprimento da costa 

impactada.  

O mecanismo do microssismo secundário, diferente do microssismo 

primário, é bem estabelecido com Longuett-Higgins (1950) mostrando que a 

interação de ondas na água com frequências similares, mas com direções 

opostas geram uma onda de pressão de segunda ordem com metade do 

período e uma amplitude proporcional ao produto das alturas das ondas que 

se interagem. Em outras palavras, o microssismo secundário resulta da 

interação não linear de ondas viajando em direções aproximadamente 

opostas (Longuett-Higgins 1950; Tanimoto, 2007; Bromirski, 2009), o que 

ocorre devido a ondas originadas em diferentes tempestades ou inclusas por 

uma mesma tempestade (Haubrich and McCamy, 1969; Cessaro, 1994; 

Kedar and Webb, 2005) e/ou também da reflexão/espalhamento de ondas nas 

costas (Bromirski and Duennebier 2002; Bromirski et al., 2005; Ardhuin et al., 

2011). 

O campo de ondas dos microssismos é dominado pelo modo 

fundamental de ondas de superfície (Rayleigh e Love). Isso ocorre porque o 

ruído sísmico de ambiente é excitado preferencialmente por fontes 
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superficiais, assim a energia microssísmica se propaga preferencialmente 

como ondas de superfície (LaCoss et al., 1969; Friedrich et al., 1998; 

Bromirski, 2009).  

Bromirski et al. (2005) listam artigos que tem lidado com identificação de 

regiões de fonte de microssismos observadas em estações sísmicas em terra, 

com a conclusão geral que a energia microssísmica é acoplada à crosta 

próximo às costas a partir de atividades de ondas e é irradiada como ondas 

de superfície (Cessaro, 1994; Friedrich et al., 1998; Bromirski, 2001; Bromirski 

and Duennebier, 2002; Essen et al., 2003), sendo que algumas costas 

aparecem para gerar mais energia microssísmica que outras (Cessaro, 1994; 

Bromirski, 2001). Bromirski et al. (2005) também citam artigos que os 

microssismos são observados em estações sísmicas no fundo do oceano, tais 

como: Sutton and Barstow, 1990; Kibblewhite and Wu, 1993; Bradley et al., 

1997; Webb, 1998; Stephen et al., 2003. Em Webb (1998), por exemplo, ele 

comenta que os microssismos a partir de ondas do oceano são as maiores 

fonte de ruído para ambos os tipos de estações (oceânicas ou continentais), 

mas o pico de microssismo é mais energético e mais largo nas estações 

oceânicas. 

 

3.1.2  Hum Sísmico da Terra 
 

O hum sísmico se encontra no espectro do ruído sísmico nos períodos 

entre 60 e 480 s, e comumente refere-se às vibrações contínuas dos modos 

normais da Terra (por exemplo, Tanimoto et al., 1998; Webb, 2008; Bromirski, 

2009). O nível diário de excitação do hum é equivalente a terremotos de 

magnitude de 5.75 a 6.0, que não pode ser explicado pela soma de 

contribuições de pequenos terremotos (Tanimoto, 1999). Ainda, segundo 

Kedar and Webb (2005) este hum tem uma energia sísmica acumulativa 

anual comparada aos terremotos. A fonte do hum tem sido ligada a excitação 

de ondas de infragravidade (IG) (Rhie and Romanowicz, 2004; Tanimoto, 

2005; Webb, 2008). Estas ondas de IG apresentam grandes períodos e são 

geradas pela transformação de uma parte do swell oceânico que atinge as 

costas (Herbers et al., 1995). Segundo Webb 1998, o termo swell descreve 

ondas originadas a partir de fontes distantes (tempestades) e de grandes 

períodos em relação as ondas originadas por ventos locais. 

Bromirski and Gerstoft (2009) comenta que recentes estudos sugerem 

que o hum é excitado por ondas de infragravidade no oceano profundo (Rhie 

and Romanowicz, 2004; Webb, 2008) e também sobre plataformas 

continentais rasas (Webb, 2008), no entanto, observações no fundo do 

oceano de longa duração, grande escala e banda larga a períodos do hum 

não tem sido feitas para determinar se o hum é excitado por ondas de IG no 

oceano profundo ou primeiramente sobre plataformas continentais. Porém, 

como as amplitudes de ondas de IG são muito maiores sobre águas rasas 
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que a profundezas oceânicas, águas rasas da plataforma continental são 

mais prováveis de serem regiões fontes dominantes (Webb, 2008).  

De acordo com Bromirski and Gerstoft (2009) como a amplitude das 

ondas de IG depende das amplitudes do swell impactando nas costas, que 

por sua vez depende dos fatores climáticos afetados pela localização e 

intensidade de tempestades, as localizações de excitação e nível do hum 

estão relacionados ao clima. Assim, existe uma clara conexão entre o 

rastreamento de tempestade e a localização dominante de excitação do hum; 

e entre a intensidade de tempestades e os níveis do hum. Por exemplo, Rhie 

and Romanowicz, (2004) desenvolveram um método baseado em arranjo 

para detectar e localizar fontes de excitação do hum e os resultados 

demonstram que o hum da Terra origina-se principalmente no norte do 

oceano Pacífico no inverno do Hemisfério Norte e no sul dos oceanos no 

Inverno do Hemisfério Sul.  

De acordo com o trabalho de Stehly et al. (2006), os resultados das 

comparações entre as variações sazonais das localizações de fonte do ruído 

sísmico e alturas de ondas significantes, por exemplo, demonstram que as 

origens dos microssismos primário e secundário são diferentes. As fontes do 

microssismo secundário são estáveis em tempo. Ao mesmo tempo, o 

microssismo primário exibe uma grande variabilidade sazonal muito similar ao 

comportamento do hum. 

 

3.1.3  Aplicações do Ruído Sísmico de Ambiente 
 

As medidas de ruído sísmico de ambiente tem sido eficientes, por 

exemplo, nos estudos de mudanças climáticas como indicadores de grandes 

tempestades e na investigação da estrutura da Terra através da tomografia 

sísmica. 

Os microssismos tem sido reconhecidos como um indicador de 

intensidade de grandes tempestades devido à relação entre os microssismos 

e a altura significativa das ondas do oceano geradas por grandes 

tempestades (por exemplo, Gilmore, 1946; Kedar and Webb, 2005; Bromirski, 

2001; 2009). Portanto, a elevação do nível de ruído de ambiente implica no 

aumento tempestades oceânicas (Bromirski, 2001). Isto é possível, porque as 

fontes de ruídos de ambiente se localizam no mar e assim as marcas de 

variações climáticas são impressas nas correlações de registros de ruído. 

Quanto à eficiência de medidas de ruído sísmico de ambiente na 

investigação da estrutura da Terra através da tomografia sísmica, Kedar and 

Webb (2005) comentam que devido os microssismos serem praticamente 

contínuos, eles oferecem a possibilidade de monitorar mudanças temporais 

na crosta (induzidos, por exemplo, por stress tectônico e fluxos de fluídos) 

sobre uma escala de tempo que é muito mais curta do que é possível com 

fontes casuais.  



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                                       DIAS, R.C.  

29 
 

Kedar and Webb (2005) fazem a seguinte revisão: aplicações 

oceanográficas foram consideradas quando Haubrich et al. (1963) mostrou 

que tempestades podem ser localizadas e rastreadas com dados sísmicos, 

mas este método foi melhorado com Bromirski et al. (1999) e mais 

recentemente com Bromirski and Duennebier (2002) mostrando que o wave 

climate (isto é, as condições do oceano que originam e sustentam as ondas 

do oceano) pode ser reconstruído confiavelmente com dados sísmicos 

arquivados, que permite investigar mudanças nas frequências, intensidade e 

duração de ondas intensas associadas com mudanças climáticas. Estes 

dados arquivados também permitem, por exemplo, avaliar os pontos fortes 

das condições do El Niño. Assim, as tendências de aumento no número de 

eventos microssísmicos fortes indicam que a intensidade de ondas costeiras 

aumentam (McNamara et al. 2007).  

A maioria dos estudos de microssismos tem focado em energia de 

grandes períodos se propagando (ondas de superfície) e provavelmente 

gerados em águas rasas (por exemplo, Bromirski, 2001; 2009; Kedar and 

Webb, 2005; Stehly et al., 2006), mas no espectro do microssismo existe 

também energia que se propaga como ondas de corpo (ondas P). Além de 

gerar ondas de superfície, uma parte do pulso de pressão do microssismo 

secundário (DF) produzido por tempestades distantes é convertida no fundo 

do oceano em ondas P que podem ser observadas por arranjos sísmicos em 

terra, permitindo assim determinar a localização de tempestades (por 

exemplo, Gerstoft et al. 2008). Gerstoft et al. (2008) usando análises de 

arranjo em estações no sul da Califórnia mostra  que estas ondas de corpo 

são geradas no oceano a partir de tempestades distantes e se propagam nas 

profundidades da Terra como fases de P, PP e PKP. Em comparação com os 

microssismos de ondas de superfície, a região fonte é diferente em que a 

maioria dos microssismos de ondas de superfície são gerados em águas 

rasas. Neste trabalho Gerstoft et al. (2008), comparam dados hindcasts de 

ondas do oceano (dados de alturas de ondas significantes) com 

retroprojeções do espectro de energia de microssismos que identificam 

regiões de fontes (atividades de tempestades) distintas nos hemisférios Norte 

e Sul. Estes registros sugerem que as ondas de corpo originadas de 

tempestades em águas profundas surgem principalmente na banda de 

períodos menores do microssismo secundário.  

 Ao longo da década passada foi mostrado que a função de Green do 

meio de propagação entre dois pontos pode ser reconstruída através da 

correlação cruzada do ruído sísmico de ambiente registrado simultaneamente 

nesses dois pontos (Weaver and Lobkis, 2001; 2003; Campillo and Paul, 

2003; Shapiro and Campillo, 2004; Snieder 2004; Shapiro et al., 2005). Como 

o sinal mais energético do campo de onda sísmico é a onda de superfície a 

reconstrução da função de Green é geralmente proporcional a essa onda, o 

que faz possível a medição das curvas de dispersão. Assim, a função de 

Green (semelhante aos sismogramas) contém informações sobre a 
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velocidade sísmica do meio de propagação, a análise das mesmas tem 

potencial para fornecer informações sobre a estrutura profunda do meio. 

Portanto, as correlações cruzadas obtidas proporcionam uma fonte adicional 

de medidas de velocidades de dispersão de ondas de superfície que podem 

complementar estudos de tomografia sísmica com ondas de superfície de 

terremotos. 

       

 

3.2  Mapeamento de Estruturas com Ruído Sísmico 
 

O objetivo deste trabalho é justamente elaborar imagens tomográficas 

de velocidade de dispersão para o Nordeste do Brasil através das funções de 

Green obtidas da correlação cruzada do ruído sísmico de ambiente. As 

imagens desenvolvidas permitirão mapear satisfatoriamente feições 

estruturais da crosta superior e intermediária do Nordeste do Brasil.  

A Figura 4 mostra o espectro do ruído sísmico para a estação NBLI em 

Livramento-PB no Nordeste do Brasil. O pico de microssismo primário (SF) é 

observado na faixa de 10 a 20 s. Já o pico de microssismo secundário (DF) 

está na faixa de 5 a 10 s, ou seja, ocorre na metade do período do 

microssismo primário. Para concretizar estas observações podemos comparar 

o espectro de ruído sísmico para a estação NBLI com a distribuição de 

energia do ruído sísmico para a estação sísmica TUC em Tucson (Arizona) na 

Figura 3. Nota-se que ambos os picos de microssismo primário e secundário 

existem nas faixas de 10 a 20 s e 5 a 10 s, respectivamente, como esperado. 
 

 
Figura 4. Espectro de energia do ruído sísmico na componente vertical da estação 

permanente NBLI (Livramento-PB) no Nordeste do Brasil entre 22/07/2011 e 13/08/2011.  
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Tradicionalmente, esse tipo de estudo de mapeamento de estruturas da 

crosta da Terra (tomografia de ondas de superfície) tem sido feito com 

análises de terremotos regionais e distâncias telessísmicas (por exemplo, 

Feng 2004; Feng et al., 2007; Ritzwoller and Levshin, 1998).  Estes 

mapeamentos sísmicos tradicionais são baseados em ondas diretas emitidas 

por terremotos que são registradas em estações sismográficas. Estas ondas 

balísticas registradas são usadas para medir curvas de dispersão de ondas 

de superfície [sendo que para medir estas curvas, geralmente, é necessário 

conhecer o tempo de origem e local do evento (terremoto)]; e depois das 

medidas de curvas de dispersão serem realizadas, é feita a inversão dessas 

medidas que fornecem imagens tomográficas com informações do interior da 

Terra.  

Feng (2004), por exemplo, realizou a tomografia de dispersão de ondas 

de superfície como uma das etapas do seu trabalho com o objetivo de mapear 

as espessuras da crosta da América do Sul. Primeiramente, foram 

examinados registros de mais de 14.000 sismogramas de estações 

permanentes e temporárias existentes na América do Sul entre os anos de 

1992-2004, onde aproximadamente 6000 curvas de dispersão de onda 

Rayleigh e 3500 de ondas Love de boa qualidade foram selecionadas, 

produzindo uma cobertura de 9.500 percursos. Estas curvas de dispersão de 

velocidade de grupo do modo fundamental das ondas de superfície foram 

obtidas com a técnica MFT (Multiple Filtering Technique) de Dziewonski et al. 

(1969) para cada percurso (fonte-receptor). No entanto, o período máximo 

recuperável de cada curva de dispersão é diferente e depende da magnitude 

do evento e distância do epicentro (comprimento do percurso). Após as 

curvas de dispersão serem medidas foi realizada a inversão delas para obter 

as imagens tomográficas. Os resultados tomográficos confirmaram as 

principais províncias geotectônicas da América do Sul. 

Outro exemplo da técnica de tomografia tradicional é o trabalho de 

Ritzwoller and Levshin (1998), que apresenta resultados de tomografias de 

ondas de superfície para a região da Eurásia. Foram usados registros de 600 

eventos, dos anos 1988 a 1995, registrados em 83 estações em torno da 

Eurásia produzindo 9.000 medidas de curvas de dispersão do modo 

fundamental de ondas de superfície estimadas. As curvas de dispersão foram 

estimadas para períodos de 20 a 200 s para ondas Rayleigh e 20 a 125 s 

para ondas Love. Os autores comentam que o problema mais significativo do 

trabalho foi causado provavelmente pela anisotropia azimutal. Os resultados 

dos mapas de velocidade de grupo estimados revelam características 

geológicas e tectônicas da Eurásia. 

A metodologia usada aqui para tomografia de ondas de superfície 

usando ruído sísmico de ambiente é muito similar à tomografia tradicional de 

ondas de superfície usando terremotos ou telessismos (como os trabalhos 

citados acima), exceto que as medidas de dispersão não são obtidas das 

formas de ondas de terremotos, mas sim das funções de Green geradas pela 
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correlação cruzada do ruído sísmico de ambiente. Esta tomografia de ondas 

de superfície usando ruído de ambiente é uma técnica de imageamento que 

está se expandindo rapidamente nos últimos anos e a razão para esta 

expansão são as significativas vantagens fornecidas comparadas a 

tomografia convencional de terremotos (por exemplo, Sabra et al. 2005; 

Shapiro et al., 2005; Villaseñor et al. 2007; Mottaghi et al., 2013).  

As medidas feitas a partir de ondas de superfície originadas por 

terremotos comumente amostram poucas direções preferenciais, isto é, os 

eventos nem sempre são registrados em todos os receptores. Assim, as 

medidas feitas com as ondas de superfície telessísmicas fornecem valores 

médios sobre áreas extensas o que limita a resolução das imagens sísmicas 

resultantes (por exemplo, Nolet and Dahlen, 2000; Ritzwoler et al., 2002; 

Spetzler et al., 2002). Além disso, as inversões dessas ondas de superfície 

exigem algumas informações sobre a fonte que não é sempre conhecida com 

uma suficiente precisão (tais como tempo de origem e local do evento). 

Por outro lado, as medidas feitas a partir do ruído sísmico de ambiente 

podem ser feitas para qualquer direção de propagação (já que as fontes são 

os próprios receptores), consequentemente a localização da fonte é bem 

definida. Estas medidas também não dependem da ocorrência de terremotos 

e podem ser registradas em qualquer local quase continuamente, ou seja, 

esta técnica pode ser aplicada até para regiões com sismicidade não 

existente. Outra vantagem é a zona de sensibilidade dessas medidas que 

está localizada em uma estreita região conectando duas estações e as 

medidas podem ser estendidas para períodos curtos se são avaliadas 

estações localizadas relativamente próximas.  

Segundo Bensen et al. (2007) as primeiras tentativas de usar ruído de 

ambiente para tomografia de onda de superfície, chamada de tomografia de 

onda de superfície de ruído de ambiente, foram aplicados para estações no 

Sul da Califórnia (Shapiro et al. 2005; Sabra et al. 2005). Estes estudos 

resultaram em mapas de velocidade de grupo de períodos curtos (7.5-15 s) 

que exibem uma notável correlação com as principais unidades geológicas na 

Califórnia com anomalias de baixa velocidade correspondendo as maiores 

bacias sedimentares e anomalias de alta velocidade correspondendo aos 

núcleos ígneos das principais faixas montanhosas.  

Ao longo do tempo, muitos outros estudos foram realizados. Yang and 

Ritzwoller (2008) e Ritzwoller et al. (2011) listaram vários trabalhos de 

tomografias de ruído sísmico de ambiente que tem sido aplicadas com 

sucesso em todo mundo: Estados Unidos (Shapiro et al., 2005; Sabra et al., 

2005; Moschetti et al., 2007; Bensen et al., 2008; Lin et al., 2008), Asia (Cho 

et al., 2007; Fang et al., 2010; Yao et al., 2006), Europa (Villaseñor et al., 

2007; Yang et al., 2007), Nova Zelândia e Austrália (Lin et al., 2007), Islândia 

(Gudmundsson et al., 2007). A tomografia de ruído de ambiente tem sido mais 

aplicada em dados reais de escalas regionais (por exemplo, Shapiro et al., 

2005; Sabra et al., 2005; Yao et al., 2006, Cho et al., 2007), mas o método 
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tem sido aplicado com sucesso também em grandes áreas (por exemplo, 

Yang et al., 2007; Nishida et al., 2009).   

Villaseñor et al. (2007), por exemplo, desenvolveu está técnica de 

tomografia de ruído sísmico de ambiente para a Península Ibérica. Após 

originar e preparar as funções de Green de ondas de superfície a partir da 

correlação cruzada de 4 meses de dados de ruído de ambiente (ondas 

Rayleigh) foram medidas as curvas de dispersão, entre os períodos de 6 e 30 

s, usando a metodologia FTAN (Frequency-Time Analysis) de Levshin et al. 

(1972). Depois disso, foi realizada a inversão tomográfica, utilizando o método 

de Barmin et al. (2001) para se obter os mapas de velocidade de grupo do 

modo fundamental de ondas Rayleigh sobre um grid de 0.5 x 0.5 graus em 

torno da Península Ibérica. Sendo que foram usados registros por 40 

estações permanentes de banda-larga. Os resultados mostraram que as 

imagens tomográficas (10 e 20 s) apresentam alta resolução, permitindo 

mapear com precisão as principais feições estruturais da Península Ibérica 

tais como: o Planalto Ibérico, os orógenos Alpinos, e as maiores bacias 

sedimentares. Os Pirineus e a Cadeia Ibérica são imageadas com 

relativamente altas velocidade de grupo, em contraste com a Bacia de 

Guadalquivir e sedimentos do Golfo de Cádiz que apresentam baixas 

anomalias de velocidade de grupo.  Este estudo melhorou significativamente 

a resolução espacial comparada aos estudos de ondas de superfície 

anteriores que usaram dados de terremotos e foram limitados pelo pequeno 

número de estações de banda-larga avaliadas e por esparsas e irregulares 

distribuições de terremotos. 

 Outro exemplo recente de aplicação dessa técnica é o trabalho de 

Mottaghi et al. (2013). A tomografia de ruído de ambiente é usada para 

recuperar variações de velocidade de fase e de grupo em uma faixa de 

período de 8-40 s baseada nas funções de correlação cruzada a partir de 

sismômetros permanentes de banda-larga (34) e de meia-banda (05) em 

torno do Planalto Iraniano. As funções de Green de ondas de superfície foram 

obtidas a partir das correlações cruzadas de 6 meses de dados de ruído de 

ambiente para as estações de banda-larga e de 8-24 meses para as estações 

de meia-banda. Depois das funções de Green serem obtidas foi realizada as 

medidas velocidades de grupo do modo fundamental de ondas Rayleigh 

usando a técnica MTF (Multiple Filtering Technique) de Dziewonski et al. 

(1969). Já as medidas de curvas de dispersão de velocidades de fase foram 

realizadas usando a técnica de Yao et al. (2006). Um método de inversão não 

linear e iterativo chamado Fast Marching Surface Tomography de Rawlinson 

(2005) foi usado para obter as imagens tomográficas a partir das curvas de 

dispersão. Os resultados tomográficos mostram padrões de velocidade das 

significantes bacias sedimentares, e revelam mudanças de velocidade laterais 

bem inferidas indicando o espessamento crustal próximos da zona 

metamórfica Sanandaj-Sirjan e do Deserto Lut, por exemplo, e o afinamento 

crustal próximo ao Deserto Kavir. Este trabalho de Mottaghi et al. (2013) é 
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muito semelhante ao aqui apresentado, já que usamos as mesmas técnicas 

para medidas de curvas de dispersão de velocidade de grupo (MFT) e de 

inversão tomográfica (FMST). 
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4 .Funções de Green Obtidas da Correlação Cruzada do 

Ruído Sísmico 
 

Ao longo da década passada foi mostrado que a função de Green do 

meio de propagação entre dois receptores pode ser reconstruída através da 

correlação cruzada de campos difusos registrados simultaneamente nesses 

dois receptores (por exemplo, Lobkis and Weaver, 2001; Campillo and Paul, 

2003; Shapiro and Campillo, 2004). Os campos de ondas totalmente difusos 

são compostos de ondas com amplitudes e fases aleatórias, que se 

propagam em todas as direções possíveis e, portanto, contém a informação 

sobre qualquer caminho possível que pode ser extraído computando 

correlações cruzadas entre registros de pares de receptores. 

Segundo Yang and Ritzwoller (2008), em sismologia dois tipos de sinais 

tem sido considerados para formar campos de ondas aleatórios/difusos 

(random): o primeiro é a coda sísmica que resulta do espalhamento múltiplo 

de ondas sísmicas por heterogeneidades de pequena escala (por exemplo, 

Aki and Chouet, 1975; Paul et al., 2005) e; o segundo é o ruído sísmico de 

ambiente. O ruído de ambiente em contraste com a coda sísmica tem a 

vantagem de não depender da ocorrência de terremotos e pode ser registrada 

a qualquer tempo e local continuamente.  

A extração de funções de Green a partir de campos difusos tem sido 

aplicado com sucesso em várias áreas, por exemplo: na heliosismologia 

(Duvall et al., 1993; Kosovichev et al., 2000; Rickett and Claerbout, 1999), 

ultrasônicos (Lobkis and Weaver, 2001; Weaver and Lobkis, 2003; Larose et 

al., 2004; Malcolm et al., 2004; Weaver and Lobkis, 2004), hidroácustica 

(Roux et al., 2003; Sabra et al., 2005), em oceanografia (Roux and Kuperman, 

2003) e em sismologia regional (Campillo and Paul, 2003; Shapiro and 

Campillo, 2004; Shapiro et al., 2005). Depois que vários estudiosos notaram 

que a correlação de ruído é dominada por ondas de superfície, muitos 

experimentos foram realizados utilizando o ruído sísmico de ambiente 

principalmente em tomografia sísmica (Shapiro et al, 2005; Gerstoft et at., 

2006; Yang et al., 2007; Villaseñor et al., 2007; Lin et al.,2008; Huang et al. 

2010).  

Campillo and Paul (2003) extraíram as funções de Green de ondas de 

superfície através de correlações cruzadas de registros de coda sísmica de 

sismos regionais das estações sismológicas localizadas no México. A 

explicação teórica oferecida neste trabalho é baseada na suposição de 

equiparticionamento dos modos da Terra (Lobkis and Weaver, 2001), sendo 

que estes modos podem ser os modos normais da Terra ou os modos de 

ondas de superfície. Nestes experimentos, difuso significa que as amplitudes 

dos modos da Terra não são correlacionados, mas tem energias esperadas 

iguais. Por isso, a correlação cruzada do campo difuso em duas posições de 

receptores contém termos cruzados de modos da Terra iguais; significando 
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que a correlação cruzada de um campo difuso em um sistema fechado (Terra) 

converge para sua resposta impulsiva (Lobkis and Weaver, 2001). 

No entanto, Wapenaar et al. (2010) fazem uma análise desse 

experimento de Lobkis and Weaver (2001) que usam a hipótese de 

equipartição dos modos normais para extração da Função de Green, e eles 

descrevem que a Terra é um sistema fechado, mas em sismologia global o 

campo de onda não é difuso. Segundo Wapenaar et al. (2010) à escala de 

sismologia de exploração, um campo de ruído de ambiente pode ter um 

caráter difuso, mas o sistema não é fechado. Por isso, a aproximação por 

modos normais não é adequada para recuperar a função de Green das 

correlações de ruído. 

Snieder (2004) discute as falhas cometidas na aplicação dessa hipótese 

de modos da Terra no estudo de Campillo and Paul (2003). Primeiro, o tempo 

de registro de movimentação da Terra utilizado por Campillo and Paul (2003), 

600 s, não é suficiente para os modos normais da Terra se equilibrarem. 

Segundo, devido a profundidade rasa de muitos terremotos, o modo 

fundamental das ondas de superfície é geralmente mais excitado que a soma 

de todos os outros modos harmônicos (Romanowicz, 2003). Assim, não 

existindo equiparticionamento de energia entre os modos de ondas de 

superfície. Portanto, Snieder (2004) conclui que nem os modos normais nem 

os modos de ondas de superfície da Terra podem ser usados para explicar o 

experimento de Campillo and Paul (2003).  

Este capítulo está dividido em três seções. A seção 4.1 trata da 

metodologia de obtenção das funções de Green a partir da correlação 

cruzada do ruído sísmico de ambiente. Nesta metodologia, foi utilizado uma 

análise 1D dos princípios de interferometria sísmica passiva (ou recuperação 

da função de Green) de ondas diretas dada por Wapenaar et al. (2010) que 

consideram sistemas abertos. A seção 4.2 apresenta como foi realizado o 

processamento dos dados para surgimento das funções de Green e está 

subdividido em duas partes: na subseção 4.2.1 é apresentado como foi 

realizada a preparação dos dados; a subseção 4.2.2 consiste em mostrar 

como foi realizada as correlações cruzadas e como funciona a técnica de 

empilhamento não linear (time-frequency domain phase weighted stack - tf-

PWS) de Schimmel & Gallart (2007). Na seção 4.3 é mostrado resultados das 

funções de Green obtidas a partir das correlações cruzadas dos ruídos de 

ambiente do Nordeste do Brasil, onde é confirmado que o sinal emergindo 

das mesmas corresponde a onda de superfície Rayleigh quando a 

componente vertical é usada. 

 

 

4.1  Metodologia - Funções de Green  
 

 A análise 1D de Wapenaar et al. (2010) para recuperação da função de 

Green de ondas diretas pode ser representada pela Figura 5. Na Figura 5(a) 
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existe uma fonte (posicionada em 𝑥𝑆) e dois receptores (𝑥𝐴 e 𝑥𝐵) ao longo do 

eixo 𝑥. Considerando uma onda plana irradiada por uma fonte de ruído de 

ambiente (na posição 𝑥𝑠 e 𝑡 = 0) se propagando na direção positiva (lado 

direito) do eixo 𝑥 e assumindo que velocidade de propagação 𝑐 é constante e 

o meio não sofre atenuação, é possível encontrar as respostas observadas 

pelos receptores 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵. Estas respostas são denotadas por 𝑢(𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡) para 

o receptor 𝑥𝐴 e por 𝑢(𝑥𝐵 , 𝑥𝑆 , 𝑡) para o receptor 𝑥𝐵. Como a função fonte é 

definida por um ruído, então as respostas em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 podem ser escritas, 

respectivamente, como 

 

𝑢 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡 =  𝐺 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁(𝑡) 

e 

𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥𝑆 , 𝑡 =  𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁(𝑡) 

 

onde o asterisco () denota a convolução temporal, 𝑁(𝑡) é a fonte de ruído em 

𝑥𝑆, 𝐺 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡  e 𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝑆 , 𝑡  são as funções de Green para os receptores 𝑥𝐴 e 

𝑥𝐵, respectivamente. As funções de Green consistem de impulsos, portanto 

𝐺 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡 =   (𝑡 − 𝑡𝐴) e 𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝑆 , 𝑡 =   (𝑡 − 𝑡𝐵), sendo que 𝑡𝐴 =  
𝑥𝐴−𝑥𝑆

𝐶
  e 

𝑡𝐵 =  
𝑥𝐵−𝑥𝑆

𝐶
 . Aqui foi assumido que os primeiros argumentos das funções de 

resposta e de Green denotam as coordenadas do receptor e fonte (𝑥𝐴,𝐵 , 𝑥𝑆), 

enquanto o último argumento refere-se ao tempo 𝑡. As respostas para os 

receptores em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 são representados simbolicamente nas Figuras 5(b) e 

5(c), respectivamente. 

 A correlação cruzada das respostas dos receptores em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 pode 

ser interpretada como a resposta de uma fonte em 𝑥𝐴 observada por um 

receptor em 𝑥𝐵, ou seja, 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, 𝑡 . Esta representação 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, 𝑡  formula o 

princípio de que a correlação cruzada de observações em dois receptores (𝑥𝐴 

e 𝑥𝐵) fornece a resposta em um desses receptores (𝑥𝐵). Isso ocorre porque os 

caminhos dos raios associados com as respostas dos receptores tem o 

caminho 𝑥𝑆 para 𝑥𝐴 em comum (linhas tracejadas nas figuras 5(b) e 5(c)), 

fazendo com que o tempo de trânsito ao longo desse caminho seja cancelado 

no processo de correlação cruzada.  

 A correlação cruzada de 𝑢 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡  e 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥𝑆 , 𝑡  é dada por  

 

𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑢 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , −𝑡 =  𝐺 𝑥𝐵, 𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝐺 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , −𝑡 ∗  𝑆𝑁(𝑡), 

 

onde 𝑆𝑁(𝑡) é a autocorrelação do ruído de ambiente, ou seja, 𝑆𝑁 𝑡 = 𝑁 𝑡 ∗

𝑁(−𝑡); e o asterisco () denota a convolução temporal, mas o tempo negativo 

da segunda função de Green torna a convolução em uma correlação. A 

equação (2) de correlação pode ser simplificada, tornando-se 

 

𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥𝐴, 𝑡 = 𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, 𝑡 ∗ 𝑆𝑁 𝑡 . 

(1) 

(2) 

(3) 
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Em outras palavras, como a função da fonte é um ruído, a correlação 

cruzada das respostas em dois receptores fornece a função de Green entre 

estes dois receptores convolvido com a autocorrelação da função da fonte de 

ruído. Com isso, tem-se que 𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, 𝑡 =   [𝑡 −  𝑡𝐵−𝑡𝐴 ], sendo que 𝑡𝐵 −

 𝑡𝐴 =  
𝑥𝐵−𝑥𝐴

𝐶
. O resultado desta correlação cruzada é ilustrado simbolicamente 

na Figura 5(d).  

Uma interessante observação é que a velocidade de propagação 𝑐 e a 

posição da fonte 𝑥𝑆 não precisam ser conhecidas. Já que os tempos de 

trânsito ao longo do caminho comum são compensados na correlação 

cruzada, independente da velocidade de propagação e do comprimento desse 

caminho. Similarmente, se a fonte de ruído ocorre em outro tempo qualquer 𝑡𝑆 

em vez de 𝑡 = 0, as respostas observadas em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 são deslocadas pela 

mesma quantidade de tempo qualquer 𝑡𝑆, que é cancelado na correlação 

cruzada. Assim, o tempo absoluto o qual a fonte emite sua onda não precisa 

ser conhecido.  

 
Figura 5. Exemplo 1D de recuperação da função de Green de onda direta (interferometria de 

onda direta). (a) Uma onda plana viaja em direção ao lado direito do eixo 𝑥, emitida por uma 

fonte de ruído em 𝑥𝑆 e 𝑡 = 0. (b) A resposta observada por um receptor em 𝑥𝐴, isto é, 

𝑢 𝑥𝐴 , 𝑥𝑆 , 𝑡 . (c) A resposta observada por um receptor em 𝑥𝐵, isto é, 𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥𝑆 , 𝑡 . (d) Correlação 

cruzada das respostas em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵, que é interpretada como a resposta de uma fonte em 𝑥𝐴 

observada em 𝑥𝐵, ou seja, 𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥𝐴 , 𝑡 . As linhas tracejadas nas figuras (b) e (c) são para 

enfatizar o caminho comum percorrido pela onda. Adaptada de Wapenaar et al. (2010). 

 

Até agora foi considerado uma onda plana se propagando na direção 

positiva do eixo 𝑥. Para uma onda plana se propagando na direção negativa 

do eixo 𝑥 (lado esquerdo), as respostas em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 são dadas, 

respectivamente, por  
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𝑢 𝑥𝐴, 𝑥′𝑆 , 𝑡 =  𝐺 𝑥𝐴, 𝑥′𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁(𝑡) 

e 

𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥′𝑆 , 𝑡 =  𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥′𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁(𝑡). 

 

Consequentemente, a correlação cruzada dessas respostas é dada por 

𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥𝐴, −𝑡  que pode ser definida como 

 

𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, −𝑡 = 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥′𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑢 𝑥𝐴, 𝑥′𝑆 , −𝑡  

 

A diferença dessa correlação cruzada 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, −𝑡  para a anterior 

𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥𝐴, 𝑡 , é que a resposta resultante (sinal) aparece no lado negativo do 

registro (Figura 6).  

 
Figura 6. Exemplo 1D de recuperação da função de Green de onda direta (interferometria de 

onda direta). (a) Uma onda plana viaja em direção ao lado esquerdo (negativo) do eixo 𝑥, 

emitida por uma fonte de ruído em 𝑥′𝑆 e 𝑡 = 0. (b) A resposta observada por um receptor em 

𝑥𝐴, isto é, 𝑢 𝑥𝐴 , 𝑥′𝑆 , 𝑡 . (c) A resposta observada por um receptor em 𝑥𝐵, isto é, 𝑢 𝑥𝐵 ,𝑥′𝑆 , 𝑡 . (d) 

Correlação cruzada das respostas em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵, que é interpretada como a resposta de uma 

fonte em 𝑥𝐵 observada em 𝑥𝐴, ou seja, 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴 , −𝑡 .  

 

Agora, quando é considerado duas fontes de ruído 𝑁𝑥𝑠
(𝑡) e 𝑁𝑥′𝑠(𝑡)  

agindo em 𝑥𝑆 e 𝑥′𝑆, respectivamente. As respostas em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 são 

 

𝑢 𝑥𝐴, 𝑡 =  𝑢 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡 + 𝑢 𝑥𝐴, 𝑥′𝑆 , 𝑡  

               =   𝐺 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁𝑥𝑠
 𝑡 +  𝐺 𝑥𝐴, 𝑥′𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁𝑥′𝑠

 𝑡  

e 

𝑢 𝑥𝐵 , 𝑡 =  𝑢 𝑥𝐵, 𝑥𝑆 , 𝑡 + 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑥′𝑆 , 𝑡  

               =   𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁𝑥𝑠
 𝑡 +  𝐺 𝑥𝐵 ,𝑥′𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁𝑥′𝑠

 𝑡  

(4) 

(5) 

(6) 
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Cada uma dessas respostas acima (6), é a superposição de uma onda 

se propagando para o lado direito e uma outra para o lado esquerdo, portanto 

a resposta não é uma versão deslocada como vistas nas situações anteriores. 

Assumindo que as fontes de ruído não são correlacionadas; assim,  𝑁𝑥 ′
𝑠
(𝑡) ∗

𝑁𝑥𝑠
(−𝑡) =  𝛿𝑥𝑠𝑥′𝑠  𝑆𝑁 𝑡 , onde 𝛿𝑥𝑠𝑥′𝑠  é a função delta Kronecker e os colchetes 

angulares  …   denotam uma média conjunta. Na prática, a média conjunta é 

substituída por integração sobre um tempo suficientemente longo. Para a 

correlação cruzada das respostas em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵, pode-se agora escrever  

 

 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑡 ∗  𝑢 𝑥𝐴, −𝑡     

=   𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁𝑥𝑠
 𝑡 +  𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥 ′

𝑆 , 𝑡 ∗ 𝑁𝑥 ′
𝑠
 𝑡        

∗  𝐺 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , −𝑡 ∗ 𝑁𝑥𝑠
 −𝑡 + 𝐺 𝑥𝐴, 𝑥 ′

𝑆 , −𝑡 ∗ 𝑁𝑥 ′
𝑠
 −𝑡   . 

 

Logo, 

 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑡 ∗  𝑢 𝑥𝐴, −𝑡      

=  𝐺 𝑥𝐵 ,𝑥𝑆 , 𝑡 ∗ 𝐺 𝑥𝐴, 𝑥𝑆 , −𝑡 ∗ 𝑆𝑁 𝑡 +  𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥 ′
𝑆 , 𝑡 ∗

𝐺 𝑥𝐴, 𝑥 ′
𝑆 , −𝑡 ∗ 𝑆𝑁 𝑡  .  

 

A equação acima ainda pode ser resumida para  

 

 𝑢 𝑥𝐵 , 𝑡 ∗  𝑢 𝑥𝐴, −𝑡  =    𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, 𝑡 + 𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, −𝑡  ∗ 𝑆𝑁 𝑡  . 

 

Esta equação (9) mostra que a correlação cruzada de dois campos 

observados em 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 fornece a função de Green entre 𝑥𝐴 e 𝑥𝐵 mais sua 

versão de tempo reverso convolvidos com a autocorrelação do ruído. Os 

termos cruzados não se contribuem porque as fontes de ruído 𝑁𝑥𝑆
(𝑡) e 𝑁𝑥′𝑆 (𝑡) 

não são correlacionados. Apesar da simplicidade da análise 1D feita por 

Wapenaar et al. (2010), ela pode ser estendida para mais situações, casos 2D 

e 3D. No caso de fontes de ruído não correlacionadas uma simples correlação 

cruzada das respostas dos receptores é suficiente para obter respostas das 

fontes no local.  

A correlação cruzada de registros de dois receptores produz a função de 

Green por um processo de interferência construtiva das ondas que se 

propagam ao longo da linha dos receptores. Então, para se obter uma 

resposta de tempo simétrico é necessário que ocorra uma iluminação 

isotrópica dos receptores. Em 1D, esta iluminação isotrópica significa igual 

iluminação por ondas se propagando tanto para o lado direito como para o 

lado esquerdo. Em 2D e 3D, iluminação isotrópica significa igual iluminação a 

partir de todas as direções. Assim, podemos obter correlações cruzadas 

simétrica e assimétrica. Quando as fontes de ruído são bem distribuídas em 

torno das duas estações o resultado da correlação cruzada (a função de 

Green) é simétrico, ou seja, em ambos os lados do registro há o mesmo nível 

de energia. Mas quando há uma distribuição não uniforme de fontes de ruído 

(7) 

(8) 

(9) 
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no espaço a correlação cruzada é assimétrica, ou seja, as amplitudes e 

conteúdo espectral são diferentes em ambos os lados do registro (Sabra et al. 

2005; Stehly et al. 2006; Bensen et al. 2007; Yang & Ritzwoller, 2008).  

Considerando a equação (9) tem-se uma correlação cruzada simétrica, 

mas às vezes é encontrado na literatura uma resposta assimétrica, ou seja, 

𝐺 𝑥𝐵 ,𝑥𝐴, 𝑡 − 𝐺 𝑥𝐵 , 𝑥𝐴, −𝑡  o que é um resultado de diferencialidade definido 

por funções de Green. Assim, pode-se notar que uma simples diferenciação 

de tempo das funções de Green torna uma resposta assimétrica em simétrica 

e vice-versa (Wapenaar and Fokkema, 2006).  

 

 

4.2  Processamento de Dados - Emergência das Funções de 

Green 

 

Os procedimentos de processamento dos dados para obtenção das 

funções de Green de ondas Rayleigh está dividida em duas etapas. A 

primeira consiste na preparação dos dados (subseção 4.2.1). A segunda 

etapa consiste basicamente em exibir os procedimentos das correlações 

cruzadas e a técnica de empilhamento das mesmas (subseção 4.2.2). O 

processamento de dados tem sido aqui aplicado para os registros de 01 mês 

do ruído sísmico de ambiente das 33 estações de banda-larga e registro 

contínuo presentes no Nordeste do Brasil. Sendo que foi produzido um total 

de 194 correlações cruzadas. 

 

4.2.1  Preparação dos Dados 
 

A primeira etapa do processamento consiste na preparação da forma de 

onda dos dados de ruído sísmico de ambiente. O objetivo dessa etapa é 

destacar somente o ruído sísmico de ambiente e por isso é necessário 

remover todos os sinais indesejados (sismos) e irregularidades instrumentais 

que obscurecem o ruído de ambiente. Esta etapa do processamento toma 

menos tempo e é computacionalmente mais intensivo que as próximas etapas 

(correlações cruzadas e empilhamento). 

O processamento dos dados consistiu, primeiramente, em obtermos 

registros de 1 dia. No próximo passo os dados foram decimados para 10 

amostras por segundo, para diminuir o tamanho dos dados e assim tomar 

menos tempo computacional na etapa posterior (correlações cruzadas e 

empilhamento). Após isto, foi removida a média e tendência dos dados. A 

remoção da resposta instrumental foi necessária já que cada rede é 

constituída de instrumentos diferentes. Posteriormente, os dados foram 

filtrados com um filtro banda-passante de 0.01 a 1.0 Hz para reduzir o 

intervalo de frequência onde pode-se esperar extrair sinal a partir de ruído 

coerente.  
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Segundo Bensen et al. (2007), entre a maioria das complicações na 

automatização do processamento de dados, os sismos são os mais 

significativos. Pois estes ocorrem irregularmente e embora os tempos e 

localizações de grandes sismos possam ser encontrados em catálogos 

sísmicos, muitos dos pequenos sismos que ocorrem por todo o globo não se 

encontram nos catálogos. Além disso, o tempo de chegada das fases das 

ondas superficiais para pequenos períodos não é bem conhecido. Por isso, a 

remoção de sinais de sismos deve ser realizada a partir de adaptações 

próprias dos dados, de modo a não ser necessário recorrer a catálogo. 

Considerando o que foi dito acima, o seguinte passo pode ser 

considerado o principal procedimento dessa etapa de preparação dos dados, 

que consiste em aplicar a normalização temporal e espectral para remover os 

efeitos dos sismos, das irregularidades instrumentais e das fontes de ruído 

não estacionário próximas das estações que inevitavelmente se encontram 

nos registros sísmicos e que, portanto, podem influir nos resultados das 

correlações cruzadas. Estas normalizações são operações não lineares 

frequentemente usadas para preparar os dados de ruído sísmico de ambiente 

para a correlação cruzada (Cupillard and Capdeville, 2010). A normalização 

no domínio do tempo (ou normalização temporal) aplicada aqui é a chamada 

one-bit, já a normalização no domínio da frequência (ou normalização 

espectral) é chamada de whitening (por exemplo, Larose et al., 2004; Shapiro 

& Campillo, 2004; Bensen et al. 2007; Cupillard and Capdeville, 2010; 

Schimmel et al., 2011).  

A normalização one-bit considera apenas o sinal (positivo e negativo) 

das formas de onda (Cupillard and Capdeville, 2010). Esta normalização 

consiste basicamente em substituir todas as amplitudes positivas por 1 e 

todas as amplitudes negativas por -1, ou seja, consiste em dividir cada valor 

da amplitude do ruído pelo seu valor absoluto. Em Bensen et al. (2007) outras 

técnicas de normalização temporal, não estudadas aqui, podem ser 

encontradas. Segundo Bensen et al. (2007) a normalização one-bit pode ser 

considerada a mais agressiva dos métodos, mas para o nosso objetivo ela 

funciona satisfatoriamente. A normalização one-bit tem sido usada em alguns 

estudos sísmicos de coda de ondas e de ruído sísmico de ambiente (Campillo 

& Paul, 2003; Shapiro & Campillo, 2004; Shapiro et al., 2005). Além de ter 

mostrado aumentar a razão sinal/ruído, quando usado em experiências 

laboratoriais em acústica (Larose et al., 2004).  

A normalização no domínio da frequência ou whitening, consiste em 

definir como 1 a amplitude do espectro de cada registro sem mudar a fase. 

Para aplicar esta normalização o sinal no domínio do tempo é transformado 

para frequência e depois do registro ser normalizado ele é convertido 

novamente para o domínio do tempo. O whitening é utilizado para melhorar as 

frequências com baixa amplitude.  

A Figura 7 mostra um exemplo de ruído registrado na estação LP05 no 

dia 23/01/2013. No painel esquerdo é apresentado o dado bruto, dado com 
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normalização one-bit e com normalização whitening, respectivamente, e no 

painel direito é mostrado o espectro de amplitude dos mesmos.  O efeito da 

normalização one-bit é claramente visível no domínio do tempo, enquanto o 

efeito da normalização espectral aparece no domínio da frequência. A 

normalização espectral reduz desequilíbrios no espectro de amplitude da 

correlação cruzada, isto futuramente ajudará nas medidas das curvas de 

dispersão. Na Figura 8 é mostrado, respectivamente, o dado bruto e o dado 

após a aplicação das normalizações. Nota-se nesta Figura 8 que os sinais 

indesejados são removidos na janela de tempo de 24 horas. 

As normalizações podem ocasionar modificações não lineares nas 

formas de onda, por isso a ordem dos passos exibidos acima é significante e 

deve ser seguido. Estes passos foram feitos para cada dia das 33 estações 

sísmicas do Nordeste do Brasil usadas neste trabalho.  

 

 
Figura 7. No painel esquerdo é apresentado um exemplo de ruído registrado na estação LP05 

no dia 23/01/2013 para os três diferentes processamentos de ruído (dado bruto, dado com 

normalização one-bit e com whitening).  No painel direito é mostrado o espectro de amplitude 

desses registros. 
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Figura 8. Mesmo registro da Figura 7 (estação LP05 no dia 23/01/2013), acima dado bruto e 

abaixo dado após realizadas as normalizações temporal (one-bit) e espectral (whitening). 

 

4.2.2 Correlações Cruzadas e Empilhamento (tf-PWS) 
 

A segunda etapa dos procedimentos de processamento dos dados 

consiste em obter as correlações cruzadas diárias dos registros de ruído 

sísmico de ambiente para as estações do Nordeste do Brasil, seguido do 

empilhamento de todos os dias dos pares de estações para corresponder a 

grandes séries temporais. As correlações cruzadas foram obtidas usando a 

metodologia de correlação clássica mostrada na seção anterior.  Sendo que 

para cada estação foram obtidos 1 mês de registros de ruído.  

As correlações cruzadas diárias foram empilhadas para cada par de 

estações, considerando uma janela de tempo entre -400 e 400 s, que 

depende da maior distância de interestação. O empilhamento melhora a 

identificação das Funções de Green, aumentando o valor da razão sinal/ruído 

(diferença de amplitude entre o sinal resultante da correlação e o ruído não 

coerente). Sendo que foi produzido 194 correlações cruzadas empilhadas. 

A técnica de empilhamento aqui utilizada é a chamada tf-PWS (time-

frequency domain phase-weighted stack) de Schimmel and Gallart (2007). 

Esta técnica reduz os limites para detecção de eventos fracos, mas 

coerentes. No tf-PWS estes sinais fracos são realçados. Isso faz com que um 

ruído incoerente de grande amplitude tenha pouca influência no sinal 

empilhado, contrário ao que aconteceria com o empilhamento linear. O tf-

PWS é uma extensão do PWS apresentado por Schimmel and Paussen 

(1997). O PWS é um empilhamento não linear onde cada amostra de um 

empilhamento linear é ponderado por uma medida de coerência 
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explicitamente independente da amplitude, o empilhamento de fase que pode 

ser expresso como 

 

𝑐 𝑡 =  
1

𝑁
   𝑒𝑖𝑗 (𝑡)𝑁

𝐽=1  

, 

 

em que 𝑐 𝑡  é o empilhamento de fase, 𝑁 é o número de traços usados  𝑗 é 

um índice que enumera os 𝑁 traços usados, (𝑡) é a fase instantânea (por 

exemplo, Bracewell, 1965), e  é um parâmetro que ajusta a transição entre a 

soma de um sinal coerente e menos coerente. 

As amplitudes do empilhamento de fase variam entre 0 e 1 em função do 

tempo. Se as fases instantâneas dos sinais a um certo tempo são coerentes, 

então, a amplitude do empilhamento de fase é igual a um. As amplitudes zero 

significam que os sinais são somados destrutivamente. O empilhamento de 

fase é uma medida de coerência em função do tempo, que é a eficácia do 

empilhamento sobre a qual a base da fase instantânea é descrita. As 

amplitudes dos traços sísmicos são somente envolvidas na computação de 

fases instantâneas.  

No PWS o objetivo é reprimir os sinais empilhados que não são 

coerentes. Para este propósito foi envolvido o empilhamento de fase como 

uma medida de coerência para a soma dos traços sísmicos. A idéia é usar o 

empilhamento de fase como um peso dependente do tempo do empilhamento 

linear, ou seja, cada amostra do empilhamento linear será ponderada pelo 

empilhamento de fase. Isto é facilmente realizado pela multiplicação dos 

termos: 

 

𝑝 𝑡 =
1

𝑁
 𝑠𝑗  𝑡 

𝑁
𝑘=1   

1

𝑁
 𝑒𝑖𝑗 (𝑡)𝑁

𝐽=1  


, 

 

onde 𝑝 𝑡  é o empilhamento de fase ponderado,  𝑠 𝑡  é o traço sísmico, 𝑁 é o 

número de traços usados  𝑗 é um índice que enumera os 𝑁 traços usados, 

(𝑡) é a fase instantânea (por exemplo, Bracewell, 1965), e  é um parâmetro 

que ajusta a transição entre a soma de um sinal coerente e menos coerente. 

Com isso Schimmel and Paulssen (1997) esclarecem porque se chama 

phase-weighted stack (empilhamento de fase ponderada), ou seja, toda 

amostra do empilhamento linear será ponderado pela coerência de suas fases 

instantâneas. Sinais coerentes fracos são aprimorados através da redução de 

ruído incoerente. O empilhamento de fase age como um filtro com uma certa 

intensidade da transição entre a similaridade e dissimilaridade de fase, que é 

controlada pela potência . O empilhamento linear é recuperado com  = 0. 

Assim, o PWS é um empilhamento não-linear, e a distorção da forma de onda 

é esperada. No entanto, sinais coerentes não serão distorcidos, desde que a 

fase instantânea é presumida para ser mais ou menos estacionária nos traços 

individuais. As distorções maiores são esperadas para sinais incoerentes.  

 (10) 

(11) 
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Agora, o tf-PWS é uma extensão do PWS apresentado acima e pode ser 

escrito como 

 

𝑝𝑡𝑓  , 𝑓 =  𝑆1𝑠 , 𝑓 𝑐𝑡𝑓  , 𝑓 = 𝑆1𝑠 , 𝑓  
1

𝑁
 

𝑆𝑗 (,𝑓)𝑒 𝑖𝑓

𝑆𝑗 (,𝑓)

𝑁
𝐽=1  



, 

 

onde 𝑆𝑗 (, 𝑓) é a transformada S (Stockwell et al., 1996; Schimmel and Gallart, 

2005; Schimmel et al., 2011) da 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 série temporal (correlações 

cruzadas) e 𝑆1𝑠(, 𝑓) é a transfomada S do empilhamento linear de todas as 𝑁 

séries temporais (correlogramas cruzados). A coerência de fase 𝑐𝑡𝑓  , 𝑓  é 

usada para ponderar as porções incoerentes do empilhamento linear no 

domínio tempo-frequência (Schimmel et al., 2011).  

 

 

4.3  Resultados 

 

As correlações cruzadas tem sido aqui aplicadas para um período de 1 

mês do ruído sísmico de ambiente registrado na componente vertical das 33 

estações de banda-larga e registro contínuo, separadas entre  60 e 1311 km, 

presentes no Nordeste do Brasil (Figura 9a): 16 estações RSISNE, 06 

estações do Instituto do Milênio, 07 estações da rede LP (Linha Passiva), 01 

estação da rede BLSP (Brazilian Lithosfere Seismic Project  IAG/USP), 02 

estações da rede INCT-ET e a estação Riachuelo. Devido à quantidade de 

estações foram obtidas 194 correlações cruzadas empilhadas (Figura 9b). As 

correlações cruzadas obtidas são dominadas por ondas Rayleigh na 

componente vertical (Z). 

A Figura 10 mostra o resultado do cálculo de 194 correlações cruzadas 

simétricas para a componente vertical do ruído sísmico de ambiente, filtradas 

com um passa banda de 0.01-1.0 Hz. Essas correlações cruzadas simétricas 

são obtidas fazendo a média das partes causal e acausal da correlação. 

Pode-se notar que a distâncias de poucas centenas de quilômetros, ondas 

Rayleigh de período curto emergem claramente a partir do ruído. Porém, a 

longas distâncias o sinal pode ser obscurecido por forte atenuação como se 

percebe. A linha verde na Figura 10 indica uma velocidade de ~ 3 km/s, o que 

é esperado para ondas Rayleigh.  

 

(12) 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                                       DIAS, R.C.  

47 
 

 
Figura 9. (a) Mapa com a rede de estações usada neste trabalho (33 estações). A figura (b) 

mostra a cobertura das 194 correlações cruzadas para o Nordeste do Brasil para a 

componente vertical (ondas Rayleigh). As correlações cruzadas foram calculadas para um 

período de 1mês. 

 

 
Figura 10. Correlações cruzadas simétricas empilhadas em função da distância entre as 

estações. São mostradas a componente vertical dos registros, filtradas com um passa banda 

de 0.01-1.0 Hz. 
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O caráter dispersivo das ondas de superfície Rayleigh obtidas da 

correlação cruzada é mostrado para o par de estações NBIT-NBPS na Figura 

11. A figura mostra as séries temporais empilhadas filtradas em várias bandas 

de frequência. Nota-se que os trens de ondas coerentes emergem para todos 

os períodos e o sinal emergido é claramente dispersivo, como esperado para 

ondas Rayleigh. 

 

 

Figura 11. Correlações cruzadas da componente vertical para o par de estações NBIT-NBPS 

filtradas com diferentes frequências passa-banda, como indicado no lado direito de cada 

quadro, para mostrar o caráter dispersivo da onda Rayleigh extraída. A linha rosa enfatiza a 

dispersão do sinal emergindo. 

 

As correlações cruzadas de ruído sísmico de ambiente entre dois 

receptores podem ser consideradas uma ferramenta de detecção de ondas 

que passam pelas posições dos receptores. As correlações cruzadas 

identificam essas ondas em função do tempo de trânsito delas percorrido de 

um receptor para o outro. Assim, essas correlações resultam em funções de 

Green com coordenadas positiva e negativa de tempo, ou seja, atrasos ( lags) 

de correlação positiva e negativa. A parte de atraso positiva das correlações 

cruzadas é às vezes chamada de sinal causal e a parte de atraso negativo é 

chamada de acausal.  

As partes causal e acausal da correlação cruzada podem diferir em 

amplitude. Este fator de amplitude depende diretamente do fluxo de energia 

das ondas viajando de uma estação para outra (Sabra et al., 2005). Se as 

fontes de ruído sísmico de ambiente são distribuídas homogeneamente em 

azimute, a parte causal e acausal das funções de Green são simétricas em 

relação ao tempo de chegada, pois as fontes de ruído de ambiente são 

distribuídas uniformemente em torno do par de estações. Por outro lado, se a 
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densidade de fontes é maior em um dos lados que no outro, a quantidade de 

energia se propagando em ambas as direções é diferente. Neste caso, as 

funções de Green são assimétricas em relação às amplitudes das partes 

causal e acausal (embora os tempos de chegada continuem a ser os 

mesmos). Discussões sobre simetrias das funções de Green podem ser 

encontradas, por exemplo, em Sabra et al. (2005) e  Bensen et al. (2007). 

Segundo Sabra et al. (2005) as funções de Green são assimétricas 

possivelmente devido a uma fonte de ruído com direção predominante, ou 

seja, o ruído de ambiente originado é dominado por microssismos oceânicos 

se propagando próximos as costas. Isto é o que ocorre na grande maioria das 

funções de Green obtidas aqui. Ainda Segundo Sabra et al. (2005) dada a 

proximidade da rede de estações próxima à costa dos oceanos, é esperado 

que as funções de Green para os pares de estações orientados 

perpendiculares e próximos a costa irá emergir com mais segurança que para 

os pares de estações orientados paralelamente e mais afastados da costa. 

A Figura 12 mostra um exemplo de funções de Green da componente 

vertical assimétricas para três diferentes pares de estações. Uma importante 

consequência é que a assimetria das correlações cruzadas calculadas entre 

vários pares de estações de uma rede pode ser usada para medir a principal 

direção do fluxo de energia em torno do arranjo. No segundo registro (NBPA-

SBBR), por exemplo, o sinal encontra-se na parte causal do sinal (positiva), o 

que significa que a maior parte de energia das ondas se propaga de NBPA 

para SBBR. Na Figura 13 temos exemplos de funções de Green da 

componente vertical, aproximadamente, simétricas em relação ao tempo de 

chegada, podendo-se dizer que as fontes de ruído estão distribuídas 

uniformemente em torno dos pares de estações.  

 

.  

Figura 12. Funções de Green da componente vertical assimétricas dos pares de estações 

LP05-RCBR ( 642 km), NBPA-SBBR (~ 424 km) OCBR-SLBR ( 205 km). 
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Figura 13. Funções de Green da componente vertical, aproximadamente, simétricas dos 

pares de estações LP02-NBCL ( 220 km), LP02-NBPB ( 388 km) e SABR-SBBR ( 250 

km). 

 

Por fim, tendo obtido todas as funções de Green do ruído sísmico de 

ambiente é possível usá-las como se fossem ondas Rayleigh para a 

componente vertical. Deste modo, pode-se obter a partir dessas funções de 

Green curvas de dispersão de velocidades de grupo e, consequentemente, 

resultados de tomografia do Nordeste do Brasil que serão detalhadas a 

seguir. 
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5  Medidas das velocidades de dispersão 
 

Após as funções de Green obtidas das correlações cruzadas do ruído 

sísmico de ambiente serem processadas, pode-se iniciar as medidas de 

dispersão de velocidades de grupo do modo fundamental das mesmas. Este 

Capítulo está dividido em duas seções. Na seção 5.1 é descrita a metodologia 

da MFT (Multiple Filtering Technique - MFT) de Dziewonski et al. (1969) que 

isola o modo fundamental de ondas de superfície, medindo assim as 

velocidades de grupo. A técnica de filtragem múltipla requer o uso de um filtro 

acausal Gaussiano para isolar o pacote de ondas no período central do filtro. 

Para obter as curvas de dispersão usando a MFT foi usado o pacote de 

Herrmann & Ammon (2002). Este pacote é comumente usado para medir 

curvas de dispersão (por exemplo, Feng, 2004; Feng et al., 2004). Neste 

trabalho as velocidades de grupo podem ser medidas com sucesso para 

períodos entre 5 e 20 s para as ondas Rayleigh (modo fundamental) 

reconstruídas pelas correlações cruzadas do ruído sísmico de ambiente no 

Nordeste do Brasil. Na seção 5.2 é feita uma seleção das curvas de 

dispersão, mais precisamente, um controle de qualidade das mesmas. Com 

isso, na seção 5.2 é encontrado as curvas de dispersão que foram 

selecionadas para se obter as imagens tomográficas.  

 

 

5.1  Curvas de Dispersão (Multiple Filtering Technique - MFT) 
 

As ondas de superfície em comparação com as ondas de corpo (P e S), 

tem amplitudes maiores e velocidades menores. As ondas de superfície 

(ondas Rayleigh e Love) são ondas que se propagam ao longo da superfície 

da Terra e possuem um papel importante nos estudos sismológicos, já que 

fornecem informações relevantes da estrutura da crosta e do manto superior. 

Aqui será dado um breve resumo sobre as ondas de superfície, mas mais 

detalhes sobre elas podem ser encontrados em: Lay & Wallace,1995; 

Shearer, 1999; Aki & Richards, 2002. 

As ondas Rayleigh são ondas originadas da superposição de ondas P e 

SV (componente vertical da onda S) e produzem um movimento elíptico 

retrógrado no solo. Assim, as ondas Rayleigh são encontradas nos registros 

das componentes radial (R) e vertical (Z). Já as ondas Love resultam da 

interferência construtiva entre ondas SH (componente horizontal da onda S) 

que são refletidas no interior de uma guia de ondas e, produzem um 

movimento de cisalhamento horizontal no solo. Assim, as ondas Love 

aparecem apenas nos registros da componente transversal (T). As ondas 

Love apresentam velocidades mais altas do que as ondas Rayleigh, pois 

chegam mais cedo nos sismogramas. Aqui os sismogramas são funções de 

Green obtidas da correlação cruzada do ruído sísmico de ambiente.  
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Uma propriedade importante das ondas de superfície é que são 

dispersivas. A dispersão é uma propriedade física das ondas em geral que se 

manifesta quando a velocidade de propagação depende da frequência da 

onda propagada. Por causa do incremento da velocidade sísmica das rochas 

com a profundidade, as ondas de superfície geradas se tornam dispersivas 

(por exemplo, Aki & Richards, 2002). A relação entre a velocidade de 

dispersão e a frequência é a chamada curva de dispersão. Sendo que esta 

curva de dispersão pode ser utilizada para mapear a variação da velocidade 

sísmica das rochas.  

A caracterização da curva de dispersão pode ser atingida de duas 

formas: através de medidas de velocidades de fase ou através de medidas de 

velocidade de grupo. As velocidades de fase e de grupo podem ser medidas a 

partir de sismogramas (no nosso caso, funções de Green obtidas da 

correlação cruzada do ruído sísmico de ambiente) e ambas são sensíveis à 

velocidade das rochas através do qual as ondas de superfície viajam.  

Sabemos que as fontes sísmicas excitam ondas em um espectro 

contínuo de frequências. A velocidade de fase 𝑐() é a velocidade em que 

uma componente de frequência individual da onda é propagada. A velocidade 

de grupo 𝑈() é a velocidade em que um pacote de ondas formado por vários 

componentes de frequência é propagado. Lay and Wallace (1995) mostraram 

que as velocidades de fase e de grupo são relacionadas pela expressão 

abaixo: 

 

𝑈 𝜔 =  
𝑑𝜔  

𝑑𝑘
=

𝑑{𝑘𝑐 (𝜔)}

𝑑𝑘
= 𝑐 𝜔 +  𝑘.

𝑑{𝑐 𝜔 }

𝑑𝑘
 

 

onde  é a frequência angular, 𝑐()  =  /𝑘 e 𝑘 é o número de onda. Um 

exemplo de curvas de dispersão é mostrado na Figura 14. Nesta Figura 14, 

são observadas as seguintes propriedades das ondas de superfície: as 

velocidades de fase são mais rápidas do que as de grupo; os períodos longos 

viajam mais rápido do que os períodos curtos (dispersão normal).  

  

 
Figura 14. Amostras de curvas de dispersão baseada em observações. (a) Curvas de 

dispersão para de velocidades de fase e de grupo para as ondas Love e (b) Curvas de 

dispersão para de velocidades de fase e de grupo para as ondas Rayleigh. 

(13) 

 
 (1) 
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As velocidades de grupo para o modo fundamental de ondas Rayleigh 

reconstruídas das correlações cruzadas empilhadas foram determinadas 

usando a Técnica de Filtragem Múltipla (Multiple Filtering Technique - MFT) 

(Dziewonski et al., 1969) como implementado no pacote Computer Programs 

in Seismology de Herrmann & Ammon (2002). A MFT é usada para estudar 

variações de amplitude de sinais em função da velocidade e do período. Ela 

tem como base teórica a utilização de uma função de filtro acausal Gaussiano 

para isolar o pacote de ondas que corresponde à frequência central de cada 

filtro. O filtro Gaussiano pode ser escrito como (Dziewonski et al.,1969; Herrin 

& Goforth, 1977): 

 

𝐺(𝜔) = exp  −𝛼
(𝜔−𝜔0)2

𝜔0
2   

 

onde  é a frequência angular, 𝜔0 é a frequência central do filtro e 𝛼 é um 

parâmetro de largura do filtro (Bhattacharya, 1983). O tamanho do filtro 

Gaussiano muda de acordo com o seu parâmetro de largura 𝛼, sendo que 

este 𝛼 é escolhido de acordo com a distância epicentral (ou, neste caso, a 

distância entre as estações) para minimizar a área do modo fundamental nas 

velocidades de grupo – período da superfície espectral (Ammon, 2001). 

Consequentemente, este parâmetro de largura 𝛼 controla a resolução da 

medida da velocidade de grupo. A velocidade de grupo para cada frequência 

pode ser calculada dividindo a distância entre as estações pelo tempo do 

percurso do pacote de ondas entre as estações. 

A velocidade de grupo construída através da MFT pode possuir 

contornos contaminados, por exemplo, pelos modos mais altos das ondas de 

superfície. Para isolar o modo fundamental de ondas de superfície usa-se o 

phase matched filter de Herrin & Goforth (1977). Este phase matched filter 

separa a curva de dispersão medida do traço original, para se obter em 

seguida uma curva de dispersão mais suavizada e sem influência do registro 

original. Este filtro de isolamento 𝐶() é construído usando as velocidades de 

grupo: 

 

𝐶 𝜔 = exp{𝑖𝜃(𝜔)}, 

 

onde 𝜃(𝜔) é a integral do atraso de grupo: 

 

𝜃 𝜔 =   tg (ω)dω
ω

0
 

  

e onde tg  é o tempo de grupo. 

As velocidades de grupo foram medidas para as 194 correlações 

cruzadas empilhadas obtidas a partir do ruído sísmico de ambiente registrado 

nas 33 estações de banda-larga da Província Borborema.  Como somente a 

(14) 

(15) 

  (1) 

(16) 

 
 (1) 
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componente vertical dos registros foram usadas, as medidas de dispersão 

correspondem às ondas Rayleigh. O período escolhido para medir as curvas 

de dispersão foi de 1 a 30 s e a velocidade de grupo entre 2 e 5 km/s. A 

distância entre as estações variam de 60 a 1311 km, aproximadamente, e o 

parâmetro de largura do filtro 𝛼 varia entre 3 e 25 de acordo com a relação 

linear dada em Herrmann & Ammon (2002). Uma primeira execução de 

medidas foi feita sobre as formas de onda bruta da correlação cruzada e, 

usando o tempo de grupo do modo fundamental preliminar assim obtido, um 

phase matched filter foi construído. As correlações cruzadas então foram 

filtradas com o phase matched filter construído para isolar o modo 

fundamental e uma nova execução foi aplicada para as formas de onda 

filtradas para obter o conjunto final das medidas de velocidade de grupo. 

A Figura 15 mostra exemplos de medidas de velocidades de dispersão 

obtidas a partir da Técnica de Filtragem Múltipla (Multiple Filtering Technique - 

MFT) (Dziewonski et al., 1969) como implementado no pacote Computer 

Programs in Seismology de Herrmann & Ammon (2002). Os resultados são 

mostrados para pares de estações com distâncias de, aproximadamente, 99 

km (LP01-NBMO), 288 km (AGBR-RCBR) e 1060 km (LP01-NBCP). Nota-se 

que as velocidades de dispersão podem ser medidas para períodos de até 20 

s para todas as funções de Green obtidas da correlação cruzada entre pares 

de estações próximas e mais distantes. 
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Figura 15. Resultados das curvas de dispersão da componente vertical (ondas Rayleigh) para 

o par de estações (a) LP01-NBMO (~99 km), (b) AGBR-RCBR (~288 km) e (c) LP01-NBCP 

(~1060 km). 
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5.2  Controle de Qualidade e Resultados 
 

Segundo Bensen et al. (2007), medidas de controle de qualidade de 

dados devem ser concebidas para identificar e rejeitar medidas ruins. Por isto, 

foram realizadas medidas para selecionar apenas as curvas de dispersão 

satisfatórias. Uma das maneiras de estimar a confiabilidade das medidas de 

dispersão é sobrepondo todas as medidas de dispersão. Ao sobrepor todas 

as medidas nota-se uma forma tendenciosa das curvas de dispersão que são 

satisfatórias, com isto as medidas que se distanciam desta forma padrão são 

excluídas. Por exemplo, na Figura 16 são sobrepostas sete curvas de 

dispersão, nota-se que cinco curvas apresentam uma forma tendenciosa 

(curvas vermelhas), enquanto duas se distanciam desta forma (curvas azuis). 

Portanto, as duas curvas azuis são excluídas das medidas. Com isso, após 

fazer a sobreposição de 391 medidas de dispersão, apenas 194 curvas de 

dispersão foram selecionadas, Figura 17.   

Ainda para melhor análise, foram sobrepostas as curvas de dispersão 

para cada domínio tectônico do Nordeste do Brasil, Figuras 18. Na Figura 18, 

temos um mapa mostrando caixas referentes as estações utilizadas para 

selecionar as medidas de dispersão para cada domínio, além das medidas de 

dispersão sobrepostas para cada domínio. Na Figura 18 nota-se que as 

curvas de dispersão são similares para cada domínio. Nas Figuras 17 e 18 

vemos que na faixa de 5 a 20 s as velocidades são estáveis e a partir de 20 s 

as medidas sofrem efeitos de espalhamento. Isto ocorre provavelmente 

devido a baixa energia microssísmica a partir de 20s. Portanto, somente foi 

considerada medidas de velocidade de grupo para períodos até 20 s. 

Além de sobrepor as curvas de dispersão para seleção das mesmas, 

outro controle de qualidade foi realizado. Curvas de dispersão sintéticas para 

o modo fundamental de ondas Rayleigh, calculadas a partir do modelo 

sísmico representativo de perfil NW-SE da litosfera da Província Borborema 

(Soares et al., 2010), foram analisadas em relação as curvas de dispersão 

medidas aqui (Figura 19). Três curvas de dispersão sintéticas para o modo 

fundamental de ondas Rayleigh foram calculadas correspondendo a três 

partes do modelo sísmico representativo de Soares et al. (2010): na figura 

19(a) há o que foi nomeado de modelo NW, na figura 19(b) há o que foi 

nomeado modelo SE e na Figura 19(c) é considerado todo o modelo sísmico 

representativo. Nas figuras 19(a), 19(b) e 19(c) além dos modelos indicados, 

segue as curvas de dispersão sintéticas (em preto) sobrepostas nas curvas 

de dispersão calculadas aqui, e perfis de velocidade da onda P em relação à 

profundidade para cada modelo.  

 As curvas de dispersão sintéticas foram calculadas a partir de um 

código em FORTRAN em que é necessário, primeiramente, construir modelos 

de Terra considerando os modelos da Figura 19, onde as camadas são 

destacadas por linhas pretas; e considerando que a densidade do material (𝜌) 

e a razão 𝑉𝑃 𝑉𝑆 , respectivamente, são dadas por: 𝜌 = 0,32𝑉𝑃 + 0,77 e 
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𝑉𝑃 𝑉𝑆 =  3. Neste código, a partir destes modelos construídos a equação de 

dispersão é resolvida para um meio em camadas, isotrópico e elástico. Com 

isso, as velocidades de grupo para o modo fundamental de ondas Rayleigh 

são obtidas para cada modelo da Figura 19. De acordo com a Figura 19, ao 

avaliar as curvas de dispersão sintéticas (em preto) observa-se que as 

velocidades de grupo nos períodos de interesse, 5-30 s, correspondem 

satisfatoriamente às velocidades de grupo das curvas de dispersão obtidas 

aqui. Portanto, pode se afirmar que as velocidades de grupo selecionadas da 

Figura 17 são esperadas.  

  

 
Figura 16. Exemplo de 07 curvas de dispersão sobrepostas, em que cinco apresentam uma 

forma tendenciosa e (curvas vermelhas) e duas se distanciam desta forma (curvas azuis). As 

curvas em azul são excluídas por se distanciarem da forma tendenciosa das curvas de 

dispersão sobrepostas. 

 

 

Figura 17. As 194 curvas de dispersão de ondas Rayleigh sobrepostas selecionadas para as 

inversões tomográficas de períodos 5, 10, 15 e 20 s. A variação das velocidades de grupo é 

devido às heterogeneidades da área de estudo. 
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Figura 18. As curvas de dispersão de ondas Rayleigh são mostradas em função de seus 

caminhos de propagação correspondentes em cinco diferentes zonas (ou domínios 

tectônicos) que são marcados com caixas no mapa. O cinco domínios são: (a) Médio Coreaú, 

(b) Ceará, (c) Rio Grande do Norte, (d) Transversal ou Central, (e) Sul ou Externo. 
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Figura 19. Curvas de dispersão sintéticas para o modo fundamental de ondas Rayleigh 

calculadas a partir de três modelos considerando o modelo sísmico representativo de perfil 

NW-SE da litosfera da Província Borborema (Soares et al., 2010). Para cada modelo as 

camadas são destacadas por linhas pretas. (a) Modelo NW, seguido da curva de dispersão 

sintética (em preto) sobreposta nas curvas de dispersão referentes ao Domínio Médio Coreaú 

(figura 18a), Ceará (figura 18b) e Rio Grande do Norte (figura 18c). (b) Modelo SE, seguido 

da curva de dispersão sintética (em preto) sobreposta nas curvas de dispersão referentes ao 

Domínio Rio Grande do Norte (figura 18c), Central (figura 18d) e Externo (figura 18e). (c) 

Modelo NW-SE, seguido da curva de dispersão sintética (em preto) sobreposta nas curvas de 

dispersão selecionadas referentes à Figura 17. Além dos modelos e curvas de dispersão em 

cada figura (a), (b) e (c) segue um perfil de velocidade da onda P em relação à profundidade 

para cada modelo considerado. Ao avaliar as curvas de dispersão sintéticas (em preto) 

observa-se que as velocidades de grupo selecionadas da Figura 17 são esperadas.  
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6  Tomografia de Onda de Superfície do Ruído Sísmico 
 

Após calculadas e selecionadas as curvas de dispersão, pode-se obter 

imagens tomográficas a partir delas. Este Capítulo está dividido em duas 

seções. Na seção 6.1 é descrito o método de inversão iterativo e não-linear 

denominado de Fast Marching Surface Tomography (FMST) de Rawlinson 

(2005) para realizar a tomografia de ondas de superfície. Este método utiliza 

um esquema iterativo denominado de Fast Marching Method (FMM) (Sethian, 

1996; Sethian and Popovici, 1999; Rawlinson and Sambridge, 2005) e um 

esquema de inversão de subespaço (Kennett et al., 1988). Na seção 6.2 é 

mostrado os resultados da tomografia de ondas de superfície para o Nordeste 

do Brasil. Sendo que estas imagens tomográficas poderão complementar 

estudos de tomografia sísmica com ondas de superfície de terremotos e 

melhorar a cobertura azimutal e a resolução de tomografias de ondas de 

superfície existentes para o Nordeste brasileiro (por exemplo, Feng et al., 

2004; 2007). 

  

 

6.1  Tomografia (Fast Marching Surface Tomography - FMST) 

 

O método denominado de Fast Marching Surface Tomography (FMST) 

de Rawlinson (2005) foi usado neste trabalho para realizar a tomografia de 

onda de superfície. O método FMST é realizado iterativamente por duas 

etapas: problema direto de prever tempos de trânsito e problema inverso de 

ajustar os parâmetros do modelo que satisfaça os dados e contrastes de 

regularização. Na primeira etapa (problema direto) o Fast Marching Method - 

FMM (Sethian, 1996; Sethian and Popovici, 1999; Rawlinson and Sambridge, 

2005) é aplicado, ou seja, a solução da equação eikonal por diferenças finitas 

vai ser encontrada, num processo baseado em grid, para construir frentes de 

onda de primeira chegada usando dados de tempo de trânsito (Rawlinson & 

Sambridge, 2005). A mais importante vantagem desse método sobre os 

outros método de traçamento de raios é que os tempos de trânsito são 

computados para todos os pontos do grid do meio. A segunda etapa 

(problema inverso) usa o esquema de inversão de subespaço (Kennett et al., 

1988) que permite que a relação não-linear entre velocidades (parâmetros do 

modelo) e tempos de trânsito (dados) seja contabilizada, impondo as 

regularizações damping e smoothing  durante a inversão a fim de resolver o 

problema da não unicidade. A combinação das duas etapas fornece 

resultados estáveis e robustos, mesmo em meios fortemente heterogêneos 

(Rawlinson et al., 2010). 

Nesta segunda etapa, o problema inverso é formulado como um 

problema de otimização onde é necessário minimizar a função objetiva 𝑆(𝒎) 

dada por: 
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𝑆 𝒎 =  𝑔 𝒎 − 𝒅𝑜𝑏𝑠  𝑇𝐶𝑑
−1 𝒈 𝒎 − 𝒅𝑜𝑏𝑠  + 휀(𝒎 − 𝒎0)𝑇𝐶𝑚

−1 𝒎 − 𝒎0 + 𝒎𝑇𝐷𝑇𝐷𝒎, 

 

onde 𝒎 é o vetor de parâmetros desconhecidos do modelo, 𝒅𝑜𝑏𝑠  são os 

dados de tempos de trânsito observados, 𝒈 𝒎  são os tempos de trânsito 

previstos, 𝒎0 é o modelo inicial ou de referência, 𝐶𝑑  é uma matriz de 

covariância dos dados, 𝐶𝑚  é uma matriz de covariância do modelo,  é o 

parâmetro damping,  é o parâmetro de suavização (smoothing) e D é uma 

matriz de suavidade. O modelo, no nosso caso, é composto por velocidades. 

O primeiro termo da equação (17) tenta encontrar o modelo que satisfaça os 

dados; o segundo termo é um termo de regularização que penaliza modelos 

que diferem muito do modelo inicial ou de referência (Rawlinson and 

Sambridge, 2005) e; o terceiro termo é um termo de regularização que 

suaviza o vetor de parâmetros desconhecidos do modelo. 

Neste método o problema inverso é solucionado iterativamente em 

sequência com o problema direto a fim de resolver a não linearidade do 

problema. Aqui foram realizadas 6 iterações do esquema de inversão de 

subespaço com dimensão 10D para minimizar a função objetiva. O modelo de 

campo de velocidade inicial é dado por um conjunto de constantes que 

satisfaz a velocidade de ondas de superfície. O cálculo completo demora 

alguns segundos. Isto é extremamente rápido para a solução não linear 

iterativa de um problema de imageamento tomográfico, o que torna prático as 

análises detalhadas de uma robusta solução baseada nos testes repetitivos. 

 

 

6.2  Resultados (Imagens Tomográficas) 

  

O procedimento FMST foi aplicado para as medidas de velocidade de 

grupo selecionadas entre 5 e 20 s para produzir mapas de variação de 

velocidade de grupo para o modo fundamental de ondas Rayleigh sobre um 

grid de 0.5 x 0.5 graus em torno da Província Borborema e regiões vizinhas . 

O modelo é parametrizado usando 551 nós de velocidade e os mapas de 

velocidade 2D foram feitos para períodos de 5 s, 10 s, 15 s e 20 s, com o 

parâmetro damping igual a 0.5 e parâmetro de suavização igual a 1.0 (Figura 

20). Sendo que os valores dos nós de velocidade do modelo inicial é um 

conjunto de constantes, que corresponde à média das velocidades de grupo 

para cada período: 3.0 km/s para os mapas de 5, 10 e 15 s; e 3.2 km/s para o 

mapa de 20 s. Os resultados tomográficos mapeiam estruturas geológicas a 

partir da crosta rasa a períodos mais curtos (5 s) e chega até crosta 

intermediária a períodos mais longos (20 s). Para conferir a robustez das 

imagens tomográficas resultantes, inversões adicionais foram realizadas 

alterando os valores dos parâmetros de regularização (damping  e suavidade 

). Isto é ilustrado para períodos de 5 s, 10 s, 15 s e 20 s nas Figuras 21, 22, 

23 e 24, respectivamente. Percebe-se que ao tentar cada vez mais suavizar e 

(17) 

  (1) 
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amortecer as imagens tomográficas menos evidentes ficam as anomalias de 

velocidade (por exemplo, figuras 21j, 22j, 23j e 24j), por isso foi utilizado 

damping igual a 0.5 e parâmetro de suavização igual a 1.0. Além disso, pode-

se afirmar que as imagens tomográficas são robustas. 

A imagem tomográfica de 5 s é sensível as estruturas de velocidade 

rasa, e mostram boa correlação com as características geológicas da 

superfície (Figura 20a). Velocidades mais lentas do que a média caracterizam 

bacias de rifte intracontinental tais como as bacias do Araripe e Recôncavo-

Tucano-Jatobá, bem como o rifte Potiguar ao longo da margem equatorial.  

Velocidades mais lentas do que a média são também observadas ao longo do 

lineamento Transbrasiliano na parte Noroeste da Província e na Zona 

Transversal, aproximadamente, coincidindo com os segmentos ao longo do 

lineamento Patos e Pernambuco. Uma região de velocidade mais lenta que a 

média é identificada na parte Nordeste da Província, a qual pode resultar da 

sobreposição de anomalias de velocidade devido à bacia marginal da Paraíba 

e as zonas de cisalhamento tendendo de NE-SW para Oeste. Para o período 

de 10 s (Figura 20b) o resultado tomográfico exibe profundidades da crosta 

superior e mostra que a maioria das anomalias de velocidades mais lentas 

que a média desaparecem. Somente a parte da anomalia do Recôncavo-

Tucano-Jatobá e sua continuação a norte no interior do Domínio Central 

permanecem, embora notavelmente deslocada para Oeste. A imagem 

tomográfica de 15 s (Figura 20c) é similar a imagem de 10 s, com a 

quantidade de anomalias mais lentas que a média desaparecendo. 

Finalmente, a imagem tomográfica de 20 s (Figura 20d) é sensível a 

profundidades da crosta intermediária. Algumas das anomalias de velocidade 

coincidem com aquelas observadas em períodos menores (profundidades 

menores), indicando que algumas das anomalias podem ter continuidade em 

profundidades maiores.  

Um teste de resolução checkerboard para os quatro períodos (5, 10, 15 

e 20 s) foi realizado para dois tamanhos de células de grid. Este teste foi 

conduzido para reconhecer como várias anomalias de velocidades podem ser 

recuperadas na área de estudo. Consequentemente, este teste mostra a 

potência de resolução dos dados. O teste é visto na Figura 25 e foi realizado 

construindo um modelo de velocidade teórico, usando o FMM para prever o 

padrão da distribuição de eventos que produzem os dados observados, e 

aplicando a rotina de imageamento tomográfico para se reconstruir o modelo 

teórico (Figuras 25(b) e 25(c)).  Este modelo é definido por um grid de nós 

com interpolação B-spline cúbica, que produz meio de velocidade contínuo, 

suave e localmente controlado. O modelo inicial de velocidades constantes é 

o mesmo utilizado na Figura 20 para os respectivos períodos (de 3.0 km/s 

para 5, 10 e 15 s; e de 3.2 km/s para 20 s). Os checkerboards são obtidos 

usando os mesmos parâmetros de regularização da Figura 20 ( = 0.5 e  = 

1.0). O modelo recuperado é até satisfatório e indicam boa resolução, embora 

manchas apareçam ao longo das bordas oeste e sul da área estudada.  
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Figura 20. Mapas de velocidade de grupo de ondas Rayleigh para períodos de (a) 5 s, (b) 10 

s, (c) 15 s e (d) 20 s obtidas para os caminhos do raios e dados mostrados nas Figuras 9(b) e 

17, respectivamente.  
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Figure 21. (a) Mapa de velocidade de 𝑇 = 5 s obtido com valor de damping () igual a 0.5 e 

smoothing () igual a 1.0, mesmo da Figura 19(a). (b) - (d) Mapas de velocidade de 𝑇 = 5 s 

obtidos com valor de damping () igual a 0.5 e alterando os valores de suavidade (): (b)  = 

60.0, (c)  = 120.0, (d)  = 240.0. (e) - (g) Mapas de velocidade de 𝑇 = 5 s obtidos com 

valores de suavidade igual a 1.0 e alterando os valores do parâmetro damping (): (e)  = 6.0, 

(f)  = 120.0, (g)  = 240.0. (h) - (j) Mapas de velocidade de 𝑇 = 5 s obtidos alterando os 

valores dos parâmetros damping () e smoothing (): (h)  = 60.0 e  = 120.0, (i)  = 120.0 e  

= 240.0, (j)  = 240.0 e  = 500.0. Este teste variando os valores dos parâmetros de 

regularização da inversão é realizado para avaliar a robustez das imagens da Figura 19. 
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Figure 22. (a) Mapa de velocidade de 𝑇 = 10 s obtido com valor de damping () igual a 0.5 e 

smoothing () igual a 1.0, mesmo da Figura 19(b). (b) - (d) Mapas de velocidade de 𝑇 = 10 s 

obtidos com valor de damping () igual a 0.5 e alterando os valores de suavidade (): (b)  = 

60.0, (c)  = 120.0, (d)  = 240.0. (e) - (g) Mapas de velocidade de 𝑇 = 10 s obtidos com 

valores de suavidade igual a 1.0 e alterando os valores do parâmetro damping (): (e)  = 6.0, 

(f)  = 120.0, (g)  = 240.0. (h) - (j) Mapas de velocidade de 𝑇 = 10 s obtidos alterando os 

valores dos parâmetros damping () e smoothing (): (h)  = 60.0 e  = 120.0, (i)  = 120.0 e  

= 240.0, (j)  = 240.0 e  = 500.0. Este teste variando os valores dos parâmetros de 

regularização da inversão é realizado para avaliar a robustez das imagens da Figura 19. 
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Figure 23. (a) Mapa de velocidade de 𝑇 = 15 s obtido com valor de damping () igual a 0.5 e 

smoothing () igual a 1.0, mesmo da Figura 19(c). (b) - (d) Mapas de velocidade de 𝑇 = 15 s 

obtidos com valor de damping () igual a 0.5 e alterando os valores de suavidade (): (b)  = 

60.0, (c)  = 120.0, (d)  = 240.0. (e) - (g) Mapas de velocidade de 𝑇 = 15 s obtidos com 

valores de suavidade igual a 1.0 e alterando os valores do parâmetro damping (): (e)  = 6.0, 

(f)  = 120.0, (g)  = 240.0. (h) - (j) Mapas de velocidade de 𝑇 = 15 s obtidos alterando os 

valores dos parâmetros damping () e smoothing (): (h)  = 60.0 e  = 120.0, (i)  = 120.0 e  

= 240.0, (j)  = 240.0 e  = 500.0. Este teste variando os valores dos parâmetros de 

regularização da inversão é realizado para avaliar a robustez das imagens da Figura 19. 
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Figure 24. (a) Mapa de velocidade de 𝑇 = 20 s obtido com valor de damping () igual a 0.5 e 

smoothing () igual a 1.0, mesmo da Figura 19(d). (b) - (d) Mapas de velocidade de 𝑇 = 20 s 

obtidos com valor de damping () igual a 0.5 e alterando os valores de suavidade (): (b)  = 

60.0, (c)  = 120.0, (d)  = 240.0. (e) - (g) Mapas de velocidade de 𝑇 = 20 s obtidos com 

valores de suavidade igual a 1.0 e alterando os valores do parâmetro damping (): (e)  = 6.0, 

(f)  = 120.0, (g)  = 240.0. (h) - (j) Mapas de velocidade de 𝑇 = 20 s obtidos alterando os 

valores dos parâmetros damping () e smoothing (): (h)  = 60.0 e  = 120.0, (i)  = 120.0 e  

= 240.0, (j)  = 240.0 e  = 500.0. Este teste variando os valores dos parâmetros de 

regularização da inversão é realizado para avaliar a robustez das imagens da Figura 19.  
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Figura 25. Teste da potência de resolução dos dados checkerboard para a tomografia de 5 s, 

10 s, 15 s e 20 s com parâmetros de regularização  = 0.5 e  = 1.0 tanto para o modelo 

sintético como para o modelo recuperado. (a) Mapa com a cobertura de raios. (b) Modelo de 

checkerboard sintético com um grid de células de escala mínima para tomografias de 5,10 e 

15 s. (c) Modelo de checkerboard sintético com um grid de células de escala média para 

tomografias de 5,10 e 15 s. Abaixo do modelo de checkerboard sintético (b) segue os 

respectivos modelos recuperados paras as tomografias de período de: (d) 5 s, (f) 10 s e (h) 

15. Abaixo do modelo de checkerboard sintético (c) segue os respectivos modelos 

recuperados paras as tomografias de período de: (e) 5 s, (g) 10 s e (i) 15 s. (j) Modelo de 

checkerboard sintético com um grid de células de escala mínima para tomografia de 20 s e (k) 

segue o respectivo modelo recuperado para a tomografia de 20 s. (l) Modelo de checkerboard 

sintético com um grid de células de escala média para tomografia de 20 s e (m) segue o 

respectivo modelo recuperado para a tomografia de 20 s.   
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7  Conclusões 
 

As imagens tomográficas em períodos de 10-20 s ( Figura 20b-d) têm 

demonstrado variações interessantes nas velocidades de grupo na crosta 

Borborema. Essas variações não parecem correlacionar-se com a localização 

das bacias intra-continentais ou grandes zonas de cisalhamento pré-

cambrianas, sugerindo que elas estão relacionadas com características mais 

profundas que as observadas no período de 5 s. Como mencionado 

anteriormente, os episódios de vulcanismo intraplaca e elevação do Planalto 

da Borborema marcaram a evolução da Província durante o Cenozóico 

(Jardim de Sá et al., 1999; Almeida et al., 1988; Mizusaki et al., 2002; Knesel 

et al., 2011; Oliveira & Medeiros, 2012), e anomalias de baixa velocidade têm 

sido relacionadas com anomalias de alta temperatura e/ou a presença de 

fusão parcial (por exemplo, Kern & Richter, 1981; Schmeling, 1985). O 

alinhamento magmático que marca a localização superficial do vulcanismo 

Cenozóico, no entanto, não se correlacionam com a localização das 

anomalias de baixa velocidade na imagem tomográfica e descarta, em 

princípio, uma relação causal entre elas.  

O modelo de células de convecção postulado em Oliveira & Medeiros 

(2012), por outro lado, sugere que grande parte do magmatismo na Província 

Borborema não alcançam a superfície, e que se manteve em profundidade 

formando uma camada de underplating magmático que elevou o Planalto da 

Borborema por conpensação isostática. Esta é uma proposta interessante já 

que, de acordo com este modelo, pode haver anomalias térmicas (talvez 

incluindo fusão parcial) no interior da crosta Borborema que não têm 

expressão na superfície. Em tal modelo, no entanto, poderia se esperar uma 

correlação entre altas topografias (onde existiria maior parte do material em 

fusão desencadeado pela célula de convecção em pequena escala 

presumivelmente acumulado em profundidade) e as anomalias de baixa 

velocidade. Porém ao avaliar detalhadamente as imagens tomográficas no 

período de 10-20 s (Fig. 20b-d) percebe-se que este não é o caso. 

O mapa de fluxo de calor publicado para a Província Borborema (por 

exemplo, Carneiro et al., 1989) também foi correlacionado com as imagens 

tomográficas aqui obtidas. O mapa mostra que o fluxo de calor é maior ao 

longo das margens equatoriais e leste da Província, e que diminui em direção 

ao interior da Província. Esta não é a tendência observada nas imagens 

tomográficas do (Figura 20b-d) e sugere que a origem das anomalias de baixa 

velocidade não é de origem térmica. No entanto, o mapa de fluxo de calor de 

Carneiro et al. (1989) quase não tinha medidas do ponto onde as anomalias 

de velocidade são observadas, por isso pode-se ressaltar que a origem 

térmica não pode ser completamente descartada. 

 Resumindo, na Província Borborema do Nordeste do Brasil a correlação 

cruzada de ruído sísmico de ambiente permitiu a reconstrução das funções de 

Green para os pares de estações separados entre 60 e 1311 km, 
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aproximadamente. As funções de Green mostraram um claro sinal dispersivo, 

que foi identificado com o modo fundamental de ondas de Rayleigh. As 

velocidades de grupo foram medidas com sucesso para períodos entre 5 e 20 

s, e as medidas de dispersão foram invertidas tomograficamente para mapear 

características estruturais na subsuperfície da Província. As imagens 

tomográficas de períodos mais curtos (~5 s) mostram uma boa correlação 

com as feições geológicas da superfície tais como as bacias sedimentares de 

riftes Mesozóicas e as zonas de cisalhamento Pré-Cambrianas importantes 

que atravessam a Província. As imagens tomográficas de períodos mais 

longos (10 - 20 s) atingem profundidades da crosta superior e nenhuma 

correlação clara tem sido observada entre as anomalias de velocidade mais 

lentas que a média e feições geológicas ou geofísicas. Assim, a interpretação 

das imagens tomográficas permanece incerta. Além disso, as imagens 

tomográficas obtidas aqui podem complementar medidas de velocidade de 

dispersão de ondas de superfície obtidas a partir de terremotos, melhorar a 

cobertura azimutal e a resolução de tomografias de ondas de superfície 

existentes para o Nordeste brasileiro (por exemplo, Feng 2004; Feng et al., 

2007; Lloyd et al., 2010; Assumpção et al., 2013). 
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ABSTRACT 

 

Ambient seismic noise has traditionally been regarded as an unwanted perturbation that 

"contaminates" earthquakes data acquisition. Over the last decade, however, it has been 

shown that consistent information about the subsurface structure can be extracted from 

ambient seismic noise. Through cross-correlation of noise simultaneously recorded at two 

seismic stations, the Green‘s function for the propagating medium between them can be 

reconstructed. Moreover, for periods less than 30 s the seismic spectrum of ambient noise is 

dominated by microsseismic energy and, as microsseismic energy travels mostly as surface-

waves, the reconstruction of the Green‘s function is generally proportional to the surface-wave 

portion of the seismic wavefield. In this paper, we present 194 Green‘s functions obtained from 

stacked cross-correlations of 1-month of vertical component ambient seismic noise for 

different pairs of seismic stations in the Borborema Province of NE Brazil. The Green‘s 

functions show that the emerged signal is dominated by Rayleigh waves and that dispersion 

velocities can be measured reliably for periods ranging between 5 and 20 s. The study 

includes both permanent stations from a monitoring seismic network and temporary stations 

from past passive experiments in the region, resulting in a combined network of 33 stations 

separated by distances between 60 and 1,311 km, approximately. Fundamental-mode group 

velocities were obtained for all station pairs and then tomographically inverted to produce 

maps of group velocity variation at several periods. The shortest periods (~5 s) sample 
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shallow crustal structure and clearly delineate intra-continental and marginal sedimentary 

basins, as well as portions of important shear zones traversing the Province, through slower-

than-average group velocities. At longer periods (10 – 20 s) – which sample upper crustal 

depths –most of the shallow anomalies fade away, but a few located in the interior of the 

Province remain. The Cenozoic evolution of the Province was marked by episodes of 

Cenozoic volcanism and uplift, but no correlation is observed with these Cenozoic features 

and the deeper anomalies. No correlation is also observed with available maps of surface 

heat-flow in the Province, leaving the origin of the deep anomalies enigmatic. 

 

Key words: Seismic interferometry; Ambient seismic noise; Rayleigh-wave dispersion; 

Surface wave tomography; Borborema Province. 

 

1  INTRODUCTION 

 

Seismic noise has traditionally been regarded as an unwanted signal in seismic recordings 

of the Earth‘s ground motion and frequently discarded from detailed analysis. In the recent 

years, however, it has been shown that the Green‘s function of the propagating medium 

between two points can be reconstructed by cross-correlating seismic noise recorded 

simultaneously at those two points (e.g., Lobkis & Weaver, 2001; Campillo & Paul, 2003; 

Shapiro & Campillo, 2004; Snieder, 2004; Shapiro et al., 2005). Similar to recorded 

seismograms, the cross-correlation Green‘s functions contain information about the 

distribution of seismic velocities within the propagating medium, and analysis of ambient noise 

cross-correlations is now routinely used to infer subsurface velocity structure (e.g., Shapiro et 

al., 2005; Sabra et al., 2005; Mottaghi et al., 2013). Moreover, as ambient noise spectra are 

dominated by microseismic peaks at about 0.05-0.10 Hz and 0.1-0.2 Hz, respectively, and 

microseisms propagate preferentially as Rayleigh-waves (LaCoss et al., 1969; Friedrich et al., 

1998; Bromirski, 2001; Bromirski and Duennebier, 2002; Stehly et al., 2006), the cross-

correlations from seismic ambient noise turn to be dominated by the surface-wave portion of 

the Green‘s function within those frequency ranges. Dispersion velocities can thus be 

measured in the cross-correlated time-series and, provided enough stations are available, 
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tomographic inversion can be utilized to develop images of dispersion velocity variation (e.g., 

Sabra et al., 2005; Villaseñor et al., 2007; Bensen et al., 2008; Mottaghi et al., 2013). 

Ambient noise tomography is used here to develop high-resolution tomographic images of 

fundamental-mode, Rayleigh-wave, group-velocities for the Borborema Province of NE Brazil, 

with the aim to map shallow, sub-surface velocity variations in the region. Surface-wave 

tomographic images of the Borborema Province published so far are only available from a few 

continental-scale studies of South America (Feng, 2004; Feng et al., 2007; Lloyd et al., 2010; 

Assumpção et al., 2013), which have low-resolution in the Province due to limited data 

availability in the region. In the recent years, however, the Borborema Province has been the 

focus of large multi-institutional, inter-disciplinary projects. Those include the Instituto do 

Milênio and the Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para EstudosTectônicos (INCT-ET) 

– both funded by the Brazilian Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) -, which deployed a number of temporary broadband networks in the region. 

Moreover, since 2011, seismicity in NE Brazil is being monitored through the Rede 

Sismográfica do Nordeste (RSISNE), a permanent network of 16 broadband stations 

supported by the Brazilian oil company Petrobras. In total, the combined network of 

permanent and temporary stations now available in the Borborema Province and surrounding 

regions consists of 33 broadband stations with inter-station distances between 60 and 1,311 

km, approximately. This represents a dramatic increase in the seismic coverage of the 

Borborema Province and provides a unique opportunity for passive-imaging of the Province‘s 

subsurface structure with unprecedented detail. 

Our study includes 194 cross-correlations obtained from 1-month of continuous seismic 

noise recordings at several pairs of broadband stations in NE Brazil. For each station pair, 

multiple correlations were obtained at 1-day length intervals and then stacked using the time-

frequency, phase-weighted methodology of Schimmel & Gallart (2007). Only the vertical 

component of the seismic noise recordings was considered, which gave rise to the emergence 

of Rayleigh waves in the reconstructed Green‘s functions. After obtaining the Green‘s 

functions, group velocities were measured on the cross-correlated time series using the 

Multiple Filtering Technique (MFT) of Dziewonski et al. (1969) - as implemented in Herrmann 

and Ammon (2002) - for periods between 5 and 20 s. Tomographic slices of lateral group-
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velocity variation were developed using the Fast Marching Surface Tomography inversion 

procedure of Rawlinson (2005), which combines the Fast Marching Method of Rawlinson & 

Sambridge (2005) for the forward computation of surface-wave group delays with the iterative 

subspace inversion scheme of Kennett et al. (1988) to map lateral variations in group velocity. 

Geologically, the Borborema Province is a structural domain located in the northeastern 

most corner of South America (Figure 1). It is characterized by a complex tectonic evolution 

that initiated during Precambrian times and extended into the Cenozoic (Almeida et al., 1981; 

2000; Santos et al., 2000; Brito Neves & Cordani, 1991; Trompette, 1994).The Province is 

criss-crossed by a number of east-west and northeast-southwest trending shear-zones, 

suggested to mark the boundaries of smaller tectonic units that amalgamated during the 

Brasiliano-Pan African orogeny (Brito Neves & Cordani, 1991; Jardim de Sá et al., 1992; 

Cordani et al., 2003). Some authors, however, regard them as the surface expression of 

supracrustal deformations overlying a mostly coherent Early Proterozoic basement (Neves, 

2003; Neves et al., 2000; 2006). Due to extension during continental breakup in Mesozoic 

times, a number of rift basins - now aborted - formed in the continental interiors. Those include 

the Potiguar basin to the north, the Araripe basin to the center-west, and the Tucano-Jatobá 

and Recôncavo basins to the south, along with smaller rift basins scattered throughout the 

Province (Figure 1). Our tomographic images clearly outline the major intra-continental rift 

basins at short periods (~5 s) with slower-than-average group velocities. Perhaps more 

interestingly, slower-than-average group velocities also seem to overlap with segments of 

major Precambrian shear-zones in the Province. 

The evolution of the Province in the Cenozoic, on the other hand, was marked by episodes 

of intraplate volcanism and uplift (Mizusaki et al., 2002; Morais Neto et al., 2009). Volcanism is 

arranged along two mutually orthogonal alignments: the Fernando de Noronha-Mecejana 

Alignment (FNMA), mostly off-shore and trending east-west, and the Macau-Queimadas 

Alignment (MQA), on-shore and approximately trending north-south. Cenozoic volcanism and 

uplift was initially explained as resulting from the passage of the Province above one or more 

mantle plumes (Almeida et al., 1988; Jardim de Sá et al., 1999; Jardim de Sá, 2001; Mizusaki 

et al., 2002). The orthogonal arrangement of the alignments, the low-volume and long-lived 

character of the volcanism, along with their lack of a clear age progression, however, led to 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                                       DIAS, R.C.  

89 
 

suggest that such magmatism was the result of small-scale convection cell at the cratonic 

edge (Knesel et al., 2011). The causes of uplift in the Province were associated with magmatic 

underplating at the base of the Borborema crust from melts derived from lithospheric erosion 

by the small-scale convection cell (Oliveira & Medeiros, 2012). Our group-velocity maps at 

longer periods (10 – 20 s) do not correlate with the magmatic alignments or the geographical 

location of the postulated small-scale convection cell. Interestingly, ―low-velocity spots‖ are 

observed in the interior of the Province, which suggest lateral variations in the physical 

properties of the Borborema upper crust are significant. The origin of such ―spots‖, however, 

remains enigmatic. 

 

2  GEOLOGY AND TECTONIC SETTING 

 

The Borborema Province is located in the northeastern most corner of the South American 

continent. It is limited by the São Francisco Craton to the south, the Parnaíba Basin to the 

west, and a number of marginal sedimentary basins to the north and east (Almeida et al., 

1981; 2000; see Figure 1). It is regarded as a complex orogenic system that was strongly 

affected by deformational, metamorphic and magmatic processes during the 

Braziliano/Panafrican orogenic cycle in the Precambrian (e.g., Santos et al., 2010). The 

sequence of events that shaped the Borborema Province is given by: (i) agglutination of the 

Gondwanaland Supercontinent, which resulted in the formation of its Precambrian nucleus 

during the Brasiliano/Pan-African orogeny; (ii) continental breakup of Pangea in the Mesozoic, 

with the formation and segmentation of the continental margins of South America and the 

formation of several intra-continental rift basins, and (iii) episodes of intra-plate magmatism 

and uplift during the Cenozoic. 

 

2.1  Precambrian evolution 

 

The Borborema Province had a complex geological evolution in the Precambrian that 

resulted from the Brasiliano/Pan-African orogenic cycle. During this cycle, the amalgamation 

of different continents and the closing of paleo-oceans led to the formation of Gondwanaland 
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at the end of the Neoproterozoic and early Paleozoic (~950-450 Ma) (Brito Neves & Cordani 

1991; Trompette, 1994). In particular, West Gondwana formed from the amalgamation of the 

Amazonian, West-African, Rio de La Plata, Congo-São Francisco and Kalahari Cratons at 

~600 Ma. Within this framework, the Borborema Province is regarded as the result of complex 

interactions between several micro-plates and oceanic island-arcs that were located between 

the West-African Craton to the north and Congo-São Francisco Craton to the south (Brito 

Neves & Cordani, 1991; Jardim de Sá, 1994; Cordani et al., 2003). Alternatively, some 

researchers argue that the Borborema Province was part of large tectonic block even before 

the separation of Pangea, which remained consolidated since 2,0 Ga (Neves, 2003; Neves et 

al., 2006).In particular, Neves (2003) e Neves et al. (2006) argue that the Borborema Province 

can be regarded as a fold belt of Archean and Paleoproterozoic basement overlain by 

Neoproterozoic sediments that were deformed and metamorphosed during the Brasiliano 

orogeny. 

The varying geological and geophysical characteristics of the crustal blocks that make up 

the Borborema Province led its subdivision into five tectonic domains, separated by shear 

zones (Jardim de Sá et al., 1992; Campelo, 1999; Santos & Medeiros, 1999; Oliveira, 2008): 

External or South Domain, Transversal or Central Zone, Rio Grande do Norte Domain, Ceará 

Domain, and Médio Coreaú Domain. The boundary between the South and Central domains is 

given by the Pernambuco Lineament, while the Patos Lineament separates the Central Zone 

from the Rio Grande do Norte Domain. The limit between the Ceará Domain and the Médio 

Coreaú Domain is given by the Transbrasiliano Lineament (locally, Sobral-Pedro II Shear 

Zone), a continental-scale lineament that can be traced into West Africa in paleo-geographic 

reconstructions. The Ceará Domain limits to the east with the Rio Grande do Norte Domain 

along the Jaguaribe-Tatajuba Lineament, and to the west with the Transbrasiliano Lineament 

(Oliveira, 2008). The tectonic domains are displayed in Figure 1. 

 

2.2  Formation of sedimentary basins from continental breakup 

 

In Paleozoic times, with the Gondwana Supercontinent already formed, the Parnaíba Basin 

developed in the interior of the continent, having its sedimentation area expanded onto the 
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Province (Oliveira, 2008). In the Mesozoic, continental breakup led to the shaping of the 

continental margins of the Province and the formation of marginal and interior rift basins 

(Matos, 1992). According to Asmus (1984), the evolution of the continental margins is divided 

into four stages: pre-rift, rift, proto-oceanic, and oceanic. A system of rifts in the Atlantic Ocean 

gave origin to the marginal basins along the Equatorial and Eastern margins of the Province 

(Matos, 1999), with most of the extensional events marked by the occurrence of semi-grabens 

distributed along three main axes of deformation: Gabão-Sergipe-Alagoas, Cariri-Potiguar, and 

Recôncavo-Tucano-Jatobá.  

The Potiguar basin is located along the Equatorial margin of the Borborema Province. It 

originated from the separation between the Borborema and Benin (Africa) provinces (Matos, 

1992). This basins characterized by crustal thinning along the Cariri-Potiguar trend (De Castro 

et al., 1998), which is generally associated with passive rifting. The Potiguar basin suffered 

deformations of Cenozoic age and evidence of this deformation is observed, for example, 

through the Macau volcanism (e.g., Jardim de Sá et al. 1999; 2001). 

During the Aptian, the final breakup of the West African-São Luis Craton led the Reconcavo-

Tucano-Jatobá rift abort and the Gabão-Sergipe-Alagoas trend evolve into a phase of 

continental drift (Oliveira, 2008). Aborted rift basins that formed during this stage include the 

Recôncavo, Tucano and Jatobá basins. These basins are located mainly in the states of Bahia, 

Sergipe and Pernambuco and consist of grabens of N-S direction (Recôncavo-Tucano), which 

abruptly change to E-W direction to form the Jatobá basin (Silva et al., 2003). The boundary 

between the Rocôncavo and Tucano basins is the Alto de Aporá, and the boundary between 

the Tucano and Jatobá basins is the Alto do São Francisco. The Tucano basin is further 

divided into several sub-basins: South, Central and NorthTucano, separated by transfer zones 

along the Itapicuru and Vaza-Barris river courses, respectively. The Jatobá basin, in the state of 

Pernambuco, is bounded to the north by the Pernambuco Lineament (Gomes, 2001). 

 

2.3  Cenozoic magmatism and uplift 

 

Following continental breakup, the evolution of the Province in the Cenozoic was marked 

by episodes of volcanism (Macau and Mecejana) (Almeida et al., 1988; Mizusaki et al., 2002; 
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Knesel et al., 2011) and uplift of the Borborema Plateau (e.g., Jardim de Sá et al., 1999; 2005; 

Oliveira, 2008; Oliveira & Medeiros, 2012). The Cenozoic volcanismis arranged along two 

perpendicular magmatic lines called Fernando de Noronha-Mecejana Alignment (FNMA) and 

Macau-Queimadas Alignment (MQA) (Almeida et al., 1988). The FNMA volcanism is 

composed of several necks and dikes of alkaline rocks. The MQA volcanism occurs as plugs, 

necks, basalt spills and dikes aligned approximately in the N-S direction in the states of Rio 

Grande do Norte and Paraíba. The Borborema Plateau is located on the eastern edge of the 

Borborema Province, is surrounded by Araripe interior basin and coastal basins, has an 

elongated elliptical shape in the NNE–SSW direction, and altitudes that reach 1200 m, setting 

the highest topography of the Province. 

The Mecejana volcanism has been related to a magmatic event that progressed from west 

to east along the Fernando de Noronha Chain, and could represent the path of the South 

American plate over a mantle plume (Almeida et al., 1988; Fodor et al., 1998; Misuzaki et al., 

2002). The Macau volcanism was initially related to a large dome-shaped structure (thermally 

activated and possibly generated by a mantle plume) that would have produced basaltic 

magma and caused the topographic uplift of the Borborema Plateau (Jardim de Sá et al., 

1999). However, the lack of a clear age progression along the MQA has challenged a mantle 

plume origin (Almeida et al., 1988) and, from the interpretation of geochemical data of Macau 

volcanism, Silveira (2006) reinforced that the existence of a mantle plume and of high heat-

flow are not required to explain this volcanism. Alternatively, Knesel et al. (2011) invoked a 

mechanism of edge-driven convection for the generation of young continental plugs (9 to 7 

Ma) that characterize the Macau volcanism. This edge-driven convection could explain the 

absence of spatial/temporal correlation of the magmatic events and their keeps for a long 

period of time in the same area. 

Jardim de Sá et al. (2005) presented a discussion on the evolution of Borborema Plateau 

during the Cenozoic from geochronological data obtained in post-rift volcanic rocks, and 

suggested there is a significant temporal correlation between the Macau volcanism and the 

elevation Borborema Plateau. A proposed model for this spatial/temporal correlation between 

the Macau volcanism and elevation of the Borborema Plateau was recently given by Oliveira 

(2008) and Oliveira & Medeiros (2012). The initial mechanism of this model is given by the 
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same small-scale convection cell model proposed by Knesel et al. (2011). Oliveira (2008) and 

Oliveira & Medeiros(2012) consider that part of the magmatic material has been retained at 

the base of the continental crust, forming a layer of magmatic underplate, while a smaller 

amount would have reached the Earth's surface. This model starts with the formation of a 

small-scale convection cell at the edge of the continental lithosphere. As a result, the 

lithosphere-asthenosphere boundary becomes unstable and convection produces a 

displacement of cold lithosphere into the hot mantle. In the oceanic area, the magma 

penetrates in large amounts into the crust and reaches the surface; in the continental area, 

just a small portion of the magma reaches the surface and the remainder is trapped at the 

base of the crust (forming the layer of mafic underplate and thickening the crust). Uplift of the 

Borborema plateau is thus due to isostatic uplift due to buoyancy of the thickened crust.  

 

3  DATA PROCESSING 

 

Data processing has been applied to 1-month of continuous seismic ambient noise 

recordings at the 33 broadband stations considered in this study, producing a total of 194 

cross-correlations. 

 

3.1  Data pre-processing  

 

The goal of the data pre-processing step is the removal of unwanted signals - such as 

earthquakes and instrumental artifacts - from the seismic recordings in order to isolate the 

signature of ambient seismic noise. First, for each station continuous data was cut in 24-hour 

long segments and the corresponding time series were decimated to 10 samples per second, 

to reduce data size and equalize sampling rates among seismic stations. The decimated, 24-

hour long segments were then demeaned, detrended and tapered with a 5% cosine window. 

As recording equipment varied among the stations, instrument responses were removed and 

band-pass filtered in the 0.01 to 1.0 Hz frequency range to equalize the time series among 

stations. Second, a time-frequency normalization (Cupillard & Capdeville, 2010) was applied 

to remove the signature of earthquakes, instrumental irregularities, and other non-stationary 
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noise sources near the stations that inevitably entered the seismic recordings. The time-

domain normalization consisted of constructing one-bit normalized signals from the 24-hour 

long data segments, and the frequency-domain normalization consisted of whitening the 

amplitude spectrum of the one-bit normalized time series (e.g., Larose et al., 2004; Shapiro & 

Campillo, 2004; Bensen et al., 2007; Cupillard & Capdeville, 2010; Schimmel et al., 2011).  

The one-bit normalization consists of equalizing all amplitudes in the time series to a unit 

value, while keeping the positive or negative polarity of the originally recorded amplitude 

(Cupillard & Capdeville, 2010). Even though Bensen et al. (2007) consider the one-bit 

normalization as the most aggressive of a range of normalization methods, we found that it 

worked acceptably well with our dataset. The one-bit normalization has been successfully 

used in seismic interferometry studies with both coda waves and ambient seismic noise 

(Campillo & Paul, 2003; Shapiro & Campillo, 2004; Shapiro et al., 2005), while demonstrating 

a clear increase in the signal-to-noise ratio in acoustic laboratory experiments (Larose et al., 

2004).The spectral whitening, on the other hand, consists of normalizing the amplitude 

spectrum to a unit value without changing the phase of the signal. The purpose of the spectral 

whitening is to improve the relative weight of the low-amplitude frequency components. 

Figure 2a shows an example of ambient seismic noise recorded at station LP05 on 

January 23
rd

, 2013. The left-hand panel displays the raw, one-bit normalized, and spectrum-

whitened time series, while the right-hand panel displays the corresponding amplitude spectra 

for each of the time-series. The effect of the one-bit normalization is clearly visible in the time 

domain, while the effect of spectral normalization appears in the frequency domain. The 

spectral normalization reduces imbalances in the amplitude spectrum of the cross-correlation, 

which is critical during the measurements of dispersion velocities. A comparison between the 

raw time series and the time-frequency normalized time series is given in Figure 2b, illustrating 

the removal of the spurious signals within the 24-hour long time window. 

 

3.2  Cross-correlation and stacking 

 

The next step in the data processing is the calculation of the daily cross-correlations for 

each station pair in the study area and their stack, in order to retrieve the corresponding 
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Green‘s functions from the ambient seismic noise. Classical cross-correlation integrals were 

computed in the frequency domain for each day and station pair according to the equation 

 

𝜙𝑓𝑔 𝜏 =   𝑓 𝑡 𝑔(𝑡 − 𝜏)
∞

−∞
𝑑𝑡 

 

for time lags 𝜏 between - 400 and 400 s, which encloses the dispersed surface-wave train at 

the longest inter-station distances. All station pairs had one full month, i.e., 31 day-long time 

series, of overlapping ambient seismic noise recordings. 

Stacking of the daily cross-correlations was achieved through the time-frequency, phase-

weighted stacking (tf-PWS) procedure of Schimmel & Gallart (2007). This procedure is an 

extension of the phase-weighted stacking (PWS) of Schimmel & Paussen (1997), in which 

each sample of a linear stack is weighted by a coherence measure independent of amplitude. 

The weights of the PWS can be expressed as 

 

𝑐 𝑡 =  
1

𝑁
  𝑒𝑖𝑗 (𝑡)𝑁

=1  

, 

 

where 𝑐 𝑡  is the phase stack, 𝑁 is the number of traces used, 𝑗 is an index that enumerates 

the 𝑁 traces used, (𝑡) is the instantaneous phase (e.g., Bracewell, 1965), and  is a 

parameter to tune the transition between coherent and less coherent signal summation. The 

amplitudes of the weights range between 0 to 1 as a function of time. If the instantaneous 

phases of the signals at a given time are coherent, then the amplitude of the weight is equal to 

one, and zero amplitude means that the signals are incoherent. The stacking is then realized 

through the non-linear relationship 

 

𝑝 𝑡 =
1

𝑁
 𝑠𝑗  𝑡 

𝑁
𝑘=1  

1

𝑁
 𝑒𝑖𝑗 (𝑡)𝑁

𝑗=1  


, 

 

where 𝑝 𝑡  is the phase-weighted stack, 𝑠 𝑡  is the seismic trace, 𝑁 is the number of traces 

used, 𝑗 is an index that enumerates the 𝑁 traces used, (𝑡) is the instantaneous phase (e.g., 

Bracewell, 1965), and  is a parameter to tune the transition between coherent and less 

coherent signal summation. 

(2) 

(3) 

(1) 



Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN                                       DIAS, R.C.  

96 
 

In analogy the extended tf-PWS is expressed as 

 

𝑝𝑡𝑓  , 𝑓 =  𝑆1𝑠 , 𝑓 𝑐𝑡𝑓  , 𝑓 = 𝑆1𝑠 , 𝑓  
1

𝑁
 

𝑆𝑗 (,𝑓)𝑒 𝑖𝑓

𝑆𝑗 (,𝑓)
𝑁
𝐽=1  



, 

 

where 𝑆𝑗 (, 𝑓) is the 𝑆-transform (Stockwell et al., 1996; Schimmel & Gallart, 2005; Schimmel 

et al., 2011) of the 𝑗 − 𝑡 time-series and𝑆1𝑠(, 𝑓) is the 𝑆-transform of the linear stacking of all 

the 𝑁 time-series (cross-correlograms). The phase coherence 𝑐𝑡𝑓  , 𝑓  is used to downweight 

the incoherent portions of the linear stacking in the time-frequency domain (Schimmel et al., 

2011).  

The cross-correlations have been applied here to 1-month of ambient seismic noise 

recorded at the 33 broadband stations in Northeast Brazil (Figure 3), resulting in a total of 194 

stacked cross-correlations. Figure 4a displays the inter-station pairs for which a stacked cross-

correlation was developed and Figure 4b displays the resulting 194 cross-correlations for the 

vertical component of the ambient seismic noise, band-pass filtered between 0.01 and 1.0 Hz. 

Distances range from a few hundred kilometers to a bit over a thousand kilometers. Short-

period Rayleigh waves clearly emerged from the ambient seismic noise, although the signal is 

somewhat obscured at long distances due to attenuation. The dispersive character of the 

Rayleigh-waves obtained from the cross-correlations is illustrated for the NBIT-NBPS station 

pair in Figure 5. The figure shows the stacked time-series band-pass filtered in several 

frequency bands. Note that the wave trains consistently emerge at all periods and that the 

emerged signal is dispersive, as expected. 

The cross-correlations displayed in Figure 4b were made symmetric by averaging the 

causal and acausal portions of the correlation. In fact, the causal and acausal portions of the 

cross-correlation differ in amplitude, as a result of their dependence on the location of the 

noise sources (Sabra et al., 2005). If the sources of ambient seismic noise are 

homogeneously distributed in azimuth, the causal and acausal parts of the Green‘s functions 

are symmetric with respect to the arrival time. On the other hand, if the density of sources is 

larger on one of the sides than in the other, the amount of energy propagating in both 

directions will be different. In this case, the Green's functions are asymmetric. Following Sabra 

et al. (2005), given the proximity of our network to the coast, it is expected that the Green's 

(4) 
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functions for station pairs oriented perpendicular and close to the coast will emerge more 

clearly than those for station pairs oriented parallel and further in land. Figure 6 illustrates this 

asymmetrical behavior for three different station pairs in NE Brazil. In the second panel 

(NBPA-SBBR), for example, the largest amplitude-signal is in the causal part of the time 

series, which means that most of the energy propagates from NBPA to SBBR. 

 

4  MEASURING GROUP VELOCITY 

 

Group velocities for the fundamental mode of the Rayleigh-waves reconstructed in the 

stacked cross-correlations were determined using the Multiple Filtering Technique (MFT) of 

Dziewonski et al. (1969), as implemented in the Computer Programs in Seismology package 

of Herrmann & Ammon (2002).The MFT procedure analyzes variations of signal amplitudes as 

a function of velocity and period and it has its theoretical basis in the use of a Gaussian filter to 

isolate the wave package around the central period of the filter. The Gaussian filter can be 

expressed as 

 

𝐺(𝜔) = exp  −𝛼
(𝜔 − 𝜔0 )2

𝜔0
2  , 

 

where 𝜔 is the angular frequency, 𝜔0 is the center angular frequency of the filter, and α is the 

width parameter of the filter (Bhattacharya, 1983).The width of the Gaussian filter is chosen 

according to epicentral distance (or, in our case, inter-station distance) to minimize the area of 

the fundamental mode in the group velocity – period spectral surface (Ammon, 2001). 

Consequently, this width parameter 𝛼 controls the resolution of the group velocity 

measurement. The group velocity for each frequency can be calculated by dividing the 

distance between the stations by the group delay (maximum of the filtered wave-package 

envelope).  

The group velocity – period spectral surface constructed through the MFT may have 

contours contaminated, for example, with the higher modes of the surface waves. To isolate 

(5) 
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the fundamental mode it is used a phase-matched filter (Herrin & Goforth, 1977). The isolation 

filter 𝐶 𝜔  is constructed through the expression 

 

𝐶 𝜔 = exp{𝑖𝜃(𝜔)}, 

 

where 𝜃(𝜔) is the integral of the group delay given by 

 

𝜃 𝜔 =   tg(ω)dω
ω

0
, 

 

and where tg is the group delay. 

Group velocities were measured on the 194 stacked cross-correlations obtained from the 

ambient seismic noise recorded at 33 broadband stations in the Borborema Province (recall 

section 3). As only the vertical component of the recordings was used, the dispersion 

measurements correspond to Rayleigh waves. Period was chosen to range from 1 to 30 s and 

group velocity between 2 and 5 km/s. Inter-station distances ranged from 60 to 1311 km and 

the filter width parameter𝛼varied between 3 and 50 according to the linear relationship given 

in Herrmann & Ammon (2002). A first run of measurements was done on the raw cross-

correlation waveforms and, using the preliminary fundamental-mode group-delays thus 

obtained, a phase-match filter was constructed. The cross-correlations were then filtered with 

the constructed phase-match filter to isolate the fundamental mode and a new run was applied 

to the filtered waveforms to obtain the final set of group velocity measurements.  

Following Bensen et al. (2007), a quality control procedure was implemented to identify 

and reject bad measurements. One way to estimate the reliability of the dispersion 

measurements is to superpose all dispersion curves to visually identify outliers. After doing 

this superposition, only 194 dispersion curves were selected out of 391 originally produced 

(Figure 7). To refine the quality control further, the dispersion curves were also analyzed with 

respect to their corresponding tectonic domain. The superpositions are displayed in Figure 8, 

showing that the dispersion curves are similar within each domain. In Figures 7 and 8, we see 

that for periods between 5 and 20 s the velocities are stable and that for periods of 20 s or 

larger measurements have a larger scatter. This is probably due to the microsseismic energy 

(7) 

  (1) 

(6) 
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decay at periods larger than 20 s. Therefore, we only considered group velocity 

measurements for periods under 20 s.  

 

5  SURFACE-WAVE TOMOGRAPHY 

 

To obtain tomographic images for fundamental-mode, Rayleigh-wave, group-velocity 

variations in the Borborema Province we used the Fast Marching Surface Tomography 

(FMST) scheme of Rawlinson (2005). The FMST is implemented iteratively through two steps: 

(i) prediction of travel-times (forward problem); and (ii) adjustment of the model parameters 

that satisfy the data, with regularization constraints (inverse problem). To solve the forward 

problem, the Fast Marching Method - FMM (Sethian, 1996; Sethian & Popovici, 1999; 

Rawlinson & Sambridge, 2005) is applied. The method finds the solution to the eikonal 

equation using finite differences within a pre-determined grid, in order to construct the wave 

fronts from the group delays (Rawlinson & Sambridge, 2005). The most important advantage 

of this method over other ray-tracing methods is that travel-times are computed for all the grid 

points in the mesh. To solve the inverse problem, a subspace inversion scheme is utilized 

(Kennett et al., 1988), which accounts for the non-linear relationship between velocities (model 

parameters) and group-delays (data) by imposing damping and smoothing regularizations 

during the inversion. The combination of the two steps provides stable and robust results, 

even in heterogeneous, strongly-varying media (Rawlinson et al., 2010). 

More specifically, the inverse problem is formulated as an optimization problem where it is 

necessary to minimize the objective function 𝑆(𝒎) given by  

 

𝑆 𝒎 =  𝑔 𝒎 − 𝒅𝑜𝑏𝑠  𝑇𝐶𝑑
−1 𝒈 𝒎 − 𝒅𝑜𝑏𝑠  + 휀(𝒎 − 𝒎0)𝑇𝐶𝑚

−1 𝒎 − 𝒎0 + 𝒎𝑇𝐷𝑇𝐷𝒎, 

 

where 𝒎 is the unknown vector of parameters, 𝒅𝑜𝑏𝑠  is the observed travel-time (group-delay) 

data, 𝒈 𝒎  contains the predicted travel-times, 𝒎0 is the initial or reference model, 𝐶𝑑  is the 

data covariance matrix, 𝐶𝑚  is the model covariance matrix, 휀 is the damping parameter, is 

the smoothing parameter, and D is the smoothness matrix. The first term in equation (8) 

represents a weighted misfit between data and observations, the second term is a 

 (8)

 
 (1) 
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regularization term that penalizes models that differ greatly from the initial or reference model 

(Rawlinson & Sambridge, 2005), and the third term is another regularization term to favour 

models with smooth lateral velocity variations against models with more abrupt variations.  

The FMST procedure was applied to the selected group velocity measurements between 5 

and 20 s to produce maps of group velocity variation for the fundamental-mode Rayleigh-wave 

over a grid of 0.5 x 0.5 degrees in the Borborema Province and surrounding regions. The 

model is parameterized with 551velocity nodes and 2D velocity maps were produced for 

periods of 5 s, 10 s, 15 s and 20 s, with the damping parameter equal to 0.5 and smoothing 

parameter equal to 1.0 (Figure 9). The tomographic results map geological structures from the 

shallow crust at short periods (5 s) down to upper-intermediate crustal depths at longer 

periods (20 s).To check the robustness of the resulting tomographic images, additional 

inversions were run with changing regularization parameters. This is illustrated at 5 s, 10 s, 15 

s and 20 s period in Figures 10, 11, 12, 13, respectively. No significant changes were 

observed in the tomographic maps, suggesting the tomographic images in Figure 9 are robust. 

The tomographic images at 5 s are sensitive to shallow velocity structure, and show good 

correlation with surface geological features (Figure 9a). Slower-than-average velocities 

characterize intracontinental rift basins such as the Recôncavo-Tucano-Jatobá and Araripe 

basins, as well as the Potiguar rift along the equatorial margin. Slower-than-average velocities 

are also observed along the Transbrasiliano Lineament in the NW corner of the Province and 

in the Transversal Zone, approximately coinciding with segments along the Patos and 

Pernambuco Lineaments. More intriguingly, a marked slower-than-average velocity area is 

identified in the NE corner of the Province, which might result from the overlap of velocity 

anomalies due to the Paraíba marginal basin and the NE-SW trending shear zones to the 

West. At 10 s period (Figure 9b) the tomographic results sample upper crustal depths and 

show that most of the slower-than-average velocity anomalies are gone. Only the Recôncavo-

Tucano-Jatobá anomaly and its northern continuation into the Central Domain remain, 

although shifted to the West. The tomographic image at 15 s period (Figure 9c) is similar to 

the image at 10 s period, with the amplitude of the slower-than-average anomalies fading 

away. Finally, the tomographic slice at 20 s (Figure 9d) is sensitive to intermediate crustal 
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depths. Some of the velocity anomalies overlap with those seen at smaller periods (shallower 

depths), indicating that some of the anomalies may have some continuity at depth. 

A checkerboard resolution test is shown in Figure 14 for periods of 5, 10, 15 and 20 s to 

two different cell sizes. The starting checkerboard models was defined through a grid of nodes 

with B-spline cubic interpolation, which produces a continuous, smooth, and locally controlled 

velocity medium. The corresponding synthetic ―dataset‖ for the starting velocity models was 

produced using the FMM procedure with the same inter-station ray-path pattern of the 

observed dataset. The recovery of the starting model, using the same regularization 

parameters as for the tomographic images in Figure 9, is quite satisfactory and indicates good 

resolution, in spite of some smearing along the western and southern edges of the study area. 

 

6  DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

 

The tomographic images at 10 – 20 s period (Figs 9b-d) have demonstrated that interesting 

variations in group-velocity occur in the Borborema crust. Those variations do not seem to 

correlate with the location of intra-continental basins or major Precambrian shear-zones, 

suggesting they are related to deeper-seated features than those observed at 5 s period. As 

previously mentioned, episodes of intraplate volcanism and uplift marked the evolution of the 

Province during the Cenozoic (Jardim de Sá et al., 1999; Almeida et al., 1988; Mizusaki et al., 

2002; Knesel et al., 2011; Oliveira & Medeiros, 2012), and low-velocity anomalies have been 

related to high-temperature anomalies and/or the presence of partial melt (e.g. Kern & Richter, 

1981; Schmeling, 1985). The magmatic alignments marking the surface location of the 

Cenozoic volcanism, however, do not correlate with the location of the low-velocity anomalies 

in the tomographic image and rule out, in principle, a causal relationship between them.  

The edge-driven convection framework postulated in Oliveira & Medeiros (2012), on the 

other hand, suggests that most of the magmatism in the Borborema Province did not reach the 

surface and that it remained at depth forming a layer of mafic underplate that uplifted the 

Borborema Plateau isostatically. This is an interesting proposition as, according to this 

framework, there could be thermal anomalies - perhaps including partial melt - left within the 

Borborema crust that have no surface expression. In such framework, however, one would 
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expect a correlation between high topographies (where most of the melt triggered by the 

small-scale convection cell presumably accumulated at depth) and the low-velocity anomalies. 

A close examination of the tomographic images at 10 – 20 s period (Figs 9b-d) reveals that 

this is not the case. 

Finally, we also explored possible correlations between our tomographic images and 

published heat-flow maps for the Province (Carneiro et al., 1989). The map shows heat-flux is 

largest along the equatorial and eastern margins of the Province, and that it decreases 

towards the interior of the Province. This is not the trend observed in our tomographic images 

and suggests the origin of the low-velocity anomalies is not of thermal origin. However, the 

heat-flow map of Carneiro et al. (1989) had almost no point measurements where the velocity-

anomalies are observed, so we think a thermal origin cannot be completely ruled out. 

Summarizing, the cross-correlation of ambient seismic noise in the Borborema Province of 

NE Brazil has allowed the reconstruction of the Green‘s functions for pairs of stations 

separated between 60 and 1311 km, approximately. The Green‘s function have shown a clear 

dispersive signal, which was identified with the fundamental mode of Rayleigh waves. Group 

velocities have been measured with success for periods between 5 and 20 s, and the 

dispersion measurements have been inverted tomographically to map structural features in 

the subsurface. At short periods, the tomographic images show a good correlation with 

surface geological features such as Mesozoic rift basins and Precambrian shear zones. At 

longer periods - corresponding to upper crustal levels - no clear correlation has been observed 

between slower-than-average dispersion velocity anomalies and geological or geophysical 

features, and the interpretation of the tomographic images remains enigmatic. 
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Figure 1. Geologic Map of Brazil Northeastern including their magmatic alignments [FMNA 

(Fernando de Noronha-Mecejana) and MQA (Macau-Queimadas)], the Borborema Plateau, 

existing basins (Potiguar, Araripe and Tucano-Jatobá), lineaments (Sobral-Pedro II, 

Jaguaribe-Tatajuba, Pernambuco and Patos), in addition to tectonic domains. Adapted from 

De Castro et al. (2008), Oliveira (2008), Knesel et al. (2011). 

 

Figure 2. (a) In the left panel is presented an example of noise recorded at station LP05 on 

23/01/2013 for the three different processing of noise (raw data, data with one-bit 

normalization and whitening). In the right panel is shown the amplitude spectrum of these 

records. (b) Same record of the Figure (a), above raw data and below data after temporal 

(one-bit) and spectral (whitening) normalizations. 
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Figure 3. Map with the network of seismic stations used in this study (33 stations).  

 

Figure 4. The figure (a) shows the coverage of the final 194 cross-correlations used in our 

tomographic inversions. (b) Stacked symmetric cross-correlations as function of interstation 

distance. Shown are vertical components which have been band-pass filtered between 0.01 

and 1.0 Hz.  

 

Figure 5. Vertical component cross-correlations for stations pairs NBIT-NBPS, filtered with 

different band-pass frequencies to show the dispersive character of the extracted Rayleigh 

wave. The band-pass frequencies are written to the right of each frame and the pink line 

indicates the dispersion with different arrival times for each frequency band. 

 

Figure 6. Asymmetric Green‘s functions (vertical components) for stations pairs LP05-RCBR 

( 642 km), NBPA-SBBR ( 424 km) and OCBR-SLBR ( 205 km).  

 

Figure  7. Final 194 Rayleigh wave dispersion curves selected for the tomographic inversions 

at periods of 5, 10, 15 and 20 s. The variation of the group velocities is due to the seismic 

heterogeneities of the study area.  

 

Figure 8. The measured Rayleigh wave dispersion curves are shown as function of their 

corresponding propagation path in five different zones (or tectonic domains) which are marked 

with the boxes in the map. The five domains are: (a) Médio Coreaú, (b) Ceará, (c) Rio Grande 

do Norte, (d) Transversal or Central Zone, (e) External or South.  

 

Figure 9. Rayleigh waves group velocity maps at periods of (a) 5 s, (b) 10 s, (c) 15 s and (d) 

20 s obtained for the ray paths and data shown in Figures 4 and 7, respectively. 

 

Figure 10. Group velocity maps at 𝑇 = 5 s obtained for different smoothing and damping 

parameters in the regularization of the inversion to assess the robustness of the final images. 
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The values of the parameters for each item are: (a)  = 0.5 and  = 1.0, (b)  = 0.5 and  = 

2.0, (c)  = 0.5 and  = 5.0, (d)  = 0.5 and  = 10.0, (e)  = 1.0 and  = 1.0, (f)  = 1.0 and  = 

2.0, (g)  = 1.0 and  = 5.0, (h)  = 1.0 and  = 10.0, (i)  = 1.0 and  = 2.0, (j)  = 2.0 and  = 

5.0, (k)  = 5.0 and  = 10.0, (l)  = 10.0 and  = 20.0. 

 

Figure 11. Group velocity maps at 𝑇 = 10 s obtained for different smoothing and damping 

parameters in the regularization of the inversion to assess the robustness of the final images. 

The values of the parameters for each item are: (a)  = 0.5 and  = 1.0, (b)  = 0.5 and  = 

2.0, (c)  = 0.5 and  = 5.0, (d)  = 0.5 and  = 10.0, (e)  = 1.0 and  = 1.0, (f)  = 1.0 and  = 

2.0, (g)  = 1.0 and  = 5.0, (h)  = 1.0 and  = 10.0, (i)  = 1.0 and  = 2.0, (j)  = 2.0 and  = 

5.0, (k)  = 5.0 and  = 10.0, (l)  = 10.0 and  = 20.0. 

 

Figure 12. Group velocity maps at 𝑇 = 15 s obtained for different smoothing and damping 

parameters in the regularization of the inversion to assess the robustness of the final images. 

The values of the parameters for each item are: (a)  = 0.5 and  = 1.0, (b)  = 0.5 and  = 

2.0, (c)  = 0.5 and  = 5.0, (d)  = 0.5 and  = 10.0, (e)  = 1.0 and  = 1.0, (f)  = 1.0 and  = 

2.0, (g)  = 1.0 and  = 5.0, (h)  = 1.0 and  = 10.0, (i)  = 1.0 and  = 2.0, (j)  = 2.0 and  = 

5.0, (k)  = 5.0 and  = 10.0, (l)  = 10.0 and  = 20.0. 

 

Figure 13. Group velocity maps at 𝑇 = 20 s obtained for different smoothing and damping 

parameters in the regularization of the inversion to assess the robustness of the final images. 

The values of the parameters for each item are: (a)  = 0.5 and  = 1.0, (b)  = 0.5 and  = 

2.0, (c)  = 0.5 and  = 5.0, (d)  = 0.5 and  = 10.0, (e)  = 1.0 and  = 1.0, (f)  = 1.0 and  = 

2.0, (g)  = 1.0 and  = 5.0, (h)  = 1.0 and  = 10.0, (i)  = 1.0 and  = 2.0, (j)  = 2.0 and  = 

5.0, (k)  = 5.0 and  = 10.0, (l)  = 10.0 and  = 20.0. 

 

Figure  14. Test of resolving power of the checkerboard data for the tomographies of 5 s, 10 s, 

15 s and 20 s. (a) Map with the coverage of rays. (b) Synthetic checkerboard model with the 

cells grid of minimum scale. (c) Synthetic checkerboard model with the cells grid of median 
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scale. Recovered checkerboard model for the tomography of: (d) 5 s with the cells grid of 

minimum scale, (e) 5 s with the cells grid of median scale; (f) 10 s with the cells grid of 

minimum scale, (g) 10 s with the cells grid of median scale; (h) 15 s with the cells grid of 

minimum scale, (i) 15 s with the cells grid of median scale; (j)  20 s with the cells grid of 

minimum scale, (k) 20 s with the cells grid of median scale. 
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