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_____________________________________________________________________________________ 

Resumo 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 Neste trabalho foi realizado um estudo para a obtenção de parâmetros para um modelo 

regional de velocidades 1D válido para a Província Borborema, NE do Brasil. Para tanto, foram 

utilizados eventos que ocorreram na mesma entre 2001 e 2013 com magnitude acima de 2.9 mb e 

que tiveram epicentros bem determinados por redes locais de estações ou back azimuth, quando 

os dados são de boa qualidade. Foram escolhidos 7 eventos ocorridos nas principais áreas 

sísmicas da Província Borborema. Os eventos selecionados foram, ao todo, registrados em 74 

estações das redes: RSISNE, INCT-ET, Milênio, João Câmara – RN, São Rafael – RN, Caruaru - 

PE, São Caetano - PE, Castanhão - CE, Santana do Acarau - CE, Taipu – RN e Sobral – CE e a 

estação RCBR da rede IRIS/USGS - GSN. Para a determinação dos parâmetros do modelo 

realizou-se a inversão do tempo de percurso através de um ajuste de retas aos tempos 

observados. A validação deste modelo se deu de modo independente através da comparação com 

outros modelos conhecidos (globais e regionais para o Brasil). 

 O modelo final, nomeado MBB, apresenta um modelo crustal lateralmente homogêneo 

composto por duas camadas com crosta superior de 11,45 km de espessura e uma crosta com 

espessura total de 33,90 km, sendo a base da segunda camada limitada pela descontinuidade de 

Moho. A velocidade da onda P na crosta superior foi estimada em 6,00 Km/s e na crosta inferior 

6,64 Km/s. A velocidade da onda P no manto superior foi estimada em 8,21 Km/s com uma 

razão VP/VS de aproximadamente 1,740 ± 0,002. 

 

Palavras-chave: Província Borborema, modelo regional de velocidades 1D, inversão de tempo 

de percurso. 
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_____________________________________________________________________________ 

Abstract 
_____________________________________________________________________________ 

 

 In this work it was performed a study to obtain parameters for an 1D regional velocity 

model for the Borborema Province, NE Brazil. It was used earthquakes occurred between 2001 

and 2013 with magnitude greater than 2.9 mb either from epicentres determined from local 

seismic networks or by back azimuth determination, when possible. We chose seven events 

which occurred in the main seismic areas in the Borborema Province. The selected events were 

recorded in up to 74 seismic stations from the following networks: RSISNE, INCT-ET, João 

Câmara – RN, São Rafael – RN, Caruaru - PE, São Caetano - PE, Castanhão - CE, Santana do 

Acarau - CE, Taipu – RN e Sobral – CE, and the RCBR (IRIS/USGS—GSN). For the 

determination of the model parameters were inverted via a travel-time table and its fit. These 

model parameters were compared with other known model (global and regional) and have 

improved the epicentral determination. This final set of parameters model, we called MBB is 

laterally homogeneous with an upper crust at 11,45 km depth and total crustal thickness of 33,9 

km. The P-wave velocity in the upper crust was estimated at 6.0 km/s and 6.64 km/s for it lower 

part. The P-wave velocity in the upper mantle we estimated at 8.21 km/s with an VP/VS ratio of 

approximately 1.74. 

 

Key-words: Borborema Province, 1D velocity model, travel-time inversion. 
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_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 1 

 
Introdução 
_____________________________________________________________________________ 

  

 O Nordeste do Brasil é reconhecido como a principal área de atividade sísmica intraplaca 

do Brasil (Berrocal et al., 1984). Desde o século XIX ocorreram diversos tremores de magnitude 

igual ou superior a 4.0 mb, e intensidade VI ou VII MM, (Ferreira & Assumpção, 1983; Bezerra 

et al., 2011). Os tremores de maior magnitude ocorreram em Cascavel-CE, em 1980 (5.2 mb) e 

João Câmara - RN, em 1986 e 1991 (5.1 e 5.0 mb, respectivamente). 

 Historicamente, as principais áreas sísmicas no Nordeste são o Recôncavo da Bahia, a 

região do Lineamento Pernambuco, a borda da Bacia Potiguar e o noroeste do Ceará, sendo que, 

estas três últimas encontram-se na Província Borborema (Almeida et al., 1981). Na Figura 1 

encontra-se a atividade sísmica recente no Nordeste do Brasil com tremores acima de 3.0 mb, no 

período de 2001 a 2013. Como se pode notar, a maioria dos eventos ocorrem nos estados do 

Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, tendo ocorrido tremores de magnitude igual ou 

acima de 4.0 mb em todos eles (Litoral de Touros - RN, 2006, 4.0; São Caetano - PE, 2006, 4.0; 

Sobral-CE, 2008, 4.2; Taipu - RN, 2010, 4.3). 

 Diante disso, o Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis) vem desenvolvendo estudos 

de sismicidade no nordeste brasileiro e ao longo destes anos, várias redes locais para 

monitoramento da atividade sísmica foram instaladas. Por serem redes locais, os objetivos destes 

estudos compreendiam em sua grande maioria: a determinação hipocentral, mecanismo focal e 

evolução espaço-temporal destas atividades sísmicas. Podemos citar, por exemplo, os estudos 

mais recentes das atividades sísmicas como Cascavel - CE (Vilar, 2000), Senador Sá - CE 

(França, 1999) São Caetano - PE (Lima Neto et al., 2013) Sobral - CE (Oliveira et al., 2010), 

Taipu - RN (Lima Neto et al, 2010), entre outros. Estes estudos adotam modelos crustais locais e 

simplificados e não era necessária a determinação da espessura crustal, uma vez que os eventos 

ocorrem a profundidades focais pequenas (<12 km).  
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Figura 1 - Mapa de localização dos epicentros com magnitude maior ou igual a 3 no NE do 
Brasil, de 2001 a 2010 (Boletim Sísmico Brasileiro). 

  

 No entanto, o conhecimento da estrutura crustal é muito importante para se vincular 

modelos geotectônicos e gravimétricos, além de proporcionar subsídios para se estabelecer um 

modelo de velocidades de propagação de ondas sísmicas regionalmente. A informação de 

velocidades é necessário para uma variedade de fins, incluindo a distribuição espacial e temporal 

dos terremotos (item mais básico e fundamental em um estudo sismológico) o conhecimento dos 

limites horizontais das placas tectônicas, a determinação da composição das rochas, como por 

exemplo, a profundidade de transição entre o comportamento rúptil (frágil) e dúctil das rochas na 

crosta terrestre e a interpretação tectônica de grande escala.  

 A modelagem da estrutura média da crosta é um problema bem conhecido, e foi bastante 

desenvolvido com a idéia de se estabelecer um modelo inicial como referência para estudos de 
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tomografia sísmica, obtido da inversão conjunta dos parâmetros hipocentrais e modelos de 

velocidades (Kissling et al. 1994). Kissling et al. (1984) desenvolveu o programa VELEST para 

o cálculo da estrutura 1D da crosta e de suas camadas mais superficiais, mas por se tratar de um 

problema não-linear, o programa exige um número muito grande de leituras de ondas P e S, e 

informações sobre a estrutura média da crosta determinado por um método independente 

(refração sísmica, por exemplo) para configuração de um modelo inicial do processo iterativo. 

 Uma introdução ao problema de determinação da estrutura crustal pode ser encontrada 

em Crosson (1976), onde desenvolveu um procedimento de modelagem não-linear de quadrados 

mínimos para estimar parâmetros hipocentrais, correções de estação e parâmetros para um 

modelo de velocidades em camadas, simultaneamente, usando tempos de chegadas de terremotos 

locais. 

Li et al. (2007) combinaram tempos de percurso de fases regionais e formas de ondas 

sísmicas para desenvolver um modelo 1D de velocidades da estrutura crustal da península 

Italiana, utilizando Algoritmo Genético (GA). Lopes (2003) calculou a estrutura média da crosta 

em Goiás comparando o método da tentativa e erro com o GA, no qual mostrou a eficácia do GA 

para este tipo de problema, sendo cerca de 60 vezes mais rápido para seu espaço de busca.  O 

estudo consistiu em analisar os resíduos das determinações hipocentrais de vários sismos 

segundo diferentes modelos crustais. Porém, no Brasil, a modelagem da estrutura crustal 

utilizando métodos sísmicos de refração é mais comum como se pode verificar em Soares et al. 

(2001), Soares (2002), Perosi (2006) e Tavares et al. (2012), por exemplo. 

Ao contrário do manto e do núcleo, a crosta apresenta significantes variações regionais na 

estrutura devida sua heterogeneidade, que influencia altamente no tempo de percurso de todas as 

fases crustais (Kulhánek, 1990). Então, tendo em vista a atividade sísmica na Província 

Borborema, verificou-se a necessidade da obtenção de parâmetros de um modelo regional de 

velocidades para a mesma, uma vez que só existem modelos globais ou regionais para todo o 

Brasil. 

 

1.2 Modelos Globais de Referência (1D) 

 O primeiro modelo global desenvolvido foi o de Jeffreys & Bullen (1940), sendo mais 

representativo das velocidades do manto superior em regiões de borda de placa, devido à 

influência dos terremotos em zonas ativas. Outro modelo conhecido é o de Herrin (1968), no 
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qual a distribuição de estações e epicentros é mais uniforme, incluindo explosões nucleares. 

Assim, seu modelo é mais representativo da estrutura abaixo dos continentes e é bastante 

utilizado em softwares de determinação epicentral. O PREM (Preliminary Reference Earth 

Model), de Dziewonski and Anderson (1981), é um modelo médio da Terra que incorpora 

anisotropia e dispersão inelástica, sendo transversalmente isotrópico para o manto. Outro modelo 

médio global é o IASP91 (Kennet & Engdahl, 1991) e as diferenças mais significativas entre este 

modelo e o de Jeffreys & Bullen (1940) estão no manto superior e no núcleo. Posteriormente, 

Kennett et al. (1995) começou com as melhores características do IASP91 (Kennet & Engdahl, 

1991) e aperfeiçoou o modelo de referência global para AK 135f, tendo como diferença o 

gradiente de velocidade para a camada D'' (região de espessura variável entre o manto inferior e 

o núcleo superior). A Figura 2 mostra uma comparação entre os principais modelos globais para 

a crosta e o manto superior. 

 

Figura 2 - Comparação dos modelos de velocidade para onda P na crosta e manto superior: Jeffreys & 

Bullen (1940) (linha verde); Herrin (1968) (linha azul); IASP91 (Kennet & Engdahl, 1991) e AK 135f 

(Kennett et al., 1995) (linha vermelha);  PREM (Dziewonski and Anderson, 1981) (linha preta). 
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 Para eventos sísmicos próximos (Δ < 10°), a construção de modelos se torna um pouco 

difícil devido à heterogeneidade estrutural da crosta. Os tempos de percurso para distâncias 

epicentrais curtas do modelo de Jeffreys & Bullen (1940) são baseados em observações de 

terremotos japoneses, por exemplo. Já o modelo de Herrin (1968) foi construído para ser 

consistente com os tempos de percurso no centro dos Estados Unidos. Portanto, isso destaca a 

necessidade de um modelo regional para a Província Borborema com eventos que ocorreram na 

mesma. 

 

 

 

1.3 Modelos regionais de velocidades no Brasil 

 O primeiro modelo de velocidades para a determinação de epicentros regionais no Brasil 

foi desenvolvido por Kwitko & Assumpção (1990), trata-se de um modelo de velocidades (1D) 

para o manto denominado modelo BR. Adaptado para o Brasil, tinha o objetivo de minimizar os 

resíduos apresentados em relação aos modelos globais utilizados anteriormente, aumentando 

assim a precisão na determinação de epicentros de sismos no país.  Este modelo apresenta 

velocidades maiores do que o de Herrin na região do manto superior e tempos de percurso 4,4 

segundos menores, aproximadamente, para distâncias epicentrais de 1500 a 2000 km, intervalo 

onde as diferenças entre eles são mais acentuadas. Para a razão VP/VS verificaram-se duas 

tendências diferentes no arranjo dos dados: os pontos com distância epicentral de até 1250 km 

apresentam um valor de 1,73 e, a partir de 1250 até 2000 km apresentam VP/VS = 1,76, 

indicando que a razão VP/VS no manto aumenta com a profundidade. 
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Figura 3 - ajuste do modelo BR (linha) para os tempos de percurso observados (círculos) (Kwitko & 

Assumpção, 1990). 

 

 

 

 Posteriormente, outro modelo (1D) adequado a estrutura litosférica do Brasil foi 

desenvolvido por Assumpção et al. (2010), chamado de New BR, o qual mostrou uma precisão 

maior no cálculo epicentral comparado ao modelo de Herrin (1968) e resultados compatíveis ao 

modelo BR. O produto final apresenta uma crosta de 40 km de espessura, dividida em duas 

camadas com crosta superior de 15 km de espessura e V1 = 6,00 km/s e crosta inferior de 25 km 

de espessura, com V2 = 7,0 km/s. A velocidade da onda P no manto superior é de 7,30 km/s e a 

razão VP/VS foi estimada em 1,738 ± 0,003. 
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Figura 4 - Comparação entre modelos New BR (linha azul) e Herrin (linha vermelha) para os tempos de 

percurso observados (Assumpção et al., 2010). 

 

Tanto o modelo BR quanto o New BR foram desenvolvidos através da análise dos 

tempos de percurso da onda P e tiveram seus parâmetros ajustados por tentativa e erro, utilizando 

um modelo global de referência como modelo inicial. Nos dois casos foi utilizado o modelo de 

Herrin por ter os tempos de percurso mais próximos dos tempos observados. Além disso, a 

região nordeste apresentou tempos de percursos inferiores aos de outras regiões do Brasil devido 

à menor espessura crustal. Assim, foi necessário fazer uma correção considerando as diferenças 

de tempo de percurso da onda P nesta região. 

1.4 Modelos crustais locais de velocidades na Província Borborema 

 Os estudos de sismicidade local na Província Borborema adotam um modelo crustal de 

velocidades bastante simplificado que permitem que a crosta seja representada por um semi-

espaço infinito, homogêneo e isotrópico, tendo em vista que este modelo gera bons resultados na 

região Nordeste do Brasil (ver Tabela 1 com as referências). A Tabela 1 mostra algumas áreas 

com estudo de sismicidade local e os modelos de velocidades adotados. 
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Tabela 1 - Modelos crustais locais de semi-espaço infinito utilizado em redes sismográficas locais na 

Província Borborema. 

Local V1 (km/s) VP/VS Fonte 

Açu - RN 6,00 1,71 Ferreira et al. (1995) 

Augusto Severo - RN 6,00 1,71 Ferreira et al. (1998) 

Belém de Maria - PE 6,00 1,71 Lima Neto et al. (2014) 

Belo Jardim - PE 5,60 1,71 Lopes et al. (2010) 

Caruaru - PE 6,00 1,73 Ferreira et al. (1998) 

Cascavel - CE 5,68 1,63 Vilar (2000) 

Groaíras - CE 6,20 1,69 Ferreira et al. (1998) 

Hidrolândia - CE 5,95 1,75 Ferreira et al. (1998) 

Irauçuba - CE 6,20 1,69 Ferreira et al. (1998) 

João Câmara - RN 6,00 / 5,90 1,72 / 1,70 
Bezerra et al. (2007) / Santana 

(2009) 

Pacajus - CE 5,80 1,65 Ferreira et al. (1998) 

Palhano - CE 5,95 1,73 Ferreira et al. (1998) 

Pedra Preta - RN 6,00 1,70 Dantas et al. (2011) 

Santana do Acarau - 
CE 

6,00 1,70 Oliveira et al. (2015) 

São Caetano - PE 5,90 1,70 Lima Neto et al. (2013) 

Senador Sá - CE 5,95 1,69 França (1999) 

Sobral - CE 6,00 1,71 Oliveira et al. (2010) 

Taboleiro Grande - RN 6,00 1,71 Ferreira et al. (1998) 

Taipu - RN 6,00 1,70 Lima Neto et al. (2010) 
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Figura 5 - Mapa com a localização dos modelos crustais locais de velocidades apresentados na Tabela 1. 
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_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 2 

 

Contextualização da área de estudo e Objetivos 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 A área em estudo está situada na região setentrional do nordeste brasileiro, conforme 

mostra a Figura 6. Do ponto de vista geológico, critérios como natureza do embasamento e 

cobertura sedimentar permitiram a individualização da área denominada Província Borborema, 

assim como características estruturais (evolução estratigráfica, tectônica, magmática e 

metamórfica) (Almeida et al., 1977; Almeida et al., 1981). 

 

Figura 6 - Mapa de localização das províncias estruturais brasileiras. O número 9 é referente à província 

Borborema (CPRM, 2003). 
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 A Província Borborema possui uma área de aproximadamente 540.000 km² sendo o seu 

limite a oeste, a Bacia do Parnaíba. A sul, o limite é definido pelo Cráton São Francisco e à norte 

e leste, os limites constituem-se por bacias costeiras da margem continental (Jardim de Sá, 

1994). 

 

2.1 Geologia Regional 

 A Província Borborema tem como característica básica a atuação do ciclo orogênico 

Brasiliano (750 ± 500 Ma), importante evento tectônico de formação de rochas e estruturas 

dúcteis (Jardim de Sá, 1994). Este ciclo orogênico também é responsável pela formação de 

margens continentais e sítios deposicionais vulcano-sedimentares na região (Brito Neves et al., 

2000). A estabilidade tectônica da Província Borborema foi alcançada no Cambriano (Almeida et 

al., 2000). Sua estruturação regional é constituída por um mosaico de diversos blocos arqueanos 

a paleoproterozóicos que, em conjunto, compõem um embasamento gnáissico-migmatítico, 

capeados ou separados entre si por seqüências supracrustais deformadas, metamorfisadas e 

segmentadas por extensas zonas de cisalhamentos transcorrentes, associadas ao volumoso 

plutonismo neoproterozóico gerado durante a atuação do ciclo orogênico Brasiliano (Brito 

Neves,1995). 
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Figura 7 - Mapa geológico da Província Borborema (Brito Neves et al., 2000). 

 A província é principalmente deformada por zonas de cisalhamento dúcteis, que 

contornam importantes terrenos tectônicos. A Figura 7 mostra a geologia da Província 

Borborema e estas zonas de cisalhamento conhecidas por Lineamento Patos e Lineamento 

Pernambuco. Elas merecem destaque por suas dimensões, e também pelo papel exercido no 

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

lineamentos regem a divisão da província em Domínio Norte (acima do Lineamento Patos), 

Domínio Central ou Zona Transversal (entre os Lineamentos Patos e Pernambuco) e o Domínio 

Sul (abaixo do Lineamento Pernambuco). A área costeira e parte de seu interior compreendem 

bacias sedimentares que marcam uma crosta estendida formada durante a fase de rifteamento de 

ruptura do Pangea (Brito Neves et al., 2000). 

2.2 Estudos Geofísicos na Província Borborema 

Na região nordeste, a gravimetria se destaca dentre os estudos que visa modelar e 

interpretar características tectônicas regionais, consistentes para a Província Borborema. Aliados 

a isso se realizam estudos de sísmica de refração e reflexão. Além disso, os estudos sismológicos 

vêm contribuindo de forma sistemática para o entendimento do interior da terra através de 

técnicas como a dispersão de ondas de superfície, tomografia de onda de corpo e função do 
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receptor, alguns dos quais serão descritos a seguir (Matos, 1992; Castro et al., 1997-1998;  Vilar, 

2004; França et al., 2006; Novo Barbosa, 2008; Oliveira & Medeiros, 2012; Tavares et al., 2012; 

Assumpção et al., 2013; Pavão et al., 2013; Luz et al., 2015;). Esses estudos visam 

principalmente à identificação de espessamento e adelgaçamento crustais, caracterização de 

falhamentos e zonas de suturas.  

Os estudos geotectônicos e estruturais da crosta terrestre na Província Borborema 

começaram a ganhar destaque na década de 90, com levantamentos de sísmica de reflexão 

profunda que permitiram estimar a profundidade da Moho na Bacia Potiguar em 28 km (Matos, 

1992). Essa informação serviu de vínculo adicional de espessura da crosta para o estudos 

realizado por Castro et al. (1997; 1998) que elaborou mapas gravimétricos  e de relevo da 

interface crosta-manto para a porção setentrional da Província, onde mostra um afinamento 

crustal em direção às costas norte e leste e um afinamento crustal relativo na região da Bacia 

Potiguar, na qual a espessura decresce cerca de 2 km em relação à áreas adjacentes. Oliveira & 

Medeiros (2012) utilizou um conjunto de dados gravimétricos e topográficos-batimétricos para 

estimar a espessura da crosta para toda a Província e o procedimento de inversão seguiu a mesma 

diretriz do trabalho realizado por Castro et al. (1998). Nesse modelo, a litosfera é considerada 

uma placa elástica fina e lateralmente homogênea, superposta sobre um fluido viscoso 

(astenosfera). O método de inversão incorpora um vínculo de suavidade, na qual supõe, a priori, 

que a interface crosta-manto varia espacialmente de forma suave.  
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Figura 8 - Espessura da crosta da Província Borborema. O intervalo de contorno é de 500 metros no 

continente. Os pontos em vermelho são estimativas de espessuras encontradas por França et al. (2006) 

com função do receptor e em azul, por Matos (1992) com sísmica de reflexão. A linha branca tracejada é 

o limite da Província na definição clássica de Almeida et al. (1977) (Oliveira & Medeiros, 2012). 

 

Curvas de dispersão fonte-estação de ondas sísmicas superficiais do tipo Rayleigh foram 

usadas por Vilar (2004) para estudar a estrutura tridimensional da onda S na litosfera da região 

nordeste do Brasil, onde elaborou um mapa tridimensional da descontinuidade de Moho e 

estimou a velocidade da onda S (em profundidade) na litosfera. Com isso, verificou que a maior 

parte do nordeste é caracterizada por uma litosfera atípica, em geral fina, e que os limites físicos 

superficiais das províncias estruturais estão em concordância geográfica com as respectivas 
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variações laterais nos mapas de velocidade de grupo, revelando que tais limites são mantidos em 

profundidade. 

Estimativas da espessura crustal e razão VP/VS para a Província Borborema utilizando 

função do receptor foram realizadas por França et al. (2006), Novo Barbosa (2008), Pavão et al. 

(2013) e Luz et al. (2015) com três, cinco, oito e cinqüenta e duas estações sismográficas, 

respectivamente. Os resultados encontrados corroboram com a hipótese do afinamento crustal 

em direção ao oceano Atlântico resultante do processo de extensão, ruptura continental e 

formação de crosta oceânica envolvidos na abertura do Oceano Atlântico no Cretáceo. Além 

disso, Pavão et. al (2013) verificou a existência do limite crosta inferior-superior em todos os 

sinais analisados e encontrou valores entre 11 e 21 km de espessura para a crosta superior. Luz et 

al. (2015) sugere que as diferenças na composição entre a crosta fina e grossa, em toda 

Província, são mínimas. 
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Figura 9 - Mapa com as estações sismográficas e os valores de espessura crustal (em Km) 

correspondentes, determinados com o método de Função do Receptor. (Luz et al. 2015) 
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 Tavares et al. (2012) realizou um estudo de refração sísmica profunda na Província 

Borborema que permitiu determinar a estrutura sísmica da litosfera ao longo de um perfil de 880 

km cruzando os principais domínios tectônicos. Além da modelagem da onda P, foram estimados 

valores de razão VP/VS para crosta superior e inferior, assim como suas espessuras. Os valores de 

velocidade da onda P estimados para a crosta superior e inferior variam entre 6 - 6,4 km/s e 6,4 - 

6,9 km/s, respectivamente. 

 Assumpção et al. (2013) estimaram parâmetros de espessura crustal para a América do 

Sul através da compilação de dados sísmicos  de refração, função do receptor e tomografia de 

ondas de superfície, onde apresentam uma espessura crustal de 30 a 35 km para a Província 

Borborema. 

 

Tabela 2 - Principais estudos geotectônicos e estruturais na Província Borborema 

Método 
Espessura da crosta 

(km) 
Fonte Ano 

Sísmica de Reflexão 28  Matos 1992 

Sísmica de Reflexão 28,8  Mohriak et al. 1995 

Gravimetria 27 – 30 Castro et al. 1998 

Análise de ondas de 
superfície 

26 – 40 Vilar 2004 

Função do Receptor 27,6 – 33,5  França et al. 2006 

Função do Receptor 29 – 35  Novo Barbosa 2008 

Gravimetria e topográfia - 
batimetria 

26 – 33,5  Oliveira & Medeiros 2012 

Refração Sísmica 29 - 35  Tavares et al. 2012 

Refração sísmica, Função do 
Receptor e Tomografia de 

ondas de superfície 
30 - 35 Assumpção et al. 2013 

Função do Receptor 29 – 35  Pavão et al. 2013 

Função do Receptor 30 - 40 Luz et al. 2015 
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2.3 Objetivos 

 Este trabalho tem como objetivo a determinação de parâmetros de um modelo 1D para a 

Província Borborema, no NE do Brasil. Os parâmetros são: velocidade média da onda P na 

crosta superior (V1), inferior (V2) e manto superior (V3), além da espessura de cada camada da 

crosta (Z1 e ZC). Trata-se de um modelo crustal lateralmente homogêneo composto por duas 

camadas que representam respectivamente a crosta superior e inferior, com a base da segunda 

camada limitada pela descontinuidade de Moho (Figura 10).  

 

 

Figura 10 - Esquema de parâmetros a serem estimados (V1, V2, V3, Z1 e ZC). 
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_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 3 

 

Metodologia 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Para eventos regionais (1° ≤ Δ ≤ 10°), a maior parte das ondas sísmicas registradas no 

sismograma propagou-se na crosta e/ou ao longo da descontinuidade de Moho e são chamadas 

de ondas crustais. Para este tipo de evento pode-se considerar um modelo estrutural simplificado 

da crosta, uma vez que são distâncias relativamente pequenas e podemos desconsiderar os efeitos 

de curvatura da superfície da Terra (Kulhánek, 1990). 

A partir da propagação das fases sísmicas, pode-se relacionar os parâmetros à serem 

estimados com as fases das ondas mostradas na Figura 10. Assim, V1 é referente à velocidade da 

fase Pg, V2, à velocidade da fase P* e V3, à velocidade da fase Pn. 

A investigação da propagação das ondas sísmicas mostrou que, em domínio continental, 

esta é formada em geral por duas camadas separadas pela descontinuidade de Conrad. As fases 

que se podem observar numa estação próxima ao epicentro são consequência do percurso 

efetuado pelas diferentes ondas, sendo atribuída uma nomenclatura própria a cada tipo de onda 

de acordo com as camadas atravessadas.  

A Figura 11 apresenta um esquema de modelo de crosta continental indicando a 

nomenclatura associadas aos diferentes tipos de onda. Supondo que o evento ocorreu na crosta 

superior, as ondas diretas que se propagam através desta camada são chamadas Pg e Sg. As 

ondas que refratam na descontinuidade de Conrad, viajando ao longo da superfície de separação 

com a velocidade da crosta inferior, são chamadas P* e S*. Por último, as ondas que refratam na 

base da crosta inferior e viajam no manto superior ao longo da superfície de descontinuidade de 

Moho designam Pn e Sn. 
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Figura 11 - Princípios da propagação através de uma crosta continental consistindo de duas camadas 

planas, separadas pela descontinuidade de Conrad. 

 

Deve-se ressaltar que nesta ocasião a descrição efetuada para a propagação de ondas numa 

camada plana não considerou outros tipos de ondas que podem ser observadas nesta situação. É 

o caso das ondas convertidas, P em S ou S em P, e dos múltiplos que se podem gerar por 

reflexões sucessivas (com ou sem conversão) no topo e base da camada. 

 

3.1 Teoria do raio: tempo de percurso 

A teoria do Raio é uma representação física utilizada para mostrar o percurso da onda, 

onde estes raios são perpendiculares à frente de onda e obedecem ao princípio de Fermat. A 

teoria do raio sísmico é análoga à teoria do raio ótico e é usada extensamente devida sua 

simplicidade e aplicabilidade a uma grande variedade de problemas. Essas aplicações incluem a 

maioria dos algoritmos de localização de terremotos, determinações de mecanismos focais de 

ondas de corpo e inversões para estruturas de velocidades na crosta e no manto (Shearer, 2009). 

Na Figura 12 é exibida uma onda plana propagando em material de velocidade uniforme V 

que intercepta a interface horizontal. As frentes de onda são separadas por uma distância Δs ao 

longo do caminho do raio e o mesmo incide com um ângulo θ formado com a vertical. 
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Figura 12 - uma onda plana incidindo numa superfície horizontal. O ângulo do raio com a vertical é 

chamado de ângulo incidente θ (modificado de Shearer, 2009). 

 

 Deste modo, o ângulo incidente relaciona a separação de frente de onda Δs na interface 

Δx por: 

    ∆𝑠 = ∆𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜃      (1) 

 

 Como ∆𝑠 = 𝑣∆𝑡 e a vagarosidade é dada por 𝑢 = 1
𝑣⁄ , então, 

 

∆𝑡

∆𝑥
=

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑣
= 𝑢 𝑠𝑒𝑛𝜃 ≡ 𝑝     (2) 

 

 Neste caso, consideramos que a velocidade da onda aumenta (diminui a vagarosidade) em 

função da profundidade.  O raio percorre uma série de camadas cujos valores de velocidade 

crescem com a profundidade (Figura 13), o parâmetro do raio permanece constante e pode ser 

expresso em termos de vagarosidade e ângulo de incidência dentro de cada camada: 

 

    𝑝 = 𝑢1𝑠𝑒𝑛𝜃1 = 𝑢2𝑠𝑒𝑛𝜃2    (3) 
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Figura 13 - Esquema de duas camadas com V2>V1, mostrando o caminho do raio por cada uma 

(modificado de Shearer, 2009). 

 

Quando 𝜃1for igual ao ângulo crítico, teremos 𝜃2 = 90° (ponto de virada), com o raio viajando 

horizontalmente no topo da camada e então 𝑝 = 𝑢.  

A Figura 14 mostra um segmento de comprimento 𝑑𝑠 ao longo de um caminho do raio.  

Geometricamente, pode-se afirmar que: 
𝑑𝑥

𝑑𝑠
= 𝑠𝑒𝑛𝜃 e 

𝑑𝑧

𝑑𝑠
= (1 − 𝑠𝑒𝑛2𝜃)1 2⁄ , 

 

Figura 14 - representação de um seguimento de comprimento ds ao longo de um caminho de raio 

(modificado de Shearer, 2009). 

 

 Desde que 𝑝 = 𝑢 𝑠𝑒𝑛𝜃, através da regra da cadeia obtêm-se: 

𝑑𝑥

𝑑𝑧
=

𝑝

(𝑢2−𝑝2)1 2⁄      (4) 

 Integrando a equação 4 e considerando 𝑧1 ser a superfície livre (𝑧1 = 0) e 𝑧2 ser o ponto 

de virada 𝑧𝑝, a distância 𝑥 da fonte superficial ao ponto de virada do raio é 
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    𝑥(𝑝) = 𝑝 ∫
𝑑𝑧

(𝑢2(𝑧)− 𝑝2)1 2⁄

𝑧𝑝

0
 

 

 Por simetria, a distância 𝑋(𝑝) da fonte superficial ao receptor é duas vezes a expressão 

acima, 

𝑋(𝑝) = 2𝑝 ∫
𝑑𝑧

(𝑢2(𝑧)− 𝑝2)1 2⁄

𝑧𝑝

0
     (5) 

 Da mesma maneira pode-se derivar uma expressão para o tempo de percurso t(p), onde 

𝑑𝑡 = 𝑢 𝑑𝑠: 

𝑑𝑡

𝑑𝑧
=

𝑢2

(𝑢2(𝑧)−𝑝2)1 2⁄       (6) 

obtendo o tempo de percurso da fonte de superfície ao ponto de virada, 

    𝑡(𝑝) = ∫
𝑢2(𝑧)𝑑𝑧

(𝑢2(𝑧)− 𝑝2)1 2⁄

𝑧𝑝

0
 

 Assim, o tempo de percurso total 𝑇(𝑝) de superfície a superfície: 

𝑇(𝑝) = 2 ∫
𝑢2(𝑧)𝑑𝑧

(𝑢2(𝑧)− 𝑝2)1 2⁄

𝑧𝑝

0
     (7) 

 Para modelos de velocidades mais simples, com camadas planas e homogêneas, as 

integrais das equações 5 e 7 tornam-se somatórios: 

 

𝑋(𝑝) = 2𝑝 ∑
Δ𝑧𝑖

(ui
2−p2)1 2⁄𝑖               𝑢𝑖 > 𝑝   (8) 

 

𝑇(𝑝) = 2 ∑
ui

2Δ𝑧𝑖

(ui
2−p2)1 2⁄𝑖               𝑢𝑖 > 𝑝   (9) 

 

 



24 
 

3.2 Inversão de tempo de percurso: Ajuste de linhas retas 

 Uma das aproximações mais simples para inversão de velocidade é ajustar os dados de 

tempo de percurso com uma série de linhas retas (Figura 15).  

 

Figura 15 - Linhas retas ajustadas aos dados de tempos de percurso invertidas para uma modelo de 

velocidade de camadas planas e homogêneas (modificado de Shearer, 2009). 

 

 Cada reta corresponde à uma fase da onda e sua inclinação determina a velocidade 

sísmica, o que facilita para um modelo de poucas camadas planas e homogêneas. Este modelo 

pode ser facilmente obtido por conversão de cada segmento de reta para um ponto em 𝜏(𝑝), 

chamado de tempo de atraso (Figura 16), dado por: 

 

𝜏(𝑝) = 𝑇(𝑝) − 𝑝𝑋(𝑝) 

𝜏(𝑝) = 2 ∑ (𝑢𝑖
2 − 𝑝2)1 2⁄  Δ𝑧𝑖𝑖    (10) 

 

 Para um modelo de camadas planas e homogêneas, usa-se 𝑢1 = 𝑝1, 𝑢2 = 𝑝2, etc., e na 

camada onde 𝑢𝑖 < 𝑝, o raio será refletido. 
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Figura 16 - o tempo de atraso dado pela interceptação da tangente à curva de tempo de percurso 

(modificado de Shearer, 2009). 

 

 Os valores de 𝜏(𝑝), 𝑢𝑖 e 𝑝 não entram como incógnita do problema, pois são obtidos 

diretamente (𝑢 = 1
𝑣⁄ = 𝑝). Portanto, esta aproximação tem fácil aplicabilidade, uma vez que a 

única incógnita é o ∆𝑧𝑖. 
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_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 4 

 

Processamento dos dados 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Os dados foram registrados em sismômetros de período curto modelo S13J (vertical, NS 

e EW) e de banda larga modelo KS2000M, com registrador SMART24® e por estações da 

Reftek pertencentes ao Pool de Equipamentos Geofísicos do Brasil (PEGBr),  sediado no 

Observatório Nacional e com financiamento da PETROBRAS. Cada estação da Reftek era 

composta por um sensor triaxial L4C3D (Sercel) e um registrador DAS 130 (Reftek). Os dados 

selecionados foram convertidos de seus formatos originais CD11 e Reftek para o formato SAC, o 

que possibilita a leitura e processamento dos registros no software Seismic Analysis Code (SAC) 

(Tapley & Tull, 1991). 

 

Figura 17 - Sismo de Pedra Preta - RN (12/09/2012) registrado na estação NBPA da rede RSISNE 

(distância epicentral de 115,14 km). 

 

 A faixa de frequência do filtro foi determinada pela Transformada de Fourier para cada 

registro. Os dados foram tratados com filtro passa-banda entre 2-20 Hz para registros com 

distâncias epicentrais locais (< 100 km) e 3-30 Hz para registros com distâncias epicentrais 

regionais (> 100 km), em raras exceções utilizou-se 5-30 Hz. Esta etapa foi realizada com o 

software COMPASS (Refraction Technology, 2009). 
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4.1 Seleção de sismos e escolha do epicentro 

 Inicialmente, foram selecionados eventos que ocorrem na Província Borborema entre 

2001 e 2013 com magnitude maior que 2.9 mb e com epicentros bem determinados por redes 

locais de estações ou com back azimuth (Roberts et al., 1989) determinado com o movimento de 

partícula nas componentes horizontais e com a distância epicentral calculada com a diferença 

entre os tempos de chegada das ondas P e S, quando os dados são de ótima qualidade, utilizando 

o software COMPASS (Refraction Technology, 2009). Além disso, escolheu-se por selecionar 

os sismos que tiveram maior número de registros em estações sismográficas com chegada 

confiável da onda P nas principais áreas sísmicas da Província Borborema. Estes eventos (Tabela 

3) foram registrados em 74 estações sismográficas pertencentes às redes RSISNE, INCT-ET, 

Milênio, João Câmara – RN, São Rafael – RN, Caruaru - PE, São Caetano - PE, Castanhão - CE, 

Santana do Acarau - CE, Taipu – RN e Sobral – CE e a estação RCBR da rede IRIS/USGS - 

GSN (Figura 19). 

 

Tabela 3 - Epicentros dos sismos regionais selecionados para a determinação dos parâmetros do modelo 

de velocidades da onda P. 

Nº Data LOCAL MAG LAT LONG 
N° de 

registros 
Obs. FONTE 

1 09/01/2010 Taipu - RN 3.5 -5.53 -35.64 11 Réplicas 

LabSis/

UFRN 

2 11/01/2010 Taipu - RN 4.3 -5.57 -35.65 12 Réplicas 

3 04/12/2010 
Pedra Preta - 

RN 
3.1 -5.50 -36.12 24 Rede Local 

4 08/08/2011 Sobral - CE 3.0 -3.61 -40.52 07 Macross. 

5 01/05/2012 
Taboleiro 

Grande - RN 
2.9 -5.95 -37.87 27 Macross. 

6 12/09/2012 
Pedra Preta - 

RN 
3.0 -5.46 -36.11 33 Rede Local 

7 05/01/2013 
Pedra Preta - 

RN 
3.6 -5.47 -36.10 27 Rede Local 
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Figura 18 - Epicentros (círculos) e estações sismográficas (triângulos) utilizadas para a determinação dos 

parâmetros do modelo de velocidades de onda P. 

 

 Todas as áreas onde ocorreram os sismos possuem estudos de sismicidade local 

(Taipu/RN: Lima Neto et al. 2010; Sobral/CE: Oliveira et al. 2010; Pedra Preta/RN: Dantas et 

al. 2011; Taboleiro Grande/RN: Ferreira et al. 1998). 
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4.2 Determinação da Hora de Origem 

 Após selecionar os eventos foi necessário melhorar a hora de origem de cada um devido a 

imprecisão do boletim sísmico brasileiro. Para os eventos que possuem três ou mais registros em 

estações locais é possível que se determine a hora de origem juntamente com o epicentro através 

do método de Geiger (1912), cujo utiliza os tempos de chegada das ondas P e S de cada estação 

para determinar um hipocentro preliminar. É um método iterativo de mínimos quadrados que faz 

aproximações sucessivas de modo a encontrar o hipocentro verdadeiro. A maioria dos programas 

de determinação hipocentral utiliza o método de Geiger, neste trabalho optou-se pelo HYPO71 

(Lee & Lahr, 1975). Esse programa, desenvolvido para a determinação hipocentral de sismos 

locais, utiliza como modelo uma crosta de camadas horizontais, homogêneas e isotrópicas, sendo 

necessário se ter os valores da velocidade da onda P (𝑉𝑃) de cada camada e a razão 𝑉𝑃 𝑉𝑆⁄ , 

supostamente constante para todas as camadas. 

Para os eventos que possuem menos de três registros locais, a hora de origem (𝑡𝑂) foi 

determinada com o registro da estação mais próxima, através da expressão (Kisslinger & 

Engdahl, 1973): 

𝑉𝑃(𝑡𝑆 − 𝑡𝑂) = 𝑉𝑆(𝑡𝑃 − 𝑡𝑂)    (11) 

onde 𝑡𝑃, 𝑡𝑆, 𝑉𝑃 e 𝑉𝑆 são os tempos observados e as velocidades da onda P e S, respectivamente. 

Em ambos os casos, os valores de 𝑉𝑃 e 𝑉𝑃 𝑉𝑆⁄  utilizados foram obtidos nos estudos de 

sismicidade local mostrados na Tabela 1. A Tabela 4 mostra as horas de origem calculadas para 

os sismos selecionados. 

 
Tabela 4 - horas de origem determinadas para os eventos selecionados. 

N° Local Hora de Origem 

1 Taipu - RN (09/01/2010) 18:18:05.29 

2 Taipu - RN (11/01/2010) 15:53:57.22 

3 
Pedra Preta - RN 

(04/12/2010) 
23:58:19.54 

4 Sobral - CE (08/08/2011) 13:53:02.914 

5 
Taboleiro Grande - RN 

(01/05/2012) 
08:48:39.290 

6 
Pedra Preta - RN 

(12/09/2012) 
18:06:42.880 

7 
Pedra Preta - RN 

(05/01/2013) 
12:18:47.460 
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4.3 Tempo de Percurso na Província Borborema 

 Após calcular o tempo de origem para cada evento, tempos de percurso da onda P 

observados para os sete eventos foram determinados pela diferença entre o tempo registrado em 

cada estação e a hora de origem de cada sismo (Figura 19).  

 Em geral, os eventos na Província Borborema são rasos e não ultrapassam 12 km de 

profundidade e essa proximidade nos valores de profundidade focal dos sismos pode ser 

verificada na Figura 20. Estudos anteriores de sismicidade local estimam que as profundidades 

focais estejam entre 4 – 5,7 km, em Pedra Preta/RN (Dantas et al. 2011); 1,5 – 6,5 km, em 

Taipu/RN (Lima Neto et al., 2010); 1 – 2,5 km, em Taboleiro Grande/RN (Ferreira et al. 1998); 

e 1 – 8 km, em Sobral/CE (Oliveira et al. 2010). Baseado nisso e após uma análise dos tempos 

de percurso, as profundidades adotadas para cada evento foram de 3 e 5 km para os eventos de 

Taipu/RN, 5 km para os de Pedra Preta/RN, 4 km para Sobral/CE e 1,5 km para Taboleiro 

Grande/RN. 

 

 

Figura 19 - Tempos de percurso para a onda P na Província Borborema (profundidade real). 
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 Em seguida, com o intuito de uniformizar os dados foi necessário realizar uma correção 

para profundidade zero. Foram, então, calculadas as diferenças entre o tempo de percurso com a 

profundidade estimada e o tempo de percurso com profundidade zero, acrescentando este resíduo 

ao tempo observado (Figura 20). Nesta etapa utilizou-se o programa TauP (Crotwell et al., 

1999). Atribuindo distâncias epicentrais e profundidades focais, este software permite calcular o 

tempo de percurso para as principais fases de ondas sísmicas a partir de modelos globais inclusos 

no pacote ou modelos confeccionados pelo usuário. Neste caso, o modelo base utilizado foi o 

NewBR. 

 

Figura 20 - Tempos de percurso para a onda P na Província Borborema (profundidade zero). 
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4.4 Determinação dos Parâmetros do Modelo de Velocidades da onda P 

O modelo de velocidade da onda P foi determinado pelo ajuste das retas aos tempos de 

percursos observados (Figura 21). Os valores de 𝜏(𝑝), 𝑢𝑖 e 𝑝𝑖 são determinados graficamente, o 

parâmetro angular de cada reta indica a vagarosidade da camada correspondente (𝑢𝑖 = 𝑝𝑖, para 

camadas planas e homogêneas) e o parâmetro linear indica o tempo de atraso 𝜏(𝑝) da fase 

correspondente.  

 

Figura 21 - ajuste de retas aos tempos de percurso observados na Província Borborema. 

 

Portanto, foi utilizada a (Eq. 10) para estimar a espessura de cada camada:  

𝜏(𝑝2) = 2(𝑢1
2 − 𝑝2

2)1 2⁄  ∆𝑧1  

 𝜏(𝑝3) = 2(𝑢1
2 − 𝑝3

2)1 2⁄  ∆𝑧1 + 2(𝑢2
2 − 𝑝3

2)1 2⁄  ∆𝑧2 

∆𝒛𝟏 = 𝟏𝟏, 𝟒𝟓 𝒌𝒎  e ∆𝒛𝟐 = 𝟐𝟐, 𝟒𝟓 𝒌𝒎 

∆𝒛𝒄 = 𝟑𝟑, 𝟗𝟎 𝒌𝒎 
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Sabendo que velocidade é o inverso da vagarosidade (𝑉𝑖 = 1/𝑢𝑖), o modelo chamado de 

MBB (Modelo Borborema), possui crosta superior com espessura de 11,45 km e profundidade da 

Moho igual a 33,90 Km, as velocidades são: V1 = 6,00 km/s, V2 = 6,64 km/s e V3 = 8,21 km/s 

(Figura 22). O modelo ajustado aos tempos de percurso observados na Província Borborema e o 

New BR são apresentados na Figura 23. 

 

Figura 22 - Modelo de Velocidade MBB (azul) comparado ao modelo New BR (verde). 
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Figura 23 - Tempos de percurso do modelo MBB (linha azul) comparado ao modelo New BR (linha 

vermelha) 

 

4.5 Estimativa da razão VP/VS para o manto superior 

 Os mesmos sismos foram utilizados para estimar a razão Vp/Vs, optando usar apenas os 

dados com chegadas confiáveis de onda P e S. Deste modo, foram determinadas as diferenças 

entre S e P e os resultados foram plotados em um diagrama Wadati (Figura 24). A razão VP/VS 

média do manto superior foi estimada em 1,740 ± 0,002.  
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Figura 24 - Diagrama Wadati dos sismos utilizados na determinação dos parâmetros do modelo de 

velocidades da onda P. 

 

4.5 Testes finais com o novo modelo de velocidades da onda P 

Com a finalidade de se testar a eficiência do modelo denominado MBB foram calculados 

os epicentros de alguns sismos e comparados com os epicentros obtidos por meio dos modelos 

NewBR, Herrin, PREM e IASP91. Nesta etapa foi utilizado o programa HYPO71 (Lee & Lahr, 

1975). Esse software permite que o usuário inclua seus próprios parâmetros de modelo de 

velocidades no arquivo PARAM.MOD. Por meio deste recurso, cada sismo foi determinado com 

cada um dos modelos em questão (Tabela 5). Os resultados foram comparados com o epicentro 

conhecido (Figuras 25, 26, 27 e 28). 
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Tabela 5 - Comparação entre os epicentros determinados utilizando os parâmetros de modelos MBB, 

New BR, Herrin, PREM e IASP91. 

Sismos 
Distância Epicentral (km) Epicentro de Referência 

MBB New BR Herrin PREM Iasp91 Latitude Longitude 

Sobral* 
(08/08/2011) 

5,01 15,31 10,62 14,15 13,42 -3.609935 -40.527522 

Taboleiro Grande* 
(01/05/2012) 

6,97 8,19 7,65 7,23 7,24 -5.957676 -37.877095 

Pedra Preta** 
(27/11/2013) 

0,95 1,32 1,27 3,94 6,29 -5,463333 -36,115333 

Pedra Preta** 
(02/12/2013) 

1,49 1,68 1,46 5,96 8,77 -5,463167 -36,112667 

* Eventos com epicentro real determinado por Back Azimuth. 

** Eventos com epicentro real determinado por, no mínimo, três estações locais. 

 

 

Figura 25 - Mapa (UTM) dos epicentros de Sobral - CE (08/08/2011). 
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Figura 26 - Mapa (UTM) dos epicentros da região de Taboleiro Grande - RN (01/05/2012). 

 

 

Figura 27 - Mapa (UTM) dos epicentros de Pedra Preta - RN (27/11/2013). 
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Figura 28 - Mapa (UTM) dos epicentros de Pedra Preta - RN (02/12/2013). 
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_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 5 

 

Análise dos resultados 
_____________________________________________________________________________ 

 

A hora de origem de um evento influencia diretamente no tempo de percurso das fases 

sísmicas, assim como a profundidade focal. Neste trabalho, alguns eventos selecionados não 

possuíam registros em um número suficiente de estações locais para que a localização epicentral 

e a hora de origem fossem determinadas de uma forma mais precisa (eventos 1, 2, 4 e 5). Porém, 

a Figura 19 mostra que os métodos utilizados foram satisfatórios e os tempos de percursos destes 

eventos foram compatíveis aos tempos dos eventos cujo as horas de origem e a localização 

epicentral foram determinadas através do HYPO71, com registros de estações locais. 

Já com os tempos de percurso devidamente tratados e corrigidos, os resultados foram 

mostrados no gráfico de tempo de percurso em função da distância epicentral, onde foi realizado 

um ajuste de retas aos tempos de percurso observados (Figura 21). A espessura média da crosta 

superior foi estimada em 11,45 km e está compatível com a estrutura rúptil da Província 

Borborema. A velocidade da onda P foi estimada em 6,00 km/s a uma distância epicentral de até 

90 km, aproximadamente. E está de acordo com os valores utilizados nos trabalhos de 

sismicidade local contidos na Tabela 1 e com os valores obtidos na refração sísmica em Tavares 

et al. (2012).  

Pavão et al. (2013) que estimou a espessura da crosta para a Província Borborema 

utilizando função do receptor verificou a existência do limite crosta superior-inferior em todos os 

sinais analisados. Neste trabalho, a espessura média da crosta inferior foi estimada em 22,45 km. 

A fase P*, cuja o percurso é ao longo da descontinuidade com velocidade da crosta inferior 

(Kulhánek, 1990), foi estimada com uma velocidade de 6,64 km/s com distâncias epicentrais 

entre 90 e 170 km. Os parâmetros dessa camada foram os mais complicados de se verificar 

graficamente, uma vez que é muito sutil a diferença de inclinação das retas ajustadas para a 

crosta superior e inferior (Figura 21). Nos dados do evento 1, em Taipu - RN, verificou-se a 

presença da fase P* bem definida logo após a Pn (Figura 29). Com isso, foi realizada uma análise 

no intuito de certificar a qualidade do resultado onde também apresentou velocidade de 6,64 

km/s (Figura 30).  



40 
 

 

Figura 29 - Sismo de Taipu (09/01/2010) registrado pela estação PFBR em Pau dos Ferros - RN. A seta 

vermelha indica a fase P*. 

 

 

Figura 30 - Tempos de percurso para a fase P* nos registros do evento de Taipu-RN (09/01/2010). 
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A fase Pn, que viaja ao longo da descontinuidade de Moho com velocidade do manto 

superior, foi estimada em 8,21 km/s com o topo da camada a uma profundidade de 33,90 km e 

com distâncias epicentrais superiores a 170 km. 

Tavares et al. (2012) estimou valores de VP/VS para a crosta superior e total ao longo do 

perfil de refração sísmica, nos quais indicam o aumento da mesma com a profundidade. Para a 

crosta superior os valores da razão VP/VS variam de 1,71 a 1,73 e, para toda a crosta, de 1,73 a 

1,74. Luz et al. (2015) estimou um valor médio crustal de VP/VS de 1,74 ± 0,04 para toda a 

província e sugere que não há correlação entre espessura da crosta e razão VP/VS.  Neste 

trabalho, a razão VP/VS foi estimada em 1,740 ± 0,002 através das fases Pn e Sn, que propagam-

se ao longo da Moho com velocidade do manto superior. Este valor está de acordo com Kwitko 

& Assumpção (1990) e Assumpção et al. (2010) que estimaram a razão VP/VS para o manto 

superior do Brasil, porém, estas fases sofrem grande influência da crosta, o que pode diminuir 

ligeiramente o valor da VP/VS.  

Tanto os valores obtidos para velocidades da onda P (Pg, P* e Pn) quanto para espessura 

crustal através da inversão do tempo de percurso, estão de acordo com a modelagem da onda P 

da linha de refração sísmica de Tavares et al. (2012) e com os mapas de espessura crustal 

elaborados por Castro et al. (1998), Oliveira & Medeiros (2012) e Luz et al. (2015). 

O modelo MBB apresenta tempos de percurso semelhantes ao New BR até 200 km de 

distância, aproximadamente (Figura 23). A partir daí o New BR superestima valores de tempos 

de percurso para a província em torno de 1,1 segundos. Os testes com o novo modelo 

apresentaram epicentros muito próximos do epicentro de referência, mostrando-se mais 

adequado para a Província Borborema. Para os eventos bem localizados, com rede local de 

estações, os epicentros estimados com o MBB apresentaram distâncias epicentrais de 

aproximadamente 1 km. Já os eventos que tiveram o epicentro de referência localizado por Back 

Azimuth (uma estação), apresentaram distâncias epicentrais em torno de 6 km, utilizando o 

MBB. O que indica que essa diferença pode ser menor, uma vez que o método de estação única é 

menos preciso. Além disso, deve-se levar em conta que erros de 1 km para um modelo regional 

são relativamente pequenos. 
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_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 6 

 

Conclusões e Considerações Finais 
_____________________________________________________________________________ 

 

Os dados dos sismos regionais previamente selecionados foram tratados e corrigidos de 

modo que foi plotada uma curva de tempos de percurso da onda P na Província Borborema. Foi 

possível observar que havia uma diferença significativa entre os tempos de percurso da onda P 

observados e os tempos dos modelos regionais para o Brasil (Figura 23). Deste modo, foram 

estimados parâmetros de um modelo de velocidades adaptado à crosta e ao mando superior da 

Província Borborema. Os testes com o novo modelo mostraram uma precisão maior do que o 

modelo New BR no cálculo epicentral. Além disso, o MBB é mais realístico, quanto à espessura 

média da crosta e velocidades média da onda P na crosta e manto superior da Província 

Borborema. Por último, foi feito o diagrama Wadati onde a razão Vp/Vs para o manto superior 

foi estimada em 1,740 ± 0,002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 7 

 

Referências Bibliográficas 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Almeida, F.F.M., Brito Neves, B.B., Fuck, R.A., Províncias Estruturais Brasileiras. Atas VIII 

Simpósio de Geologia do Nordeste. Campina Grande, p. 363-391. 1977 

Almeida, F.F.M., Hasui, Y., Brito Neves, B.B., Fuck, R.A., Brazilian structural provinces: an 

introduction. Earth Sciences Reviews, 17: 1-29. 1981 

Almeida, F.F.M., Brito Neves, B.B., Carneiro, C.D.R., The origin and evolution of the South 

American Platform. Earth-Science Reviews 50: 77–111. 2000 

Assumpção, M., Ardito, J., Barbosa, R., An improved velocity model for regional epicentre 

determination in Brazil. IV Simpósio Brasileiro de Geofísica. 2010 

Assumpção, M., Feng, M., Tassara, A., Julià, J., Models of crustal thickness for South America 

from seismic refraction, receiver functions and surface wave tomography. Tectonophysics 609: 

82-96. 2013 

Berrocal, J., Assumpção, M., Antezana, R., Dias Neto, C.M. ortega, R., Franças, H. & Veloso, 

J.A., Sismicidade do Brasil, Universidade de São Paulo - IAG. 1984 

Bezerra, F.H.R., Takeya, M.K., Sousa, M.O.L., do Nascimento, A.F., Coseismic reactivation of 

the Samambaia fault, Brazil. Tectonophysics 430: 27–39. 2007 

Bezerra, F.H.R., Do Nascimento, A.F., Ferreira, J.M., Nogueira, F.C., Fuck, R.A., Brito Neves, 

B.B., Sousa, M.O.L., Review of active faults in the Borborema Province, Intraplate South 

America — Integration of seismological and paleoseismological data. Tectonophysics 510: 269–

290. 2011 

Brito Neves, B.B., Regionalização Geotectônica do Pré-cambriano Nordestino. Tese de 

Doutorado, Universidade de São Paulo - IAG, 198 p. 1975 



44 
 

Brito Neves, B.B., Santos, E.J., Van Schmus, W.R., Tectonic History of The Borborema 

Province, Northeast Brazil. In: Cordani, U.G.; Milani, E. J.; Thomaz Filho, A.; Campos, D. A. 

(eds.) Tectonic Evolution of South America. 31st Int. Geol. Congr., Rio de Janeiro, p. 151-182. 

2000 

 

Castro, D.L., Barbosa, V.C.F., Silva, J.B.C., Medeiros, W.E., Relevo da Interface Crosta-Manto 

no Nordeste Setentrional do Brasil: comparação entre vínculos de isostasia e suavidade. V 

Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica. São Paulo, 2: 682-685. 1997 

Castro, D.L., Medeiros, W.E., Sá, E.F.J., Moreira, J.A.M., Mapa Gravimétrico do Nordeste 

Setentrional do Brasil e Margem Continental Adjacente e Sua Interpretação Preliminar. Revista 

Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro - Brasil, v. 16(2-3): 115-131. 1998 

Crosson, R.S., Crustal structure modeling of earthquake data, Simultaneous least square 

estimation of hypocenter and velocity parameters, J. Geophys. Res., 81: 3036-3046. 1976 

Crotwell, H.P., Owens, T.J., Ritsema, J., The TauP Toolkit: Flexible seismic travel-time and ray-

path utilities, Seismological Research, Lett., 70: 154–160. 1999 

CPRM, Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil: Texto, Mapas & SIG. Brasília. 2003 

Dantas, R.R., Lima Neto, H.C., Ferreira, J.M., do Nascimento, A.F., Assumpção, M., Bezerra, 

F.H.R., Menezes, E.A.S., Spinelli, R.M.R., Costa, N.P., Atividade sísmica em Pedra Preta - RN 

em 2010. 12° Congresso Brasileiro de Geofísica, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. 2011 

Dziewonski, A.M., & Anderson, D.L., Preliminary reference Earth model. Phys. Earth Plan. Int. 

25:297-356. 1981 

Ferreira, J.M., Assumpção, M., Sismicidade do Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de 

Geofísica, 1: 67-88. 1983 

Ferreira, J.M., Oliveira, R.T., Assumpção, M., Costa, J.M., Moreira, J.A.M., Pearce, R.G., 

Takeya, M.K., Correlatioin of seismicity and water level in the Açu reservoir - an example from 

Northeast Brazil. Bull. Seism. Soc. Am., 85: 1483-1489. 1995 



45 
 

Ferreira, J.M., Oliveira, R.T., Takeya, M.K., Assumpção, M., Superposition of local and regional 

stress in northeast Brazil: evidence from focal mechanisms around the Potiguar marginal basin. 

Geophys. J. Int., 134: 341-355. 1998 

França, G.S.L.A., Estudo sísmico no Açude Tucunduba, Senador Sá, CE – Dissertação de 

mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - PPGG. 1999 

França, G.S., Assumpção, M., Ferreira, J.M., O Estudo da estrutura da crosta no NE do Brasil, 

usando Função do Receptor. II Simpósio Brasileiro de Geofísica da Sociedade Brasileira de 

Geofísica, Natal, 21-23 de setembro. 2006 

Geiger, L., Probability method for the determination of earthquake epicenters from the arrival 

time only, Bull. St. Louis Univ. 8: 60-71. 1912 

Herrin, E., Seismological Tables for P phases. Bull. Seism. Soc. Am., 58: 1193-1241. 1968 

Jardim de Sá, E.F., A Faixa Seridó (Província Borborema, NE Brasil) e o seu significado 

geodinâmico na cadeia Brasiliana/Pan-Africana. Tese de Doutorado, Universidade de Brasília, 

803p. 1994 

Jeffreys, H. & Bullen, K.E., Seismological tables. British Association, Gray milne trust. 1940 

Kayal, J.R., Seismic waves and earthquake location. Geological Survey of India. India, s.d. 

Kennett, B.N.L. & Engdahl, E.R., Travel times for global earthquake location and phase 

identification. Geophys. J. Int., 106: 429-465. 1991 

Kennett, B.L.N., Engdahl, E.R., Buland, R., Constraints on seismic velocities in the earth from 

travel times. Geophys. J. Int, 122: 108-124. 1995 

Kissling, E., Ellsword, W.L., Cockerham, R., Three-dimensional structure of the Long Valley 

Caldera, California, region by geotomography., U.S. Geol. Surv. Open File Rep., 84-939, 188-

120. 1984 

Kissling, E., Ellsword, W.L. Eberhart-Phillips, D., Kradolfer, U., Initial reference models in 

local earthquake tomography. J. Geophys. Res., 99: 19635-19646. 1994 

Kisslinger, C. & Engdahl, E.R., The interpretation of the wadati diagram with relaxed 

assumptions. Bulletin of the Seismological Society of America, 63(5): 1723-1736. 1973  



46 
 

Kulhanek, O., Anatomy of Seismograms. Elsevier, Amsterdam, New York, 178p. 1990  

Kwitko, R., Assumpção, M., Modelo de velocidades para o manto superior no Brasil e 

determinação de epicentros regionais. Proceedings, 36º Congresso Brasileiro de Geologia, Natal. 

5: 2464-2469. 1990 

Lee, W.H.K., Lahr, J.C., HYPO71 (revised): A computer program for determined hypocenter, 

magnetude an first motion pattern of local earthquakes. U. S. Geol. Survey, open-file report, 75-

311. 1975 

Li, H., Michelini, A., Zhu, L., Bernardi, F., Spada, M., Crustal Velocity Structure in Italy from 

Analysis of Regional Seismic Waveforms. Bulletin of the Sesmological Society of America, v. 

97(6): 2024-2039. 2007 

Lima Neto, H.C., Ferreira, J. M., do Nascimento, A. F., Bezerra, F. H. R., Spineli, R. M. P., 

Costa, N. P., Menezes, E.A.S., Estudo das réplicas do sismo de magnitude 4.3 em Taipu - RN 

ocorrido em 2010. IV Simpósio Basileiro de Geofísica. Brasília. 2010 

Lima Neto, H.C., Ferreira, J.M., Bezerra, F.H.R., Assumpção, M., do Nascimento, A. F., Sousa, 

M. O. L. ; Menezes, E.A.S., Upper crustal earthquake swarms in São Caetano: Reactivation of 

the Pernambuco shear zone and trending branches in intraplate Brazil. Tectonophysics 608: 804-

811. 2013 

Lima Neto, H.C. ; Ferreira, J. M., Bezerra, F.H.R., Assumpção, M., do Nascimento, A. F., Sousa, 

M.O.L., Menezes, E.A.S., Earthquake sequences in the southern block of the Pernambuco 

Lineament, NE Brazil: Stress field and seismotectonic implications. Tectonophysics, 633: 211-

220. 2014 

Lopes, A.E.V., Sismicidade e Estrutura Crustal em Goiás. Trabalho de Graduação. Universidade 

de São Paulo - IAG. São Paulo, 2003. 

Lopes, A.E.V., Assumpção, M., do Nascimento, A.F., Ferreira, J.M., Menezes. E.A.S., Barbosa, 

J.R., Intraplate earthquake swarm in Belo Jardim, NE Brazil: reactivation of major 

Neoproterozoic shear zone (Pernambuco Lineament). Geophysical Journal International. 180: 

1303-1312. 2010 



47 
 

Luz, R.M.N., Julià, J., do Nascimento, A.F., Bulk crustal properties of the Borborema Province, 

NE Brazil, from P-wave receiver functions: Implications for models of intraplate Cenozoic 

uplift. Tectonophysics, 644–645: 81–90. 2015 

Matos, R.M.D., The northeastern Brazilian rift system. Tectonics, v. 11(4): 766-791. 1992 

Mohriak, W.U., Rabelo, J.H.L., Matos, R.D. de, Barros, M.C. de., Deep seismic reflection 

profiling of sedimentary basins offshore Brazil: Geological objectives and preliminary results in 

the Sergipe Basin. Journal Geodynamics. v. 2(4): 515- 539. 1995 

Musacchio, G.W.D., Mooney, J.H. Luetgert & N. I. Christensen, 1997. Composition of the crust 

in the Grenville and Appalachian provinces of North America. 

Novo Barbosa, M.F., Estimativas de Espessura Crustal na Província Borborema (NE/Brasil) 

através da Função do Receptor. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - PPGG. 2008 

Oliveira, P.H.S., Ferreira, J.M., do Nascimento, A.F., Bezerra, F.H.R., Fuck, R.A., Soares, J.P., 

Estudo da Sismicidade na região de Sobral - CE - Nordeste do Brasil - em 2008. VI Simpósio 

Brasileiro de Geofísica, Brasília - DF. 2010 

Oliveira, P.H.S., Ferreira, J.M., Bezerra, F.H.R., Assumpção, M., do Nascimento, A.F., Sousa, 

M.O.L., Menezes, E.A.S., Influence of the continental margin on the stress field and seismicity 

in the intraplate Acarau Seismic Zone, NE Brazil. Geophysical Journal International, 202: 25-34. 

2015 

Oliveira, R.G., Medeiros, W.E., Evidences of buried loads in the base of the crust of Borborema 

Plateau (NE Brazil) from Bouguer admittance estimates. Journal of South American Earth 

Sciences, 37: 60-76. 2012 

Pavão, C.G., França, G.S., Bianchi, M., de Almeida, T., Huelsen, M.G.V., Upper-lower crust 

thickness of the Borborema Province, NE Brazil, using Receiver Function. Journal of South 

American Earth Sciences, 42:  242-249. 2013 

Perosi, F.A., Estrutura crustal do setor central da província Tocantins utilizando ondas P, S e 

fases refletidas com dados de refração sísmica. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo - 

IAG. 2006 



48 
 

Refraction Technology, COMPASS 3D-Component. Rev 2008.11.19 Document Rev C 

2009.10.28. Texas, EUA. 2009 

Roberts, R.G., Christoffersson, A., Cassidy, F., Real time event detection, phase identification 

and source location estimation using simple station three component seismic data, Geophys. J. 

Roy. Astro. Soc., 97: 471-480. 1989 

Santana, F.L., Inversão hipocentral utilizando vínculo de proximidade a eixo ou plano. Tese de 

doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - PPGG. 2010 

Shearer, P.M., Introduction to Seismology. Cambridge University Press. Published by Press 

Syndicate of the University of Cambridge. 396p. 2009 

Soares, J.E.P., Berrocal, J., Antunes, J.A., The Cavalcante and Minaçu - Brasília deep seismic 

refraction lines: a travel time interpretation of crustal structure in Central Brazil. 7th 

International Congress of the Brazilian Geophysical Society.- Resumos expandidos. Salvador, 

Brazil. PS5, 1341-1344. 2001 

Soares, J.E.P, 2002. In: Berrocal, J., M. Assumpção, N. C. Sá, Y. Marangoni, R. A. Fuck, M. M. 

Pimentel & L. J. H. D’el-Rey Silva, Estudos geofísicos e modelo tectônico dos setores central e 

sudeste da Província Tocantins, Brasil Central. Projeto Temático-Processo FAPESP Nº 96/1566-

0 Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/USP (São Paulo, SP, Brasil) 132p. 

2002 

Tavares, E.J., Soares, J.E.P., Fuck, R.A., Lima, M.V., Modelagem de onda P e razão Vp/Vs da 

crosta sob a linha de refração sísmica profunda NW-SE da Província Borborema. V Simpósio 

Brasileiro de Geofísica. Salvador, 2012. 

Vilar, C.S., Estudo da atividade sísmica em Cascavel-CE com estações sismográficas digitais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 20-21. 2000 

Vilar, C.S., Estudo tridimensional da onda S na litosfera do nordeste brasileiro. Tese de 

doutorado, Observatório Nacional. Rio de Janeiro - RJ, 2004. 

 

 

 



49 
 

_____________________________________________________________________________ 

ANEXO I 
_____________________________________________________________________________ 

 

Sismo de Taipu - RN (09/01/2010) 

Epicentro adotado: Lat.:-5.534183, Long.: -35.645859 (método de estação única) 

Profundidade: 3 km - média das réplicas (Lima Neto et al., 2010) 

Hora de origem: 18:18:05.29 (Wadati) 
 

 

Figura 31 - Mapa epicentral do sismo de 
Taipu - RN, em 09/01/2010. 

 
Tabela 6 - Dados utilizados no modelo de 

velocidades. 

Estação Distância 
Epicentral (km) 

Tempo da onda 
P 

RCBR 39,41 18:18:11.805 

PFBR  297,85 18:18:47.410 

CASV 299,59 18:18:47.806 

CSMY  311,71 18:18:49.316 

CSFS  312,66 18:18:49.364 

CSMI 315,27 18:18:49.784 

CSBF 319,99 18:18:50.290 

CSGB 319,71 18:18:50.328 

CSSF  321,26 18:18:50.452 

SABJ 546,14 18:19:18.175 

SACO 551,93 18:19:19.086 
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Sismo de Taipu - RN (11/01/2010) 

Epicentro adotado: Lat.: -5.576000, Long.: -35.650000 (LabSis - UFRN) 

Profundidade: 3 km - média das réplicas (Lima Neto et al., 2010) 

Hora de origem: 15:53:57.22 (Wadati) 

 

 

Figura 32 - Mapa epicentral do sismo de 
Taipu - RN, em 11/01/2010. 

 

Tabela 7 - Dados utilizados no modelo de 
velocidades. 

Estação Distância 
Epicentral (km) 

Tempo da onda P 

RCBR 35.50 15:54:03.029 

PFBR 296.41 15:54:38.688 

CASB 299.61 15:54:39.091 

CASV 294.95 15:54:39.505 

CSMY 311.1 15:54:40.470 

CSFS 311.96 15:54:40.659 

CSMI 314.61 15:54:40.948 

CSBF 319.26 15:54:41.492 

CSGB 319.14 15:54:41.382 

CSSF 320.62 15:54:41.546 

SABJ 547.82 15:55:09.407 

SABO 553.52 15:55:10.396 
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Sismo de Pedra Preta - RN (04/12/2010) 

Epicentro adotado: Lat.: -5.445594, Long.: -36.042284 (estações locais) 

Profundidade: 5 km - média da sismicidade local (Dantas et al., 2011) 

Hora de origem: 23:58:19.54 (HYPO71) 

 
 

 

Figura 33 - Mapa epicentral do sismo de Pedra 
Preta - RN, em 04/12/2010. 

 

 

 

 

Tabela 8 - Dados utilizados no modelo de 
velocidades. 

Estação 
Distância 

Epicentral (km) 
Tempo da 

onda P 

RCBR 45.75 23:58:26.706 

TPFT 55.03 23:58:28.810 

TPIN 58.99 23:58:29.500 

TPNO 52.92 23:58:28.490 

TPAJ 52.16 23:58:28.340 

TPSH 48.01 23:58:27.640 

TPTA 53.74 23:58:28.600 

CSBF 267.96 23:58:57.935 

CSFS 260.18 23:58:57.035 

CSMI 262.4 23:58:57.336 

CSMY 259.07 23:58:56.919 

CSSF 269.07 23:58:58.080 

SOPS 311.32 23:59:03.426 

SOSB 312.44 23:59:03.655 

SOSJ 318 23:59:04.241 

SOVJ 312.44 23:59:03.667 

SOAR 316.89 23:59:04.165 

SABO 503.69 23:59:27.212 

SACO 514.81 23:59:28.201 

SAFL 504.8 23:59:26.879 

SAFS 521.48 23:59:29.144 

SABR 320.22 23:59:04.561 

SABJ 497.92 23:59:26.230 

PFBR 247.95 23:58:55.584 
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Sismo de Sobral - RN (08/08/2011) 

Epicentro adotado: Lat.: -3.609935, Long.: -40.527522 (método de estação única) 

Profundidade: 4 km - média da sismicidade local (Oliveira et al., 2010) 

Hora de origem: 13:53:02.914 (Wadati) 

 

 

Figura 34 - Mapa epicentral do sismo de Sobral - CE, em 08/08/2011. 

 

Tabela 9 - Dados utilizados no modelo de velocidades. 

Estação Distância Epicentral (km) Tempo da onda P 

MASA 27.57 13:53:07.832 

NBCL 257.61 13:53:41.760 

NBMO 66.92 13:53:13.788 

NBPB 238.06 13:53:38.314 

NBPS 133.86 13:53:25.316 

PFBR 373.86 13:53:53.925 

SBBR 22.89 13:53:06.876 
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Sismo da região de Taboleiro Grande - RN (01/05/2012) 

Epicentro adotado: Lat.: -5.957676, Long.: -37.877095 (método de estação única) 

Profundidade: 1,5 km - média da sismicidade local (Ferreira et al., 1998) 

Hora de origem: 08:48:39.290 (Wadati) 

 

 

Figura 35 - Mapa epicentral do sismo de 
Taboleiro Grande - RN, em 01/05/2012. 

 

 

Tabela 10 - Dados utilizados no modelo de 
velocidades. 

Estação 
Distância 

Epicentral (km) 
Tempo da 

onda P 

JCAS 235.67 08:49:14.320 

JCBE 239.66 08:49:14.759 

JCBN 231.44 08:49:13.829 

JCBR 248.14 08:49:15.884 

JCCR 239.97 08:49:14.870 

JCPD 228.38 08:49:13.482 

JCSH 247.06 08:49:15.794 

NBAN 446.83 08:49:40.540 

NBCL 197.07 08:49:09.098 

NBLA 556.93 08:49:51.586 

NBLI 186.32 08:49:09.465 

NBMA 183.99 08:49:08.839 

NBMO 375.95 08:49:32.467 

NBPA 87.77 08:48:54.382 

NBPB 194.51 08:49:08.732 

NBPV 290.75 08:49:21.158 

PFBR 47.21 08:48:47.159 

KM60 81.68 08:48:53.038 

PCAC 149.62 08:49:03.998 

PCCC 170.09 08:49:06.019 

PCJA 219.61 08:49:12.246 

PCMA 165.27 08:49:04.787 

PCSA 302.53 08:49:22.868 

PCSE 299.4 08:49:18.906 

PCSL 203.33 08:49:10.488 

PCTV 186.68 08:49:10.571 
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Sismo Pedra Preta - RN (12/09/2012) 

Epicentro adotado: Lat.: -5.468333, Long.: -36.111667 (Rede Local) 

Profundidade: 5 km - média da sismicidade local (Dantas et al., 2011) 

Hora de origem: 18:06:42.880 (HYPO71) 

 

 

Figura 36 - Mapa epicentral do sismo de 
Pedra Preta - RN, em 12/09/2012. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Dados utilizados no modelo de 
velocidades. 

Estação 
Distância 

Epicentral (km) 
Tempo da 

onda P 

RCBR 47.96 18:06:50.305 

JCBE 37.42 18:06:49.161 

ACBR 46.47 18:06:50.707 

ACJC 38.29 18:06:49.310 

BACA 101.24 18:06:59.341 

BACF 96.36 18:06:58.639 

BACP 95.38 18:06:58.474 

BAES 104.26 18:06:59.840 

BAMU 102.93 18:06:59.648 

BAMZ 100.42 18:06:59.244 

BAPO 95.91 18:06:58.537 

NBCL 278.04 18:07:22.479 

NBLA 638.29 18:08:07.175 

NBLI 229.27 18:07:16.906 

NBMA 360.66 18:07:34.109 

NBMO 493.41 18:07:49.684 

NBPA 115.14 18:07:01.790 

NBPB 384.78 18:07:35.746 

NBPV 138.87 18:07:05.217 

NBRF 371.35 18:07:34.837 

NBCA 305.16 18:07:26.148 

PCSC 333.86 18:07:27.653 

PCAC 122.84 18:07:02.877 

PCAL 249.33 18:07:19.600 

PCCG 203.97 18:07:13.991 

PCGU 301.38 18:07:25.653 

PCJA 108.77 18:07:00.860 

PCQP 367.81 18:07:34.836 

PCSA 319.90 18:07:28.345 

PCSE 316.11 18:07:31.531 

PCSL 169.82 18:07:09.288 

PCST 394.14 18:07:37.543 

PCTU 388.70 18:07:35.912 

PCTV 306.84 18:07:26.810 
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Sismo Pedra Preta - RN (05/01/2013) 

Epicentro adotado: Lat.: -5.473667, Long.: -36.107833 (Rede Local) 

Profundidade: 5 km - média da sismicidade local (Dantas et al., 2011) 

Hora de origem: 12:18:47.460 (HYPO71) 

 

 

Figura 37 - Mapa epicentral do sismo de 
Pedra Preta - RN, em 05/01/2013. 

 

 

 

 

Tabela 12 - Dados utilizados no modelo de 
velocidades. 

Estação 
Distância 

Epicentral (km) 
Tempo da 

onda P 

ACBR 46.06 12:18:55.180 

ACJC 37.69 12:18:53.815 

BACA 103.07 12:19:03.863 

BACF 96.48 12:19:03.075 

BACP 95.55 12:19:02.968 

BAES 104.37 12:19:04.360 

BAMU 103.07 12:19:04.150 

BAMZ 100.54 12:19:03.746 

BAPO 96.05 12:19:03.034 

JCBE 37.04 12:18:53.709 

PCSC 333.17 12:19:32.219 

RCBR 47.23 12:18:54.656 

PFBR 250.04 12:19:23.633 

SBBR 510.13 12:19:54.539 

PPCP 2.84 12:18:48.175 

PCAC 124.8 12:19:07.447 

PCAL 251.06 12:19:23.964 

PCCG 205.89 12:19:18.494 

PCGU 303.34 12:19:30.579 

PCJA 110.71 12:19:05.157 

PCQP 369.82 12:19:39.356 

PCSA 321.95 12:19:32.458 

PCSE 318.15 12:19:36.184 

PCSL 171.87 12:19:13.905 

PCST 395.91 12:19:42.088 

PCTU 390.72 12:19:41.319 

PCTV 308.64 12:19:31.332 
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Figura 38 - Arquivo PARA.MOD utilizado no HYPO71 com os parâmetros do MBB. 
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_____________________________________________________________________________ 

ANEXO II 

 

Manuscrito submetido: "Utilização de sismos regionais 

para a determinação de um modelo 1D de velocidades 

da onda P na Província Borborema - NE do Brasil" 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Manuscrito submetido à revista Geociências. 
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RESUMO 

Neste trabalho foi realizado um estudo para a obtenção de parâmetros de um modelo regional de 

velocidades 1D que pudesse ter validade na Província Borborema, NE do Brasil. Para tanto, foram 

utilizados eventos com magnitude acima de 2.9 que tiveram epicentros bem determinados por redes 

locais de estações ou back azimuth e com maior número de registros em estações sismográficas com 

chegada confiável da onda P. Os eventos selecionados foram registrados nas redes permanentes e 

temporárias na região entre 2001 e 2013. Para a determinação dos parâmetros do modelo realizou-

se a inversão do tempo de percurso através do ajuste de linhas retas aos tempos observados. O 

modelo final, nomeado MBB, apresenta uma crosta lateralmente homogênea composta por duas 

camadas (crosta superior e inferior), sendo a base da segunda camada limitada pela descontinuidade 

de Moho. A validação deste modelo se deu de modo independente através da comparação com 

outros modelos conhecidos (globais e regionais para o Brasil) mostrando um melhor ajuste aos 

tempos de percurso para esta região. Além disso, o MBB é mais realístico quanto à espessura média 

da crosta e velocidades média da onda P na crosta e manto superior da Província Borborema. 

Palavras-chave: modelo crustal, fases crustais, inversão de tempo de percurso, sismologia, 

Província Borborema. 
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USE OF REGIONAL EARTHQUAKES FOR DETERMINING A P-WAVE VELOCITIES 

1D MODEL  IN THE PROVINCE BORBOREMA - NE BRAZIL 

 

ABSTRACT 

 In this work it was performed a study to obtain parameters for an 1D regional velocity 

model for the Borborema Province, NE Brazil. It was used earthquakes occurred between 2001 and 

2013 with magnitude greater than 2.9 mb either from epicentres determined from local seismic 

networks or by back azimuth determination, when possible. We chose seven events which occurred 

in the main seismic areas in the Borborema Province. The selected events were recorded in up to 74 

seismic stations from the following networks: RSISNE, INCT-ET, João Câmara – RN, São Rafael – 

RN, Caruaru - PE, São Caetano - PE, Castanhão - CE, Santana do Acarau - CE, Taipu – RN e 

Sobral – CE, and the RCBR (IRIS/USGS—GSN). For the determination of the model parameters 

were inverted via a travel-time table and its fit. These model parameters were compared with other 

known model (global and regional) and have improved the epicentral determination. This final set 

of parameters model, we called MBB is laterally homogeneous with an upper crust at 11,45 km 

depth and total crustal thickness of 33,9 km. The P-wave velocity in the upper crust was estimated 

at 6.0 km/s and 6.64 km/s for it lower part. The P-wave velocity in the upper mantle we estimated at 

8.21 km/s with an VP/VS ratio of approximately 1.74. 

 

Key-words: Borborema Province, 1D velocity model, travel-time inversion. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento da estrutura crustal é muito importante para se vincular modelos geotectônicos e 

gravimétricos, além de proporcionar subsídios para se estabelecer um modelo de velocidades de 

propagação de ondas sísmicas regionalmente. A informação de velocidades é necessário para uma 

variedade de fins, incluindo a distribuição espacial e temporal dos terremotos (item mais básico e 

fundamental em um estudo sismológico), explosões atômicas, conhecimento dos limites horizontais 

das placas tectônicas, determinação da composição das rochas, como por exemplo, a profundidade 

de transição entre o comportamento rúptil (frágil) e dúctil das rochas na crosta terrestre e a 

interpretação tectônica de grande escala. 

A modelagem da estrutura média da crosta é um problema bem conhecido, e foi bastante 

desenvolvido com a idéia de se estabelecer um modelo inicial como referência para estudos de 

tomografia sísmica (Kissling et al. 1994). Uma introdução ao problema de determinação da 

estrutura crustal pode ser encontrada em Crosson (1976), onde desenvolveu um procedimento de 

modelagem não-linear de quadrados mínimos para estimar parâmetros hipocentrais, correções de 

estação e parâmetros para um modelo de velocidades acamadado, simultaneamente, usando tempos 

de chegadas de terremotos locais. Lopes (2003) calculou a estrutura média da crosta em Goiás 

comparando o método da tentativa e erro com o Algoritmo Genético (GA), no qual mostrou a 

eficácia do GA para este tipo de problema, sendo cerca de 60 vezes mais rápido para seu espaço de 

busca.  O estudo consistiu em analisar os resíduos das determinações hipocentrais de vários sismos 

segundo diferentes modelos crustais. A modelagem da estrutura crustal utilizando métodos sísmicos 

de refração é mais comum no Brasil como se pode verificar em Soares et al. (2001), Soares (2002), 

Perosi (2006) e Tavares et al. (2012), por exemplo. 

O Nordeste do Brasil é reconhecido como a principal área de atividade sísmica intraplaca do 

Brasil (Berrocal et al., 1984). Historicamente, as principais áreas sísmicas no Nordeste são o 

Recôncavo da Bahia, a região do Lineamento Pernambuco (Ferreira et al., 1998; Lima Neto, 2009; 

Lopes et al., 2010; Lima Neto et al., 2012), a borda da Bacia Potiguar (Ferreira et al., 1998; Bezerra 
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et al., 2007; Santana, 2009; Lima Neto et al., 2010; Dantas et al., 2011) e o noroeste do Ceará 

(Ferreira et al., 1998; Oliveira et al., 2010; Oliveira et al., 2012), sendo que, estas três últimas 

encontram-se na Província Borborema (Almeida et al., 1981) (Figura 1). No entando, o Laboratório 

Sismológico da UFRN (LabSis) vem desenvolvendo estudos de sismicidade no nordeste brasileiro e 

ao longo destes anos, várias redes locais para monitoramento da atividade sísmica foram instaladas, 

além da Rede de Estações Sismográficas do Nordeste do Brasil (RSISNE; 

Petrobras/UFRN/FUNPEC).  

 

 

Figura 1 - Mapa de localização dos epicentros com magnitude maior ou igual a 3 no NE do Brasil, de 2001 a 

2013 (Boletim Sísmico Brasileiro) 

 

Na ausência de modelos regionais de velocidades para a localização epicentral é bastante comum 

utilizar modelos globais disponíveis na literatura como o de Jeffreys & Bullen (1940), Herrin 

(1968), PREM (Dziewonski & Anderson, 1981), IASP91 (Kennet & Engdahl, 1991) e AK 135f 
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(Kennett et al., 1995). Para o Brasil há dois modelos 1D de velocidade da onda P, o modelo BR e o 

New BR, de Kwitko & Assumpção (1990) e Assumpção et al., (2010), respectivamente.  A 

determinação epicentral de sismos regionais na Província Borborema é realizada utilizando modelos 

globais e/ou regionais para todo o Brasil ou por back azimuth. Mas ao contrário do manto e do 

núcleo, a crosta apresenta significantes variações regionais na estrutura devida sua heterogeneidade, 

que influencia altamente no tempo de percurso de todas as fases crustais (Kulhánek, 1990). Assim, 

verificou-se a necessidade de determinar parâmetros para um modelo regional de velocidades 1D 

para a Província Borborema - objetivo deste trabalho - a fim de tentar aumentar a precisão da 

localização epicentral de sismos regionais na mesma. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados utilizados neste trabalho foram registrados em sismômetros de período curto modelo 

S13J (vertical, NS e EW) e de estações broadband (banda larga) modelo KS2000M, com 

registrador SMART24® e por estações da Reftek pertencentes ao Pool de Equipamentos Geofísicos 

do Brasil (PEGBr),  sediado no Observatório Nacional e com financiamento da PETROBRAS. 

Cada estação da Reftek era composta por um sensor triaxial L4C3D (Sercel) e um registrador DAS 

130 (Reftek). Os dados selecionados foram convertidos de seus formatos originais CD11 e Reftek 

para o formato SAC, o que possibilita a leitura e processamento dos registros no software Seismic 

Analysis Code (SAC), desenvolvido por Lawrence National Laboratory da Universidade da 

Califórnia, Estados Unidos. 
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Figura 2 – Sismo de Pedra Preta (12/09/2012) registrado na estação NBPA da rede RSISNE 

(distância epicentral de 115,14 km). 

 

 

Inicialmente, foram selecionados eventos que ocorrem na Província Borborema entre 2001 e 

2013 com magnitude maior que 2.9 mb e com epicentros bem determinados por redes locais de 

estações ou com back azimuth (Roberts et al., 1989) determinado com o movimento de partícula 

nas componentes horizontais e com a distância epicentral calculada com a diferença entre os tempos 

de chegada das ondas P e S, quando os dados são de ótima qualidade. Além disso, escolheu-se por 

selecionar os sismos que tiveram maior número de registros em estações sismográficas com 

chegada confiável da onda P nas principais áreas sísmicas da Província Borborema. Estes eventos 

(Tabela 1) foram registrados nas redes RSISNE, INCT-ET, Milênio, João Câmara – RN, São Rafael 

– RN, Caruaru - PE, São Caetano - PE, Castanhão - CE, Santana do Acarau - CE, Taipu – RN, 

Sobral – CE e a estação RCBR da rede IRIS/USGS - GSN (Figura 3). 
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Tabela 13 - Epicentros dos sismos regionais selecionados para a determinação dos parâmetros do modelo de 

velocidades da onda P.

Nº Data LOCAL MAG LAT LONG 
N° de 

registros 
Obs. FONTE 

1 09/01/2010 Taipu - RN 3.5 -5.53 -35.64 11 Réplicas 

LabSis/
UFRN 

2 11/01/2010 Taipu - RN 4.3 -5.57 -35.65 12 Réplicas 

3 04/12/2010 
Pedra Preta - 

RN 
3.1 -5.50 -36.12 24 Rede Local 

4 08/08/2011 Sobral - CE 3.0 -3.61 -40.52 07 Macross. 

5 01/05/2012 
Taboleiro 

Grande - RN 
2.9 -5.95 -37.87 27 Macross. 

6 12/09/2012 
Pedra Preta - 

RN 
3.0 -5.46 -36.11 33 Rede Local 

7 05/01/2013 
Pedra Preta - 

RN 
3.6 -5.47 -36.10 27 Rede Local 

 

 

 

Figura 39 - Epicentros (círculos) e estações sismográficas (triângulos) utilizadas para a determinação do 

modelo de velocidades de onda P. 
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Todas as áreas onde ocorreram os sismos possuem estudos de sismicidade local (Taipu/RN: 

Lima Neto et al. 2010; Sobral/CE: Oliveira et al. 2010; Pedra Preta/RN: Dantas et al. 2011; 

Taboleiro Grande/RN: Ferreira et al. 1998).  Com isso, foi possível estimar uma profundidade focal 

média para cada evento, uma vez que as informações do boletim sísmico não são precisas. 

 

INVERSÃO DO TEMPO DE PERCURSO 

Uma das aproximações mais simples para inversão de velocidade é ajustar os dados de tempo de 

percurso com uma série de linhas retas. Cada reta corresponde a uma fase da onda e sua inclinação 

determina a velocidade sísmica, o que facilita para um modelo de poucas camadas planas e 

homogêneas (Figura 4). Este modelo pode ser facilmente obtido por conversão de cada segmento de 

reta para um ponto em 𝜏(𝑝), chamado de tempo de atraso (Figura 5), dado por: 

𝜏(𝑝) = 2 ∑ (𝑢𝑖
2 − 𝑝2)1 2⁄  Δ𝑧𝑖𝑖           (Eq. 1) 

Onde: 

𝑢 é a vagarosidade; 

𝑝 é o parâmetro do raio; 

𝑧 é a espessura da camada. 

 
Figura 40 - Linhas retas ajustadas aos dados de tempos de percurso invertidas para uma modelo de 

velocidade de camadas planas e homogêneas (modificado de Shearer, 2009) 
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Para um modelo de camadas planas e homogêneas, usa-se 𝑢1 = 𝑝1, 𝑢2 = 𝑝2, etc. Os valores de 

𝜏(𝑝), 𝑢𝑖 e 𝑝 não entram como incógnita do problema, pois são obtidos diretamente (𝑢 = 1
𝑣⁄ = 𝑝). 

Portanto, esta aproximação tem fácil aplicabilidade, uma vez que a única incógnita é o ∆𝑧𝑖. 

 
Figura 41 - o tempo de atraso dado pela interceptação da tangente à curva de tempo de percurso (modificado 

de Shearer, 2009) 

 

 

TEMPO DE PERCURSO NA PROVÍNCIA BORBOREMA 

Os tempos de onda P observados para os sete eventos foram determinados pela diferença entre o 

tempo registrado em cada estação e a hora de origem de cada sismo (Figura 6a).  

Em geral, os eventos na Província Borborema são rasos e não ultrapassam 12 km de profundidade e 

essa proximidade nos valores de profundidade focal dos sismos pode ser verificada na Figura 6a. 

Estudos anteriores de sismicidade local estimam que as profundidades focais estejam entre 4 – 5,7 

km, em Pedra Preta/RN (Dantas et al. 2011); 1,5 – 6,5 km, em Taipu/RN (Lima Neto et al., 2010); 

1 – 2,5 km, em Taboleiro Grande/RN (Ferreira et al. 1998); e 1 – 8 km, em Sobral/CE (Oliveira et 

al. 2010). Baseado nisso e após uma análise dos tempos de percurso, as profundidades adotadas 

para cada evento foram de 3 e 5 km para os eventos de Taipu/RN, 5 km para os de Pedra Preta/RN, 

4 km para Sobral/CE e 1,5 km para Taboleiro Grande/RN. Em seguida, com o intuito de 

uniformizar os dados foi necessário realizar uma correção para profundidade zero. Foram, então, 
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calculadas as diferenças entre o tempo calculado com a profundidade estimada e o tempo calculado 

com profundidade zero. Esse resíduo foi acrescentado ao tempo observado (Figura 6b). 

Esta etapa foi realizada com auxílio do programa TauP (Crotwell et al., 1999). Atribuindo 

distâncias epicentrais e profundidades focais, este software permite calcular o tempo de percurso 

para as principais fases de ondas sísmicas a partir de modelos globais inclusos no pacote ou 

modelos confeccionados pelo usuário. Neste caso, o modelo base utilizado foi o NewBR. 

 

 
Figura 6 - Tempos de percurso da onda P na Província Borborema: (a) sem correção de 

profundidade (b) correção para profundidade zero. 
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DETERMINAÇÃO DO MODELO DE VELOCIDADES E ESTIMATIVA DA RAZÃO 

VP/VS 

O modelo de velocidade da onda P foi determinado pelo ajuste das retas aos tempos de percursos 

observados (Figura 7a). Os valores de 𝜏(𝑝), 𝑢𝑖 e 𝑝𝑖 são determinados graficamente, o parâmetro 

angular de cada reta indica a vagarosidade da camada correspondente (𝑢𝑖 = 𝑝𝑖, para camadas planas 

e homogêneas) e o parâmetro linear indica o tempo de atraso 𝜏(𝑝) da fase correspondente. Portanto, 

foi utilizada a (Eq. 1) para estimar a espessura de cada camada:  

𝜏(𝑝2) = 2(𝑢1
2 − 𝑝2

2)1 2⁄  ∆𝑧1 

𝜏(𝑝3) = 2(𝑢1
2 − 𝑝3

2)1 2⁄  ∆𝑧1 + 2(𝑢2
2 − 𝑝3

2)1 2⁄  ∆𝑧2 

∆𝑧1 = 11,45 𝑘𝑚  e ∆𝑧2 = 22,45 𝑘𝑚 

∆𝑧𝑐 = 33,90 𝐾𝑚 

Sabendo que velocidade é o inverso da vagarosidade (𝑉𝑖 = 1/𝑢𝑖), o modelo chamado de MBB, 

possui crosta superior com espessura de 11,45 km e profundidade da Moho igual a 33,90 Km, as 

velocidades são: V1 = 6,00 Km/s, V2 = 6,64 Km/s e V3 = 8,21 Km/s (Figura 7b).  

 

Figura 42 - (a) ajuste de retas aos tempos de percurso observados na Província Borborema; (b) 

Modelo de Velocidades MBB (azul). 

 

Os mesmos sismos foram utilizados para estimar a razão Vp/Vs média do manto superior da 

Província Borborema, optando usar apenas os dados com chegadas confiáveis de onda P e S. Deste 
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modo, foram determinadas as diferenças entre S e P e os resultados foram plotados em um diagrama 

Wadati (Figura 8). A razão VP/VS média foi estimada em 1,740 ± 0,002. 

 
Figura 8 - Diagrama Wadati dos sismos utilizados na determinação dos parâmetros do modelo de 

velocidades 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Já com os tempos de percurso devidamente tratados e corrigidos, os resultados foram mostrados 

no gráfico de tempo de percurso em função da distância epicentral, onde foi realizado um ajuste de 

retas aos tempos de percurso observados (Figura 7). A espessura média da crosta superior foi 

estimada em 11,45 Km, com velocidade da onda P de 6,00 Km/s e uma distância epicentral de até 

90 Km, aproximadamente. E está de acordo com os valores utilizados nos trabalhos de sismicidade 

local na Província (Ferreira et al., 1995; Ferreira et al., 1998; França, 1999; Vilar, 2000; Bezerra et 

al., 2007; Santana, 2009; Lima Neto, 2009; Lopes et al., 2010; Oliveira et al., 2010; Lima Neto et 

al., 2010; Dantas et al., 2011; Oliveira et al., 2012; Lima Neto et al., 2012) e com os valores 

obtidos na refração sísmica em Tavares et al. (2012).  

Pavão et al. (2013) que estimou a espessura da crosta para a Província Borborema utilizando 

função do receptor verificou a existência do limite crosta superior-inferior em todos os sinais 

analisados. Neste trabalho, a espessura média da crosta inferior foi estimada em 22,45 Km. A fase 
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P*, cuja viaja ao longo da descontinuidade com velocidade da crosta inferior (Kulhánek, 1990), foi 

estimada com uma velocidade de 6,64 Km/s com distâncias epicentrais entre 90 e 170 Km. A fase 

Pn, que viaja ao longo da descontinuidade de Moho com velocidade do manto superior, foi estimada 

em 8,21 Km/s com o topo da camada a uma profundidade de 33,90 Km e com distâncias epicentrais 

superiores a 170 Km. 

Tanto os valores obtidos para velocidades da onda P (Pg, P* e Pn) quanto para espessura crustal 

através da inversão do tempo de percurso, estão de acordo com a modelagem da onda P da linha de 

refração sísmica de Tavares et al. (2012) e com os mapas de espessura crustal elaborados por Castro 

et al. (1998), Oliveira & Medeiros (2012) e Luz et al. (2015). Com isso, o modelo elaborado neste 

trabalho (MBB) é mais realístico para a Província Borborema do que os modelos regionais para 

todo o Brasil, onde apresentam uma espessura para a crosta e velocidades da onda P maiores do que 

os valores observados. 

Tavares et al. (2012) estimou valores de VP/VS para a crosta superior e total ao longo do perfil de 

refração sísmica, nos quais indicam o aumento da mesma com a profundidade. Para a crosta 

superior os valores da razão VP/VS variam de 1,71 a 1,73 e, para toda a crosta, de 1,73 a 1,74.  

Neste trabalho, a razão VP/VS média do manto superior foi estimada em 1,740 ± 0,002. Este valor 

está de acordo com Kwitko & Assumpção (1990) e Assumpção et al. (2010) que estimaram a razão 

VP/VS para o manto superior do Brasil. 

 

TESTES COM O MODELO MBB 

Com a finalidade de se testar a eficiência do modelo denominado MBB foram calculados os 

epicentros de alguns sismos e comparados com os epicentros obtidos por meio dos modelos 

NewBR, Herrin, PREM e IASP91 (Figura 9). Nesta etapa foi utilizado o programa HYPO71 (Lee & 

Lahr, 1975). Esse software permite que o usuário inclua seus próprios parâmetros de modelo de 

velocidades no arquivo PARAM.MOD. Por meio deste recurso, cada sismo foi determinado com 
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cada um dos modelos em questão. Os resultados foram comparados com o epicentro conhecido 

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Comparação entre os epicentros determinados utilizando os parâmetros de modelos 

MBB, New BR, Herrin, PREM e IASP91. 

Sismos 
Distância Epicentral (km) Epicentro de Referência 

MBB New BR Herrin PREM Iasp91 Latitude Longitude 

Sobral* 
(08/08/2011) 

5,01 15,31 10,62 14,15 13,42 -3.609935 -40.527522 

Taboleiro Grande* 
(01/05/2012) 

6,97 8,19 7,65 7,23 7,24 -5.957676 -37.877095 

Pedra Preta** 
(27/11/2013) 

0,95 1,32 1,27 3,94 6,29 -5,463333 -36,115333 

Pedra Preta** 
(02/12/2013) 

1,49 1,68 1,46 5,96 8,77 -5,463167 -36,112667 

 

 

Figura 9 - Mapas (UTM) de comparação entre os epicentros determinados utilizando os parâmetros de 

modelos MBB, New BR, Herrin, PREM e IASP91: (a) Sismo de Sobral - CE (08/08/2011); (b) Sismo de 

Taboleiro Grande - RN (01/05/2012); (c) Sismo de Pedra Preta - RN (27/11/2013); (d) Sismo de Pedra Preta 

- RN (02/12/2013). 
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O modelo MBB apresenta tempos de percurso semelhantes ao New BR até 200 km de distância, 

aproximadamente. A partir daí o New BR superestima valores de tempos de percurso para a 

província em torno de 1,1 segundos (Figura 10a). Os testes com o novo modelo apresentaram 

epicentros muito próximos do epicentro de referência, mostrando-se mais adequado para a 

Província Borborema. Para os eventos bem localizados, com rede local de estações, os epicentros 

estimados com o MBB apresentaram distâncias epicentrais de aproximadamente 1 km. Já os 

eventos que tiveram o epicentro de referência localizado por Back Azimuth (uma estação), 

apresentaram distâncias epicentrais em torno de 6 km, utilizando o MBB. O que indica que essa 

diferença pode ser menor, uma vez que o método de estação única é menos preciso. Além disso, 

deve-se levar em conta que erros de 1 km para um modelo regional são relativamente pequenos. 

 

Figura 43 - Tempos de percurso observados (círculos), do modelo MBB (linha azul) e do New BR (linha 

verde) para a Província Borborema; (b) gráfico da velocidade em função da profundidade para os modelos 

MBB (azul) e New BR (verde). 

 

CONCLUSÕES 

Os dados dos sismos regionais previamente selecionados foram tratados e corrigidos de modo 

que foi plotada uma curva de tempos de percurso da onda P na Província Borborema. Foi possível 

observar que havia uma diferença significativa entre os tempos de percurso da onda P observados e 

os tempos dos modelos regionais para o Brasil (Figura 10a). Deste modo, foi desenvolvido um 
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modelo de velocidades adaptado à crosta e ao mando superior da Província Borborema. Os testes 

com o novo modelo mostraram uma precisão maior do que o modelo New BR no cálculo epicentral. 

Além disso, o MBB é mais realístico, quanto à espessura média da crosta e velocidades média da 

onda P na crosta e manto superior da Província Borborema. Por último, foi feito o diagrama Wadati 

onde a razão Vp/Vs para o manto superior foi estimada em 1,740 ± 0,002. 
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