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RESUMO

O estudo da fonte sísmica é importante para um melhor entendimento
dos processos físicos dinâmicos geradores de sismos e para investigações
sismotectônicas de uma região. Neste trabalho, alteramos uma metodologia
existente para determinação do tensor momento sísmico através da inversão
das amplitudes espectrais de ondas de corpo, que é testada com eventos
locais registrados nas proximidades de São Caetano, em Pernambuco, no
nordeste do Brasil. A metodologia consiste em minimizar a diferença entre os
valores observados e previstos das amplitudes espectrais – com polaridade de ondas P, SV e SH, para determinação dos seis componentes independentes
do tensor momento sísmico. A metodologia original foi desenhada para inverter
amplitudes espectrais de ondas diretas em eventos induzidos em minas
profundas e registrados em redes sismográficas subterrâneas. Em nosso
estudo, propomos alterações para adequação desta metodologia para eventos
tectônicos registrados em superfície. Com isso, é preciso remover os efeitos da
superfície terrestre a partir dos três componentes sísmicos registrados no
sismograma para recuperar as formas de onda P, SV e SH incidentes e, assim
medir sua amplitude espectral. Para ângulos de incidência pré-críticos, a
correção é facilmente realizada através da divisão do componente vertical das
formas de onda P e SV por seus correspondentes coeficientes de reflexão da
superfície livre; para ângulos de incidência pós-críticos, uma correção mais
sofisticada envolvendo a transformada de Hilbert das formas de onda
registradas é necessária para remover a distorção da forma de onda
introduzida pela mudança de fase. A metodologia proposta é extremamente
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vantajosa, visto que utiliza informações dos padrões de radiação tanto das
ondas P quanto das ondas S para determinar o mecanismo focal de eventos
individuais. Testamos com 16 terremotos registrados em distâncias locais ( <
10 km) por uma rede sismográfica implantada na localidade de São Caetano,
PE, entre 15 de setembro e 23 de dezembro de 2010. Por fim, comparamos
com um mecanismo focal composto desenvolvido em trabalhos anteriores na
zona de estudo a partir de polaridades da onda P e verificou-se uma
consistência com as nossas soluções do tensor momento, o que demonstra a
aplicabilidade do método aqui proposto para registros locais em superfície.
Além disso, a metodologia apresentada permite estimar a magnitude momento
(MW) para os eventos analisados.

PALAVRAS-CHAVES: Sismicidade intraplaca; Mecanismo focal; Ondas de Corpo;
Solução tensor momento sísmico; Amplitudes espectrais;
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ABSTRACT

The study of the seismic source is important to improve our
understanding of the physical processes that trigger earthquakes, and also for
seismotectonics investigations of a region. In this work, we modify an existing
methodology for determination of the seismic moment tensor by inversion of
spectral amplitudes, and test it with events recorded at local distances near Sao
Caetano, Pernambuco, in northeastern Brazil. The methodology consists of
minimizing the difference between observed and predicted values of the
spectral amplitudes – with polarity attached - of P, SV and SH waves, to
determine the six independent components of the moment tensor. The original
methodology inverts spectral amplitudes of direct waves for events in deep
mines and recorded at underground seismographic networks. In our study, we
adapt this methodology to tectonic events recorded by surface networks. First,
the effects of the Earth's free surface are removed from the seismic recordings
to recover the incident P, SV and SH waves; then, the corresponding spectral
amplitudes are measured and a polarity is attached; finally, the spectral
amplitudes are inverted in a least squares sense. At pre-critical incidence
angles, the correction is easily achieved by dividing the vertical component of
the P and SV waveforms by the corresponding free-surface reflection
coefficients; at post-critical incidence angles, a more sophisticated correction
involving the Hilbert transform of the recorded waveforms is needed to account
for waveform distortion introduced by the coefficient’s phase shift. Correction of
the SH components is achieved through division by a factor of 2. The proposed
methodology is extremely advantageous since it uses the radiation patterns of
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both P and S waves to determine the focal mechanism of individual events. The
adapted methodology is applied to 16 earthquakes recorded at local distances
(< 10 km) by an aftershock network deployed in the locality of São Caetano, PE,
between September 15th and December 23rd, 2010. Comparison with a
composite focal mechanisms developed in previous works in the study area
from fist-motion polarities shows consistency with our moment tensor solutions,
thus demonstrating the portability of the spectral amplitude method. Additionally,
the ported methodology allows the estimation of moment magnitudes for
individual

events.

Key words: Intraplate seismicity; Focal mechanism; Body waves; Moment
tensor solution; Spectral amplitudes.
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“Só há um tempo em que é fundamental despertar.
Esse tempo é agora”
Buda
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Introdução
Durante um tremor de terra, parte da energia de deformação acumulada
na falha tectônica durante o período inter-sísmico é irradiada para todas as
direções em forma de ondas elásticas. Esta vibração é emitida por uma fonte
sísmica, percorrendo um meio elástico até ser, possivelmente, registrada em
uma estação sismográfica. As análises dos sismogramas, assim registrados,
possibilitam o estudo da fonte sísmica, que é importante para um melhor
entendimento dos processos físicos dinâmicos geradores de sismos e para
investigações sismotectônicas de uma região. Os sismogramas mostram uma
forte ligação entre a fonte sísmica e os efeitos de propagação das ondas
sísmicas irradiadas após liberação súbita de energia pelo foco sísmico, pelo
que se torna preciso uma separação entre as partes para uma análise efetiva,
com diversos graus de dificuldade, de qualquer uma delas. Além das fontes
sísmicas naturais, tais como tremores vulcânicos e falhamentos tectônicos,
existem também fontes antropológicas como, por exemplo, aquelas derivadas
da mineração (nos restringiremos, neste trabalho, apenas a sismos tectônicos).
Em geral, estas fontes estão associadas com as bordas das placas
tectônicas, podendo ser responsáveis por terremotos destrutivos. No entanto, a
parte interna das placas (regiões intraplaca) não estão livres de experimentar
fortes tremores de terra, apesar de serem tectonicamente mais estáveis. Dessa
forma, não podemos descartar a possibilidade de grandes sismos em regiões
intraplaca, pois elas também apresentam significativos riscos sísmicos,
principalmente porque eles podem afetar regiões densamente povoadas e com
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pouca preparação para tais eventos, causando danos estruturais significativos
e sustos a população.
Um grande avanço no entendimento sobre fontes sísmicas está
relacionado com a teoria de tectônica de placas desenvolvida no final dos anos
60, porém, esta teoria não explica bem a existência dos sismos intraplaca. No
estudo da física de terremotos intraplaca temos um instigante desafio vital para
a compreensão das fontes sísmicas intraplaca, sobre o acúmulo de tensão em
uma região, o que nos fornece importantes informações sobre o risco sísmico
em tais regiões.
Os sismos intraplaca estão associados a cerca de apenas 5% da
liberação de energia sísmica em todo um planeta. Porém, quando faz-se um
levantamento

histórico,

estes

são

responsáveis

por

um

número

desproporcional de mortes e destruição (Talwani, 2014). Os primeiros estudos
de sismicidade intraplaca em escala global foram realizados por Sykes (1978),
que concluiu que não é possível entender-se bem os mecanismos geradores
dos sismos intraplaca devido a grande dispersão das estações sismográficas e
aos poucos registros históricos sobre sua natureza.
Desde então, o desenvolvimento para entendimento da gênese destes
eventos vem sendo lento devido aos poucos registros históricos e de
ocorrência de grandes sismos intraplaca. Entretanto, quase quatro décadas
depois da tentativa realizada por Lynn Sykes, diversas melhorias foram
realizadas, tais como o aumento na densidade de distribuição de estações
sismográficas pelo mundo, além do desenvolvimento tecnológico que permitiu
instrumentos de medida mais precisos. Atualmente temos, também, sistemas
de Global Positioning System (GPS) para detectar pequenos movimentos na
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Terra, entre muitas outras técnicas geofísicas e matemáticas que tem
melhorado continuamente.
Com o aumento na densidade de estações sismográficas, juntamente
com melhor obtenção dos dados, bons registros geológicos, modelagem
matemática e aprimoramento das técnicas de análise de sinais, iniciaram a
formulação de modelos para eventos sísmicos em regiões intraplaca com o
objetivo de estudá-los e compará-los a terremotos de regiões sismicamente
ativas (p. ex. Johnston & Kanter, 1990) para verificar possíves semelhanças.
Nesse contexto, existe uma grande busca por um melhor entendimento
da sismicidade intraplaca e sua, possível, relação com sismos interplacas. Para
isto, tem-se estudado incansavelmente a física por trás dos terremotos
intraplaca em várias regiões do planeta, tais como: Austrália, China, Europa
ocidental, New Madrid nos Estados Unidos, além de diversas outras regiões
intraplaca, incluindo nosso país.
O Brasil localiza-se, inteiramente, na parte interna da placa sulamericana, afastado das margens das placas tectônicas ativas com limites
entre a zona de subducção localizada na costa do Pacífico e a dorsal mesoatlântica. Até pouco tempo, nosso país era considerado assísmico. Porém, com
a grande quantidade de sismos registrados em várias regiões brasileiras,
principalmente no nordeste, fez-se necessário estudos detalhados para uma
melhor compreensão da atividade sísmica em território brasileiro.
O estudo da fonte sísmica é um problema inverso em Sismologia. O
Problema Direto consiste em modelar uma fonte sísmica por um sistema de
forças equivalentes que atuam no foco sísmico e reproduzir os deslocamentos
na superfície terrestre (superfície livre), aproximando dos processos físicos
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reais que ocorrem no foco. Neste caso, supõe-se que o meio onde as ondas
sísmicas se propagaram (modelo de terra) é conhecido. A maioria dos sistemas
de forças equivalentes para fontes sísmicas, tanto naturais como antropogênico,
podem ser expressos através do tensor de momento sísmico; pelo que o
problema inverso consiste em determinar os componentes do tensor de
momento sísmico a partir de informações extraídas dos sismogramas.
O tensor de momento sísmico, introduzido por Gilbert (1970) e Backus &
Mulcahy (1976), é um tensor simétrico, de segunda ordem, cujas componentes
estão relacionadas com os esforços da região onde se localiza a fonte.
Representa, de forma geral, o processo físico de uma fonte pontual aplicada
em um meio contínuo (p. ex. Gilbert & Dziewonski, 1975; Dreger & Helmberger,
1993).
O presente estudo se propõe a investigar os padrões de radiação
gerados por eventos sísmicos em São Caetano, localizado no agreste
pernambucano, com o intuito de avaliar o mecanismo focal dos eventos através
da determinação dos componentes do tensor de momento sísmico. Esses
componentes serão determinados através da inversão das amplitudes
espectrais das ondas P, SV (polarização vertical da onda S) e SH (polarização
horizontal da onda S) e utilizamos os resultados obtidos na discussão da
correlação entre os padrões de radiação das ondas sísmicas e as principais
feições geológicas associadas ao Lineamento Pernambuco.
O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, que apresentam
cada etapa do trabalho que foi realizado. No primeiro capítulo, se apresenta
uma revisão bibliográfica sobre a sismicidade da região nordeste do Brasil,
dando ênfase a região de São Caetano, assim como a motivação deste
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trabalho. No capítulo 2, mostramos a geometria da rede sismográfica local
utilizada, assim como informações sobre a coleta e seleção de dados. Em
seguida, no terceiro capítulo, são apresentadas as principais metodologias
empregadas neste trabalho, tanto no problema direto como no problema
inverso.

No capítulo 04, anexamos o artigo submetido ao Bulletin of the

Seismological Society of America (BSSA) com os resultades e discussões
deste trabalho de mestrado. Finalmente, no capítulo 5, fazemos as
considerações finais deste trabalho de mestrado. Nos anexos I e II, são
apresentados os experimentos numéricos realizados com sismogramas
sintéticos.
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Capítulo 1

Sismicidade do Nordeste do Brasil
De acordo com Bezerra et al. (2011) a história e os dados sismológicos
indicam que o nordeste brasileiro tem sido uma das regiões de maior atividade
sísmica do Brasil (ver figura 1.1). A sismicidade concentra-se ao redor da bacia
potiguar, no nordeste do Ceará, em torno da área do Recôncavo e ao longo da
zona de cisalhamento em Pernambuco (próximo a Caruaru-PE), sendo assim,
considerada a região mais ativa do Brasil.
O mais interessante, é que muitos sismos já foram registrados em
diversos lugares desta região brasileira, e não estão, necessariamente,
correlacionadas com alguma falha ativa conhecida (Bezerra et al., 2011). Em
geral, porém, a sismicidade nordestina não está relacionada com falhas préexistentes através de zonas de cisalhamentos que surgiram durante a
formação da Província durante a orogenia Brasiliana-Pan Africana e já
reativadas durante o processo de abertura do Oceano Atlântico (Ferreira et al.,
2008). Geologicamente, o nordeste brasileiro inclui a Província Borborema, a
bacia do Parnaíba e o cráton de São Francisco (Almeida et al., 1981).
As causas de sismos e deformações intraplaca na região Nordeste do
Brasil ainda são poucos conhecidos (Bezerra et al., 2011). Apesar da baixa
magnitude e menor ocorrência dos sismos em regiões intraplaca (em
comparação com regiões localizadas nos limites das principais placas
tectônicas), não podemos descartar a possibilidade de sismos destrutivos,
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assim como já ocorreu em diversos lugares do Brasil, inclusive em nosso
estado, Rio Grande do Norte (RN).
A sequência sísmica mais notável no nordeste brasileiro aconteceu em
novembro de 1986 na cidade de João Câmara - RN, situada a cerca de 80 km
da capital, Natal. O terremoto teve uma magnitude de 5,1 na escala Richter –
seguido de várias réplicas - e destruiu mais de três mil casas, assustando a
população camarense que, cerca de três anos mais tarde sentiu outro forte
tremor de terra com magnitude de 5,0 na escala Richter. (p. ex. Veloso, J.,
2011).
Uma das características dos sismos no nordeste brasileiro é a
ocorrência em forma de enxames sísmicos frequentes, que podem durar desde
alguns meses a vários anos (Ferreira et al., 1998). Em João Câmara, por
exemplo, não houve somente os tremores supracitados, mas sim uma
sequência de sismos antes e depois (p. ex. Takeya et al., 1989). Após os
tremores de terra em 1986 em João Câmara, RN, iniciou-se um monitoramento
sismológico sistemático no nordeste brasileiro com a instalação de sensores
analógicos de vibração e, posteriormente, instalação de redes sismográficas,
tais como a Rede Sismográfica do Nordeste do Brasil – RSISNE, sob
coordenação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através
do Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis/UFRN), além de redes locais
temporárias.
Outra característica da sismicidade do nordeste do Brasil é a
profundidade do foco sísmico, que ocorrem no embasamento. Nas cidades de
Caruaru, São Caetano e Belo Jardim no agreste pernambucano, por exemplo,
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enxames ocorrem a profundidades que variam entre 2,0 e 8,5 km, permitindo o
registro claro de ondas de corpo (Lima Neto, 2013).

Figura 1.1: Sismicidade no nordeste do Brasil no período de 1982 a 2011. Os círculos representam a
localização do epicentro e seu diâmetro está relacionado com a magnitude, de acordo com a legenda interna.
Estão graficados apenos sismos de magnitudes maior ou igual a 2,0 (Bezerra et al., 2011).

A metodologia apresentada nesta dissertação, foi aplicada para eventos
registrados em uma das regiões mais sísmicas do nordeste brasileiro, o
município de São Caetano. Este município abrange uma área territorial de
cerca de 380 km². Região esta, que faz fronteira com locais com atividades
sísmicas com registros desde o século XIX, tais como o município Caruaru que
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foi palco de diversos focos de atividade sísmica (p. ex. Ferreira & Assumpção,
1983).
Antes do início do monitoramento por estações sismográficas digitais, o
acompanhamento da atividade sísmica em São Caetano era realizado através
de uma estação analógica, CA16, localizada em Caruaru e pela estação RCBR
na cidade de Riachuelo – RN (Lima Neto, 2007). A sismicidade é bastante
conhecida nesta região, com relação as demais localidades brasileiras, devido
a muitos estudos realizados através dos registros dos enxames de sismos
através de redes locais.
Nas proximidades da zona urbana de cidade de São Caetano existe uma
zona de cisalhamento de 700 km de extensão denominada de Lineamento
Pernambuco. Este zona de cisalhamento é uma das maiores e mais bem
expostas zonas de cisalhamento transcorrente do mundo (Davison et al., 1995).
Será nesta região que testaremos a metodologia aqui proposta a partir de 16
sismos registrados em rede local no período de 15 de setembro a 23 de
dezembro de 2010.
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Capítulo 2

Rede e seleção de dados regionais
A rede de monitoramento foi implantada na área pelo Laboratório
Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis / UFRN)
entre 15 de setembro e 23 de dezembro. Tal rede sismográfica (figura 2.1)
utilizada neste trabalho é referente à campanha realizada nas proximidades de
São Caetano no ano de 2010, composta por sete estações triaxiais (vertical,
Norte-Sul e Leste-Oeste), de período-curto, registrando continuamente a 250
amostras por segundo (p. ex. figura 2.2). É importante perceber que todos os
epicentros estão posicionados dentro da área delimitada pela rede, permitindo
bons subsídios para localização epicentral.
Cada estação foi equipada com um sensor Sercel L4A-3D (figura 2.3),
com resposta plana em velocidade para frequência superior a 2 Hz, um
digitalizador RefTek-130, e um receptor GPS. A sensibilidade nominal do
sensor foi reportado como 276,8 V/m/s pelo fabricante, enquanto um valor de
alto ganho nominal de 85 nV/Count foi marcada para o digitalizador. Durante
este período, um total de 21 eventos sísmicos, com magnitudes entre 0,5 < mR
< 3,7, foram identificados e localizados através da rede (Lima Neto, 2013; Lima
Neto et al., 2013). Localizações das fontes e os tempos de origem estão
listadas na tabela 2.1, enquanto locais epicentrais e geometria da rede são
exibidos na Figura 2.1.
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Figura 2.1: Mapa esquemático da geometria da rede de monitoramento em São Caetano 2010. Cada estação
sismográfica está representada por quadrados e os epicentros (círculos vazados) para os 21 tremores listados
na tabela 2.1.

Figura 2.2: Evento local registrado nas três componentes ZNE São Caetano 2010. No eixo vertical temos a
velocidade e, na horizontal o tempo. Estação SOAR.
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Figura 2.3: Foto da estação SOBB e sensor modelo L4A-3D (foto superior-esquerdo). No interior da caixa de
alvenaria está o sismômetro e na caixa de metal (direita da foto) o digitalizador RefTek-130.

A seleção de dados teve início a partir da lista de 21 eventos da tabela
2.1, previamente localizados por Lima Neto (2013). Inicialmente, através de
uma seleção visual pré-selecionamos eventos candidatos à inversão para
determinação dos tensores momentos sísmicos. Nesta etapa, os eventos #02,
#09, #11, #14 e #17, não apresentaram ondas P e S com uma relação sinalruído satisfatória, dificultando a visualização das respectivas polaridades e
medidas de amplitudes. Estes eventos foram excluídos em análises posteriores,
resultando em uma lista de 16 eventos para o teste da nova metodologia.
Etapas seguintes de seleção de eventos foram implementadas,
consistindo em testes de estabilidade e cobertura azimutal com sismogramas
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sintéticos que são descritos na seção 4.4.1 no capítulo 04 (resultados e
discussões).
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Capítulo 3

Metodologia
3.1 - PROBLEMA DIRETO X INVERSO

O problema direto consiste em modelar uma fonte sísmica por um
sistema de forças equivalentes que atuam no foco sísmico, para assim
reproduzir os deslocamentos registrados na superfície terrestre aproximando
dos processos físicos reais que ocorrem no foco. Na resolução do problema
direto é assumido que se conhece o meio onde as ondas sísmicas se
propagam (modelo de terra).
Neste trabalho utilizamos os padrões de radiação de ondas P e S que
dependem dos parâmetros da falha (strike, dip e rake) ou, equivalentemente,
do modelo de forças atuantes no foco. Para sismos tectônicos, utiliza-se um
modelo de força visto como a superposição de dois binários simples ortogonais
(Honda, 1957), denominado binário duplobinário duplo, como mostrado na
Figura 3.1.
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Figura 3.1: a) Sistema de forças duplo binário no plano x1x3 para um deslocamento de cisalhamento no plano
x1x2. b) Eixos de pressão (P) e tensão (T) sobre o foco sísmico nos eixos principais. c) e d) Padrões de
radiação das ondas de corpo P e S, respectivamente, com frentes de onda no plano x1x3 (modificado de Lay &
Wallace, 1995).

A figura 3.1. a), acima, mostra um sistema de forças equivalentes do tipo
binário duplobinário duplo no sistema cartesiano, contido no plano x1x3. Esta
configuração pode ser também expressa através dos eixos de tensão e
pressão no foco sísmico, ou seja, com dois dipolos atuando a 45° do plano de
falha e em sentidos opostos [figura 3.1.b)]. Com isso, os deslocamentos estão
distribuídos em quatro quadrantes, sendo, dois de dilatação (polaridade da
onda P negativa) e dois de compressão (polaridade da onda P positiva), como
pode ser visto na figura 3.1.c). Para as ondas S, os quadrantes correspondem
a deslocamentos cisalhantes em sentidos opostos, rotacionados 45o com
respeito do padrão de radiação da onda P (figura 3.1.d). É devido a estes
padrões de radiação que se introduz a ideia de um binário duplo para o sistema
de forças equivalente atuantes no foco sísmico.
Caso contrário, a existência de um mecanismo focal de acordo com os
padrões de radiação mostrados acima seria mais complicado do que uma única
falha de cisalhamento. Desta forma, podemos combinar pares de forças e
dipolos de diferentes orientações para obter uma descrição mais geral da fonte
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sísmica, obtendo diferentes padrões de radiação e deslocamentos ocasionados
por uma fonte sísmica arbitrária (Figura 3.2).

Figura 3.2: Os nove diferentes pares de força que compõem o tensor de momentotensor de momento sísmico
(Jost & Hermann, 1989).

Com base nos nove diferentes pares de força que compõem o tensor de
momento sísmico, como mostrado na figura 3.2, podemos escrever seus
componentes como:

(eq. 3.1)

Vale salientar que o tensor de momento sísmico é simétrico e que, para
sismos tectônicos, os quais não implicam mudanças de volume na fonte
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sísmica, o traço de M é igual a zero. A título de exemplo, consideremos um
tensor de momento sísmico tipo binário duplo que tenha apenas os
componentes Mxy e Myx, com magnitude do momento das forças M0 (dyn-cm).
Podemos então representá-lo da seguinte forma:

Figura 3.3: Exemplo da representação gráfico de um duplo par de forças e seu tensor de momento sísmico
(modificado de Stein & Wysession, 2013).

O tensor de momento sísmico é comumente interpretado no sistema de
eixos principais. Assim através da diagonalização da matriz mostrada na Figura
3.3., as componentes Mij (com i ≠ j) e uma dos componentes da diagonal
principal são nulas para que o traço desta matriz seja nula, se tratando assim
de um evento tectônico.
Diagonalizando o tensor mostrado na figura 3.3, determinamos sua
representação no sistema de eixos principal. Neste caso, os eixos principais
estão a 45º dos demais eixos e coincidem com os eixos de tensão e pressão
sobre a fonte sísmica (figura 3.4).
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Figura 3.4: Exemplo da representação gráfica do sistema mostrado na figura 3.3 no sistema de eixos
principais e seu tensor de momento sísmico (modificado de Stein & Wysession, 2013).

A partir disto, resolvemos o problema direto calculando sismogramas
sintéticos perto da fonte sísmica (solução de “whole-space”) usando o pacote
Computer Programs in Seismology (CPS) de Herrmann (2003), ou diretamente
através das amplitudes espectrais usando o pacote de Julià et al. (2009). O uso
de um “whole-space” leva implícita a correção dos efeitos de superfície livre
nos sismogramas registrados em superfície.
O problema inverso deste trabalho consiste em minimizar a diferença
entre os valores observados e previstos das amplitudes espectrais de ondas P,
SV e SH com polaridade, para determinar os componentes independentes do
tensor de momento sísmico. A princípio, esses totalizam 6 componentes; no
entanto, como a procura é para eventos tectônicos, é utilizada a condição para
eventos deviatórios (mxx + myy + mzz = 0), deixando um total de 5 componentes
independentes na inversão.
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Esta metodologia tem sido utilizada com sucesso em eventos induzidos
em minas profundas e registrados em redes sismográficas subterrâneas (p. ex.
Julià et al., 2009; Trifu et al., 2000). Porém, os registros sísmográficos no
nordeste brasileiro são realizados em superfície e com isso precisamos
adequá-las a essa situação. Nossa abordagem consiste em remover os efeitos
da superfície livre nos sismogramas para recuperar as formas de onda P, SV e
SH incidentes. As medidas de amplitude espectral são assim realizadas nos
sismogramas corrigidos e invertidas para determinação do tensor de momento
sísmico.

3.2 – CORREÇÃO DOS EFEITOS DA SUPERFÍCIE LIVRE

Como desejamos estudar os efeitos da fonte sísmica, temos que
eliminar os efeitos de propagação das ondas sísmicas, inclusive nas
proximidades dos sismógrafos. Os receptores de ondas sísmicas são,
normalmente, instalados na superfície terrestre (superfície livre); com isso,
temos que considerar os efeitos da distorção na forma e amplitude da onda,
ocasionadas pela reflexão destas ondas incidentes sob a superfície livre.
Os registros são realizados em um sistema dextrógiro com componentes
vertical-positivo para baixo (Z), norte (N) e leste (E) e são registrados não
somente a onda incidente, mas também, suas reflexões sob a superfície
terrestre após a interação da frente de ondas P ou S com a superfície livre,
incluindo as conversões P-para-S e S-para-P.
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Reconhecemos que efeitos topográficos podem ser fundamentais para
as formas de ondas registradas em muitas situações, porém, no presente
estudo, vamos nos limitar a um conteúdo de frequência baixo, e a um modelo
de terra homogêneo lateral e verticalmente (semi-espaço) desconsiderando
possíveis descontinuidades, visto que os sismos no nordeste brasileiro e as
estações estão no embasamento, tornando este tipo de modelo com sendo
uma boa aproximação. Consideramos também que as ondas irradiadas são
planas, pois por estarmos tratando apenas de reflexões geradas pela interação
da onda incidente com uma superfície. Assim, temos um meio homogêneo e
isotrópico, de modo que podemos descrever o campo de ondas elásticas por
meio de ondas planas P, SV e SH e verificar os efeitos de distorção
ocasionados por reflexões na superfície livre sobre suas amplitudes.

3.2.1 – RECUPERAÇÃO DA ONDA P INCIDENTE

Quando uma onda P incide - não perpendicular – sob uma superfície
livre em um meio elástico isotrópico, ondas P e SV são geradas, de modo que
o registro no sismograma da onda P é uma superposição da onda incidente
com as ondas P e SV refletidas (Lay & Wallace, 1995) como mostra a figura
3.5. O movimento do solo sob a estação sismográfica (

) é a soma vetorial

dos movimentos associados com as três ondas sísmica (
), onde

são os deslocamentos sob a estação realizadas

pelas ondas P incidente, P e SV refletidas, respectivamente (Eaton, 1989). A
magnitude e a direção do deslocamento do solo sob a estação sismográfica
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(

) é uma função do ângulo de incidência na superfície livre e das

propriedades elásticas do meio.

Figura 3.5: Onda P incidindo sob uma estação sismográfica em X0 na superfície livre e as ondas P e SV
refletidas (Eaton, 1989).

A amplitude da onda P incidente,

, pode ser extraída tanto da

componente vertical como da radial através de (p. ex. Aki & Richards, 2002)
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(eq. 3.3)
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onde

são as respectivas velocidades das ondas P e S,

raio (ou vagarosidade horizontal),
registrada

pelos

sismômetros

nas

e

parâmetro do

representam a amplitude

componentes

vertical

e

radial,

respectivamente.
O parâmetro do raio da onda P para um modelo de terra plana é dado
por
(eq. 3.4)
sendo i o ângulo de incidência desta onda sísmica.
Observe que o termo

é um número real pois,

e somente assumirá um valor nulo quando o ângulo de incidência for de 90º.
Analisando agora o termo

, temos que

A desigualdade acima é verdade porque α > β e

. Vale

salientar ainda que os denominadores das equações 3.2 e 3.3, que são os
mesmos, são sempre positivos. Isto é um resultado importante porque os
coeficientes apresentados nas equações 3.2 e 3.3 são números reais para
todos os valores possíveis de , β e , o que possibilita a obtenção facilmente
da amplitude da onda P incidente a partir do registro sismográfico dividindo a
componente vertical, com o coeficiente vertical na eq. (3.2) ou pela divisão do
componente radial com o coeficiente radial em eq. (3.3). Neste trabalho,
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optamos por trabalhar com os registros realizados na componente vertical para
recuperação da onda P incidente, para evitar possíveis, novas, distorções na
forma de onda devido a incertezas na rotação do sistema ZNE para o ZRT
devido a imprecisões na localização do hipocentro do sismo em análise.
Incertezas na localização do hipocentro, pode causar também incertezas
no cálculo do ângulo de incidência da frente de ondas. Porém, observe na
figura 4.2a, que o valor do coeficiente varia pouquíssimo, não afetando
efetivamente a correção dos efeitos de superfície livre.

3.2.2 - RECUPERAÇÃO DA ONDA SV INCIDENTE

Assim como a onda P, quando uma onda S incide - não perpendicular
– sob uma superfície livre em um meio elástico isotrópico, temos as reflexões
em forma de ondas P e SV. De forma análoga ao registro da onda P, a onda
SV visualizada no sismograma é uma superposição da onda SV incidente com
as ondas P e SV refletidas. A amplitude da onda SV incidente,

, pode ser

extraida tanto da componente vertical como da radial através de (Aki &
Richards, 2002)
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(eq. 3.4)
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(eq. 3.5)
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onde

são as respectivas velocidades das ondas P e S,

raio (ou vagarosidade horizontal),

e

parâmetro do

representam a amplitude da

onda SV registrada pelos sismômetros nas componentes vertical e radial,
respectivamente.
O parâmetro do raio da onda SV para um modelo de terra plana é dado
por
(eq. 3.6)
sendo i o ângulo de incidência desta onda sísmica.
Para a onda SV, os coeficientes nas equações 3.4 e 3.5 tornam-se
números complexos para determinados valores do ângulo de incidência, ou
seja, existe um ângulo de incidência crítica que gera uma reflexão de onda P
elíptica. A partir da lei de Snell, o ângulo crítico,

, pode ser obtido através da

equação abaixo
(eq. 3.7)

Os coeficientes que estão multiplicando a amplitude da onda SV
incidente,
(

, nas equações (3.4) e (3.5) são reais para ângulos pré-críticos

), mas se torna número complexo para ângulos de pós-críticos (

).

Desse modo, a recuperação da amplitude da onda SV incidente para ângulos
pré-críticos é, simplesmente, obtido a partir do registro sismográfico dividindo a
componente vertical, com o coeficiente vertical na eq. (3.4) ou pela divisão do
componente radial com o coeficiente radial em eq. (3.5), como realizado para
recuperação da onda P incidente.
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Já para o isolamento da onda SV indicente com ângulos de incidência
pós-crítico, exige mais trabalho. A fase, , do coeficiente apresenta uma fase
constante para o impulso da onda SV refletida em todas as frequências. Isto
significa que os componentes harmônicos que constituem o impulso são
deslocados de maneira diferente no domínio temporal e que a forma geral dos
impulsos vai aparecer distorcida em relação ao impulso incidente. No nordeste
do Brasil, os sismos são rasos e, considerando as distâncias epicentrais típicas
das redes de monitoramento temporais (2–10 km), os ângulos de incidência
para onda SV devem ser principalmente supercríticos (pós-crítico). Choy &
Richards (1975) mostraram que podemos escrever o pulso distorcido,

,

como
(eq. 3.8)
onde

é o pulso original (sem distorção),

denota a transformada de

Hilbert do pulso original, a ser recuperado, e R é o módulo do coeficiente das
equações 3.2-3.5. Choy & Richards (1975) também mostraram que aplicando a
transformada de Hilbert na eq. 3.8 é possível obter o pulso original e será dado
por

(eq. 3.9)

Através da equação 3.9 podemos remover o efeito da superfície livre e
recuperar a onda SV incidente após reflexão super-crítica. Observe que,
quando os coeficientes são reais puros, a fase é zero e a equação 3.9 reduz-se
as equações 3.4 ou 3.5, de acordo com a onda e a componente do registro que
está analisando.
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No presente estudo, corrigimos as amplitudes das ondas P e SV no
registro vertical, o mesmo poderia ser realizado na componente radial. Esta
escolha foi realizada pela existência das incertezas da localização dos sismos
podendo propagar erros para a componente radial no momento da rotação do
sistema ZNE para ZRT.

3.2.3 - RECUPERAÇÃO DA ONDA SH INCIDENTE

A obtenção da onda SH incidente é mais simples, pois apenas ondas SH
são geradas após reflexão. O coeficiente de reflexão é um simples fator de 2
(Aki & Richards, 2002), portanto, a recuperação da forma de onda incidente SH
é uma simples divisão do componente transversal em torno da onda S por um
fator de 2.
A rotação das componentes dos registros sismográficos horizontais N
(norte) e E (leste) para o sistema de eixos radial (R) e transversal (T) para que
possamos isolar o sinal da onda SH na componente transversal é realizada
através da equação 3.10.

(eq. 3.10)

onde

é o azimute medido no sentido horário a partir do norte geográfico.
Note-se que para a onda SH na componente transversal não há

conversões de onda S-para-P, tendo o coeficiente de reflexão um valor sempre
igual a 2. Vale salientar que, quando a onda P ou a onda SV atingem
perpendicularmente a superfície livre onde localiza-se a estação sismográfica,
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será registrado duas vezes a amplitude da onda incidente e não haverá
conversão de fase e o coeficiente de reflexão é também um fator de 2.
Exemplos numéricos da eficiência na recuperação dos pulsos P, SV e
SH incidentes a partir de sismogramas sintéticos para um semi-espaço isótropo
e homogêneo são mostrados na figura 4.3 e no Anexo I desta dissertação.

3.3 – MEDIÇÃO DAS AMPLITUDES ESPECTRAIS

Após as correções de superfície livre e possíveis distorções na forma de
onda por incidências supercríticas, as amplitudes espectrais ( ) para as ondas
incidentes ,

e

são obtidas no domínio do tempo, através das integrais

de velocidade ( ) ao quadrado e deslocamento ao quadrado ( ). De acordo
com Urbancic et al.(1996), a amplitude espectral é dada por

(eq. 3.11)

onde SD2 e SV2 são integrais de frequência do deslocamento e velocidade
espectral ao quadrado para cada trem de onda em particular ( ,

e

).

Aplicando o teorema de Parseval, estes integrais podem ser substituídas por
integrais no domínio do tempo (Urbancic et al., 1996)¹.



²




¹As constantes envolvidas foram corrigidas de (Urbancic et al., 1996) por (Trifu et al., 2000).

(eq. 3.12)

(eq. 3.13)

39

Dissertação de mestrado – PPGG – UFRN – Sérgio Luiz Eduardo

sendo t1 e t2 o tempo de início e fim de cada janela. Embora as amplitudes
espectrais estejam sendo avaliadas no domínio temporal, elas são equivalentes
a medir a altura do platô espectral no
domínio da frequência.
Para descrever os padrões de
radiação

e

determinar

o

tensor

de

momento sísmico, além das amplitudes
espectrais, precisamos obter também, a
polaridade para cada tipo de onda. As
mesmas

são

obtidas

através

da

abordagem de Julià et al. (2009), onde
sismogramas sintéticos são calculados
através da convolução de uma função
delta de polaridade positiva (ou negativa)
com

a

resposta

instrumental

do

sismógrafo e comparados com as formas
de onda registradas, figura 3.6.

Figura 3.6: Polaridade de uma função delta
onde o traço superior representa a resposta
instrumental com polaridade positiva
normalizada para a amplitude unitária e os
traços abaixo referem-se as ondas P, SV e SH,
respectivamente. (Julià et. al., 2009).

Exemplos de medidas de amplitude espectral para pulsos P, SV e SH
incidentes a partir de sismogramas reais são mostrados na figura 4.5 e no
Anexo II desta dissertação.
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3.4 – MÉTODO DE INVERSÃO
A metodologia é baseada no procedimento de inversão para o tensor de
momento sísmico proposto por Trifu et al. (2000) para sismicidade induzida em
minas, e aplicado por Julià et al. (2009) para eventos induzidos por uma mina
de ouro na África do Sul. Ela consiste em minimizar a norma euclidiana (norma
L2) da diferença entre os valores observados e os previstos para as amplitudes
espectrais (com polaridade) das ondas P, SV e SH.
Segundo Trifu et al. (2000), podemos escrever a amplitude espectral (u)
como:
′

onde

′

(eq. 3.14)

é a primeira derivada da função de Green,

é a matriz que define o

tensor de momento sísmico no sistema geográfico, a constante
como:

, sendo

a densidade,

é definida

a velocidade da onda P ou S e

é a distância fonte-sensor (distância hipocentral) e

é chamado de matriz de

excitação. Para um meio elástico, homogêneo e isotrópico é dada por:

(eq. 3.15)

²
²
²

²

(eq. 3.16)

41

Dissertação de mestrado – PPGG – UFRN – Sérgio Luiz Eduardo

²
(eq. 3.17)

²

onde

e

são os ângulos de saída e azimute, respectivamente.

Devido à condição de simetria para o tensor de momento

, podemos

reescrever a equação (3.14) da seguinte forma:
(eq. 3.18)
onde n identifica a n-ésima estação sismográfica e, m1 = M11; m2 = M12 = M21;
m3 = M22; m4 = M13 = M31; m5 = M23 = M32; m6 = M33; f1 = F11; f2 = F12 + F21; f3 =
F22; f4 = F13 + F31; f5 = F23 + F32; f6 = F33;
Como os dados observados contém ruído e o modelo pode abranger
inadequações e/ou limitações, a diferença entre as observações e as
expectativas é dada por:

, onde o vetor erro é uma variável

aleatória.
É interessante observar que a partir da equação 3.18 podemos
determinar todas as componentes do tensor de momento sísmico (
uma decomposição em valores singulares (SVD) da matriz

) após

e finalmente,

determinar o mecanismo focal para cada sismo. Embora a matriz inversa seja
implementada na prática através de uma SVD, o espectro da valores singulares
nunca é truncado para poder obter os 6 componentes do tensor de momento.
Assim, na prática, a matriz inversa é equivalente à matriz inversa de mínimos
quadrados. Após as correções de superfície livre, os códigos utilizados para a
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medida de amplitudes espectrais e da inversão para o tensor de momento
foram desenvolvidos por Julià et al. (2009).
A metodologia proposta é extremamente vantajosa, visto que utiliza
informações dos padrões de radiação tanto das ondas P quanto das ondas S
para determinar os mecanismos focais para eventos individuais. Mecanismos
focais para eventos do Nordeste têm sido até agora obtidos através de
mecanismos compostos, usando polaridades de onda P de vários eventos em
princípio associados a uma falha comum (p. ex. Lima Neto et al., 2009).
Um exemplo detalhado da inversão de amplitudes espectrais com
polaridade na obtenção do tensor de momento sísmico deviatórica é mostrado
na Figura 4.7 (Capítulo 4).
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Capítulo 4

Resultados e discussão
Neste capítulo, apresentamos os resultados e discussões deste trabalho
de mestrado através da apresentação do artigo submetido ao Bulletin of the
Seismological Society of America (BSSA).

Deviatoric moment tensor solutions from spectral
amplitudes in surface network recordings: Case
study in São Caetano, PE, Brazil.
1

Sérgio Luiz E.F. da Silva , Jordi Julià

1,2

, F. Hilário R. Bezerra

1,3

1

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Brazil. e-mail:jordi@geofisica.ufrn.br
2
3

Departamento de Geofísica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil;
Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil

ABSTRACT
We investigate the portability of a spectral amplitude method for determining
moment tensor solutions for mine-related seismicity recorded by deep mining
networks, to tectonic earthquakes recorded by surface aftershock networks.
The original methodology inverts spectral amplitudes – with polarity attached for direct P, SV and SH waves recorded at deep-seated geophones, so surface
recordings must first be “cleaned” from free-surface effects to recover the
incident P and S waves. For pre-critical incidence angles, the correction is
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easily achieved by dividing the vertical component of the P and SV waveforms
by the corresponding free-surface reflection coefficients; for post-critical
incidence angles, a more sophisticated correction involving the Hilbert transform
of the recorded waveforms is needed to account for waveform distortion
introduced by the coefficient’s phase shift. Correction of SH components is
achieved through division by a factor of 2. The proposed corrections are applied
to 13 earthquakes recorded at local distances (< 10 km) by an aftershock
network deployed in the locality of São Caetano, PE, between September 15th
and December 23rd, 2010. The instrument response is then removed from the
recovered (incident) P, SV and SH waveforms to obtain displacement and
velocity integrals and measure the corresponding spectral amplitudes in the
time domain. Polarity is assigned by comparing the P, SV and SH pulses
to a delta function convolved with the instrument response, all low-pass
filtered below 10 Hz. Although interference with the S-to-P critical reflection at
the free-surface prevented the use of many SV amplitude measurements,
inversion of the remaining spectral amplitudes allowed the recovery of
deviatoric moment tensors for most of the events. Comparison with
composite fault plane mechanisms independently developed from P-wave
polarities from the same recordings show consistency with our moment tensor
solutions, and demonstrate the portability of the spectral amplitude method to
local surface recordings. Additionally, the ported methodology allows the
estimation of the moment magnitude for individual events.

Key words: Intraplate seismicity; Moment tensor solutions; Spectral amplitude
method; NE Brazil.
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4.1 INTRODUCTION

Although intraplate seismicity is known to characterize many tectonically
stable portions of the continents, how and why earthquakes occur away from
tectonic plate boundaries remains an open question. The traditionally accepted
view holds that intraplate earthquakes happen on old, pre-existing faults that
are favorably oriented with respect to the regional stress field [Talwani,
1999]; however, perturbations of the regional stress field from either flexural
stresses [e.g. Assumpção and Sacek, 2013], lithospheric potential energy
variations [e.g. Nielsen et al., 2014], and/or local stress concentrators such as
shallow plutons [Stevenson et al., 2006] may also play a role. Stress
concentrators were recently introduced in Talwani [2014] as discrete structures
where pockets of elevated strain rate result in the build-up of local stresses,
resulting in the rotation of the regional stress field with wavelengths of tens to
hundreds of kilometers. Characterizing intraplate stress fields in detail is thus
key to improving our understanding of the underlying causes behind the
occurrence of intraplate earthquakes.
The stress field around a fault can be derived from the analysis of the P
and T axis from fault plane solutions [e.g. Jost and Herrmann, 1989] or, more
accurately, from the inversion of the slip direction and the shear stresses on
fault planes [Michael, 1987; 1984]. The most stable estimates of fault plane
solutions probably arise from analysis of seismic moment tensors from regional
waveform modeling. Indeed, this has been the approach of choice for relatively
large intraplate earthquakes - such as the MW 6.0 event of February 21st, 2008
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in Svalvard [Junek et al., 2014] or the MW 5.8 earthquake of May 21st, 1997 in
Jabalpur [Saikia, 2006] - that were well recorded at regional distances by
sparse networks, and for moderate intraplate events continuously monitored
by regional networks in active seismic zones [e.g. Herrmann and Ammon,
1997] or captured by temporary deployments [e.g. Steffen et al., 2012]. For
small intraplate events that are well recorded at shorter distances, on the other
hand, development of fault plane solutions has often relied on the analysis of
first-motion polarities [e.g. Johnson et al., 2014]. An excellent example is
northeastern Brazil, which is characterized by swarm-like seismic activity with
maximum magnitudes of 5.0 mb [see e.g. Ferreira et al., 1998]. Aftershock
monitoring networks are generally deployed in the zone of activity shortly after
notice of felt earthquakes is given by the population, and composite fault plane
solutions are then developed from first-motion polarities constrained by
aftershock fault-plane geometry [e.g. Oliveira et al., 2015; Lima Neto et al.,
2014; 2013].
Development of full moment tensor solutions for small earthquakes is,
nonetheless, quite common in deep-mine settings. Rather than first-motion
polarities, a widely utilized technique is the inversion of spectral amplitudes for
the direct P, SV and SH waves with polarities attached [Trifu et al., 2000]. The
methodology assumes the propagating medium is an infinite whole-space of
uniform velocity and, therefore, that straight ray-paths connect sources and
receivers. As no free-surface is present in deep-mine environments, a simple
rotation of the seismograms into the local ray-coordinate system suffices to
obtain the P, SV and SH components of the direct P and S waves. Spectral
amplitudes are then measured in the frequency domain from the amplitude
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spectra of the P, SV, and SH waveforms or in the time domain through the
integrals of the squared displacements and velocities [Urbancic et al., 1996].
The methodology was successfully utilized, for instance, by Trifu and Shumila
[2002] to determine full moment tensor solutions for 21 mine-related events with
moment magnitudes (MW) between -1.2 and 0.0, recorded by an undergournd
network of accelerometers in a deep metal mine in Canada, and by Julià et al.
[2009] to develop full moment tensor solutions for 76 mine tremors with moment
magnitudes between 0.5 and 2.6 for a deep gold mine in South Africa.
In this work, we investigate the portability of the spectral amplitude
method of Trifu et al. [2000], from developing moment tensor solutions of minerelated seismicity recorded by deep-seated networks to constraining focal plane
geometry for tectonic earthquakes recorded by local aftershock networks on the
Earth’s surface. The main challenge is the removal of the free-surface
reflections and pulse distortion (at post-critical distances) from the surface
recordings to recover the P, SV and SH components of the incident P and Swaves. We show that the recovery can be successfully achieved through
estimation of the modulus and phase of the free-surface reflection coefficients
and the Hilbert transform of the original recordings [Choy and Richards, 1975],
although interference with the S-to-P critical reflection may prevent a clean
recovery of the SV component at near-critical distances. We then apply
the proposed corrections to 16 events recorded by a surface aftershock
network in the locality of São Caetano, PE, and invert the recovered spectral
amplitudes to obtain the deviatoric moment tensor for each individual event. A
composite fault plane solution was developed by Lima Neto et al. [2013] from
the polarity of the first P-wave arrivals in São Caetano aftershock recordings,
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with fault-plane geometry constraints. We find that the deviatoric moment tensor
solutions for our best-constrained events are consistent with the composite
fault-plane mechanism, and that the rejection of near-critical SV amplitudes
during inversion is key for the successful determination of the deviatoric
moment tensor. In addition, we also estimate moment magnitudes for the
selected events from the scalar seismic moment, which are found to be in the
0.0 < MW < 1.3 magnitude range.

4.2 FREE-SURFACE CORRECTIONS

One of the main differences of recording seismic waves with a surface
network, with respect to deep-mine settings, is the presence of a free-surface.
First of all, reflected P and S waves are generated upon impingement of an
incoming P or S wavefront, so seismometers located on the free surface record
both incident and reflected waves (including P-toS and S-to-P conversions).
Second, for incident SV-waves, an S-to-P critical reflection is generated for SV
waves at critical incidence angles, which may interfere with the SV pulse at
near-critical distances. Moreover, the SV-to-SV reflection coefficient becomes
complex at post-critical angles, introducing a constant phase shift in the
reflected SV wave that distorts the post-critical signal from its original pulse
shape. Free-surface effects are demonstrated in Figure 4.1 through
synthetic seismograms computed for a half-space of uniform seismic velocity
and density, and for epicentral distances between 2 and 10 km (source depth is
4 km). The figure shows the effects on P- and SH-waves is a simple scaling
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factor, with no pulse distortion with respect to the incident P or SH wave at any
epicentral distance. The effects on SV-waves, on the other hand, are more
complex. On the vertical component, SV distortion is small and restricted
to near-critical distances, where interference with the S-to-P critical reflection
occurs. On the radial component, on the other hand, SV distortion is severe
and persists at post-critical distances. In this case, both interference with
a large-amplitude S-to-P critical reflection (near-critical distances) and
distortion from the constant phase introduced by the free-surface reflection
coefficient seem to be at play.
In order to recover the incident P, SV and SH amplitudes from the
surface recordings we must first rotate the seismograms from the ZNE
(geographical) system into the ZRT (vertical-radial-transverse) system. As the
SH wave is polarized parallel to the surface and perpendicular to the plane of
the ray, and no S-to-P conversions are expected from an incident SH wave [Fig.
4.1], the transverse component naturally isolates the SH pulse. Recovery of the
incident SH amplitude is then as simple as dividing the transverse component
by the SH-to-SH reflection coefficient. P and SV amplitudes, on the other hand,
are projected along both the vertical and radial components, and both
experience mode conversion upon reflection. Recovery of the incident P and SV
amplitudes is, therefore, more intricate.

4.2.1 Recovery of the P amplitude
Both P and SV waves are generated upon reflection from an incident Pwavefront, so the recorded P-wave pulse is actually the superposition of the
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incident P-wave with reflected P and SV waves. For an incident P-wave with
positive polarity in the direction of propagation (inset in Fig. 4.2a), it can be
shown that the vertical and radial components of the recorded displacements
are given by [e.g. Aki & Richards, 2002]
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(eq. 4.1)
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(eq. 4.2)
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where α is P-velocity, β is S-velocity, p is the ray parameter,

and

)

represent the vertical and radial components of the total surface amplitude,
respectively, and

represents the amplitude of the incident P wave.

The coefficients multiplying the incident P-wave amplitude are always
real (see Fig. 4.2a), so recovery of the incident P-wave amplitude from the
seismograms can be easily achieved by either dividing the vertical component
with the vertical coefficient in eq. (4.1) or by dividing the radial component with
the radial coefficient in eq. (4.2). Figure 4.3a illustrates the accuracy of such
recovery with the vertical synthetic seismograms displayed in Figure 4.1. First,
P-wave pulses were isolated by cutting 0.5 s before and 0.5 s after the
theoretical P-wave arrival time. Then, the modulus of the free-surface reflection
coefficient was computed through eq. (4.1), assuming the same velocity and
density values utilized to compute the synthetic seismograms. Finally, the Pwave pulses were divided by the computed modulus of the reflection
coefficients. The comparison with the predicted P-wave pulses, obtained after
assuming a whole space with the same velocity and density values, is excellent.
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Recovery from the radial component of the synthetic seismograms (not shown)
performed similarly. In practice, however, we always choose the vertical
component to recover the incident P-wave amplitude, as the radial component
may be subject to uncertainties during the rotation into the ZRT system from
inaccurate source locations.

4.2.2 Recovery of the SV amplitude.

As for P-wave incidence, both P and SV waves are generated upon
reflection from an incident SV-wavefront, so the recorded SV-pulse is actually
the superposition of the incident SV-wave with reflected P and SV waves. For
an incident SV wave with positive polarity towards the vertical (inset in Fig.
4.2b), the vertical and radial components of the recorded displacements are
given by [Aki & Richards, 2002]
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(eq. 4.3)
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(eq. 4.4)
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where α is P-velocity, β is S-velocity, p is the ray parameter,

)

and

represent the vertical and radial components of the total surface amplitude,
respectively, and

represents the amplitude of the incident SV wave.
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For incident SV waves there exists a critical angle, ic, after which no
reflected P-wave is generated. Following Snell’s law, this critical angle is given
by the equation
β

(eq. 4.5)

which is obtained after setting the “reflection” angle for the converted S-to-P
wave to 90o. The coefficients multiplying the incident SV amplitudes in eqs (4.3)
and (4.4) are real for pre-critical angles (i < ic), but become complex for postcritical angles (i ≥ ic) (Fig 4.2b). Recovery of the pre-critical incident SV
amplitude is therefore similar to the recovery of the incident P amplitude, and
can be achieved by either dividing the vertical component with the vertical
coefficient in eq. (4.3) or by dividing the radial component with the radial
coefficient in eq. (4.4). Recovery of the post-critical incident SV amplitude, on
the

other

hand,

requires

more

work.

The

phase

of

the coefficient

introduces a constant phase into the reflected SV pulse at all frequencies. This
means that the harmonic components making up the pulse are shifted
differently and that the overall pulse shape will appear distorted with respect to
the incident pulse (recall Fig. 4.1b). Following Choy and Richards [1975], the
distorted pulse can be written as
(eq. 4.6)
where

is the distorted pulse,

is the original (undistorted) pulse,

denotes the Hilbert transform, and R and ε are the amplitude and phase of the
coefficient, respectively. Choy and Richards [1975] also show that eq. (4.6) can
be inverted to
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(eq. 4.7)

effectively providing the means to recover the incident, undistorted SV pulse
from the surface, distorted recording.
Figure 4.3b illustrates the accuracy of the recovery of the SV incident
amplitude at both pre-and post-critical incidence with synthetic seismograms.
Similar to P-wave recovery, SV-wave pulses were first isolated by cutting 0.5 s
before and after the theoretical S-wave arrival time. Then, the modulus and
phase of the free-surface reflection coefficient was computed through eq. (4.3),
assuming the same velocity and density values utilized to compute the
synthetic seismograms. Finally, the Hilbert transform of the SV-wave pulses
were computed and the incident SV pulse recovered through application of eq.
(4.7) to the synthetic seismograms. The comparison with the predicted SV-wave
pulses, obtained after assuming a whole space with the same velocity and
density values, is quite excellent at both pre- and post-critical incidence. At
near-critical incidence (4 km epicentral distance) the recovery is quite good,
observing only a small phase shift due to interference with the S-to-P
critical reflection in the free-surface seismogram. Recovery from the radial
component of the synthetic seismograms (not shown) displays lower
performance at near-critical distances, due to both stronger amplitudes of the
SP critical reflection and stronger dispersion (recall Fig. 4.1). As with the
recovery of the P-wave amplitude, we always choose the vertical component to
recover incident SV-wave amplitudes.

54

Dissertação de mestrado – PPGG – UFRN – Sérgio Luiz Eduardo

4.2.3 Recovery of the SH amplitude

As mentioned before, only SH waves are generated upon reflection
from an incident SH wavefront. The reflection coefficient is a mere factor of 2
[Aki & Richards, 2002], so recovery of the incident SH waveform is as simple as
dividing the transverse component around the S-wave by a factor of 2 (Figure
4.3c).

4.3 PORTING THE SPECTRAL AMPLITUDE METHOD
The portability of the spectral amplitude method of Trifu et al. [2000] to
surface aftershock networks is tested with local seismograms recorded near the
locality of São Caetano, in the Brazilian state of Pernambuco. Seismic activity
commenced on March 11th, 2010 with an event of magnitude 2.7 mR that was
felt by the population, and continued for several months after the occurrence of
the first event. A monitoring network was deployed in the area by the
Laboratório Sismológico of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(LabSis/UFRN) between September 15th

and December 23rd. The network

consisted of seven, 3-component, short-period

stations

that

recorded

continuously at 250 samples per second. Each station was equipped with
a Sercel L4A-3D sensor, with flat response in velocity above 2 Hz, a RefTek130 digitizer, and a GPS receiver for timekeeping. Nominal sensor sensitivity
was reported as 276.8 V/m/s by the manufacturer, while a nominal high-gain
value of 85 nV/Count was set for the digitizer. During this period, a total of 21
seismic events, with magnitudes in the 0.5 < mR < 3.7 range, were identified
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and located through the aftershock network [Lima Neto, 2013; Lima Neto et al.,
2013]. Source locations and origin times are listed in Table 2.1, while epicentral
locations and network geometry are displayed in Figure 2.1.

4.3.1 Recovering P, SV and SH pulse shapes

Recovery of the incident P, SV, and SH pulse shapes on the recordings
of the 2010 São Caetano aftershocks was achieved through the free-surface
corrections outlined in Section 4.2. First, the original seismograms were rotated
from the ZNE system into the great-circle path to obtain the ZRT components.
The same event locations and origin times as determined by Lima Neto [2013] –
with reported confidence bounds of less than 0.5 km in both epicentral distance
and depth - were assumed (see Table 4.1). The rotated waveforms were
then demeaned, detrended and tapered, and the instrument response removed
through deconvolution to obtain the displacement seismograms in the 2 - 100
Hz frequency band. Second, P and S travel-time arrivals were manually picked
and the P and S waveforms windowed from the displacement seismograms. We
used windows between -0.5 s and one tenth of the S-P traveltime around the Pwave arrival (vertical component), and between -0.5 s and twice the S-P
traveltime around the S-wave arrival (vertical and transverse components).
Finally, P and SV pulse shapes for the incident P and S waves were recovered
through application of eq. (4.7) to the vertical component of the windowed
seismograms. The SH pulse shape was obtained after dividing the windowed
transverse component by a factor of 2.
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The coefficients (R) and phases

in eq. (4.7) were calculated from

eqs (4.1) and (4.3), after assuming a P-velocity of 5.9 km/s, an S-velocity of
3.45 km/s, and a density of 2.658 g/cm3. P- and S-velocity values were taken
from the location model of Lima Neto [2013], while density was determined with
an empirical Birch-type relationship [Berteussen, 1977]. The ray parameter for
the incident P- and S-waves was obtained after assuming a straight ray-path
between source and receiver, and calculating the incidence angle according to
geometry. Examples of rotated displacement waveforms and recovered P, SV
and SH wave pulses are displayed in Figure 4.5 for the recordings of event #08
(Table 2.1) at station SOPS.

4.3.2 Measuring spectral amplitudes

Spectral amplitudes were measured on the recovered P, SV, and SH
waveforms in the time domain through the squared integrals of displacement
and velocity. Following Urbancic et al. [1996], the spectral amplitude is given by
⁄

⁄


(eq. 4.8)

where u is the spectral amplitude, SD2 = ∫ D2(t) dt with D being displacement and
SV2 = ∫ V2(t) dt with V being velocity. Velocity seismograms were obtained after
differentiation of the instrument-corrected displacement seismograms, and
windowed around the P and S wave arrival times as described in Section 4.3.1
for the displacement seismograms. Before calculating the integrals, the
seismograms were further filtered between 10 and 30 Hz. To assess the
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accuracy of the measurements, we compared the measured spectral
amplitudes with the amplitude spectra of the recovered P, SV, and SH wave
pulses. This is illustrated in Figure 4.5b, where the amplitude spectral for the
recovered incident waves for event #08 at station SOPS are superimposed to
the time-domain

estimates from eq. (4.8). The figure demonstrates that

observed and measured spectral levels match well within the 10 – 30 Hz
frequency band.
The method of Trifu et al. [2000] is based on the inversion of P, SV and
SH spectral amplitudes with polarity attached, so polarities need to be assigned
to all spectral amplitudes. To achieve this goal we followed the approach of
Julià et al. [2009]. First, we obtained a positive,

unit-amplitude

pulse

by

convolving a delta function with the nominal instrument response. Then,
both the unit-amplitude signal and the time-domain P, SV or SH pulse were lowpass filtered below 10 Hz, to obtain a simple pulse shape. Visual
correlation or anti-correlation with the low-pass filtered delta function would
then reveal a positive or negative polarity, respectively. The process is
illustrated in Figure 4.5c, where unit-amplitude pulses are superimposed to
recovered P, SV, and SH amplitudes in the time domain. The comparison
reveals the P and SH components have positive polarity, while the
polarity for the SV component is negative.
Instrument responses for the seismic sensor and digitizer were
developed from the natural frequency, damping, sensitivity, and gain reported
by the manufacturers. In order to validate the calculated response, we
compared teleseismic waveforms recorded by the aftershock network with
seismograms from a nearby broadband station (Figure 4.6). The comparison

58

Dissertação de mestrado – PPGG – UFRN – Sérgio Luiz Eduardo

was performed in the 0.2 – 0.4 Hz frequency band, after replacing the
instrument response in the broadband recordings by the calculated response
for the short-period instruments. Inspection of the waveforms trailing the Pwave travel-time shows that, for the waveforms to be in phase, it is necessary to
flip the polarity of the short-period instruments. The flip is quite apparent in the
Vertical and East components, and we assume it is also true for the North
component. The figure also shows that it is necessary to multiply the broadband
recordings by a factor between 2 and 4 in order to make amplitudes
comparable to those displayed by the short-period recordings. This means
that nominal sensor sensitivity in the short-period instrument response might be
off by precisely that factor. Although this discrepancy will not impact the
orientation of the inverted moment tensors, it might have an impact on the
scalar moment and, therefore, on estimated moment magnitude.
In addition, we also detected that stations within the aftershock
network might have operated at different gains. RefTek digitizers may be set at
either high- or low-gain values that differ a factor of 32. Figure 4.6 shows that it
was necessary to multiply some short-period recordings by a factor of 32 to
make amplitudes comparable among short-period waveforms.

4.3.3 Inverting spectral amplitudes

Once spectral amplitudes have been measured on the free-surface
corrected seismograms and polarities have been attached, inversion for the
seismic moment tensor closely follows the scheme of Trifu et al. [2000]. As
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amplitudes are associated to the flat, low-frequency portion of the seismic
spectrum, it is assumed that the ray propagation occurs along straight ray-paths
within a half-space of uniform velocity and density. We assumed the same
parameters as for the free-surface corrections (VP = 5.9 km/s, VS = 3.45 km/s,
ρ = 2.658 g/cm3). Under such assumptions, the forward problem can be
formulated as

i = P, SV, SH
where

(eq. 4.9)

is the vector of P, SV, or SH spectral amplitudes,
with v either the P- or S-wave velocity, R is the hypocentral distance,

ρ is density, M is the seismic moment tensor, and F(i) is an excitation matrix
that depends on the take-off angle and event azimuth and combines with M to
express the radiation pattern for P, SV or SH waves. Equation (4.9) defines a
system of linear equations that, considering the symmetry of the moment
tensor, can be expressed as
(eq. 4.10)
where n is the number of data points, m1 = M11, m2 = M12 = M21, M3 = M22, m4 =
M13 = M31, m5 = M23 = M32, and m6 = M33 and where f1 = F11, f2 = F12 + F21, f3 =
F22, f4 = F13 + F31, f5 = F23 + F32, and f6 = F33. The system is inverted with a
zero-trace constraint m1+m3+m6 = 0 (devitoric moment tensor) after a singular
value decomposition (SVD) of the matrix cj(i)fk(i) (see e.g. Menke, 1984). As we
need all six components of the moment tensor, no truncation of the SVD
spectrum is applied, which is equivalent to minimizing the difference between
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observed and predicted spectral amplitudes in a purely least squares sense.
More details on the inversion methodology can be found in Trifu et al. [2000].
To illustrate the inversion method, Figure 4.7 displays the inversion
results for event #08 (see Table 2.1). The inverted moment tensor has the
following components: mxx = 2.0574 x 1010 Nm, mxy = 0.3567 x 1010 Nm,
mxz=8.7735 x 1010 Nm, myy = -0.8161 x 1010 Nm, myz = -0.5398 x 1010 Nm, mzz =
-1.1935 x 1010 Nm (‘x’ is North, ‘y’ is East, and ‘z’ is Up). The total scalar
moment is M0 = 9.3552 x 1010 Nm. The figure reveals that the moment tensor
solution predicts the polarity and

amplitude

of

the

spectral

amplitudes

utilized in the inversion quite satisfactorily. The regression coefficient of
observed vs predicted amplitudes in the frequency domain is close to 100%,
and the comparison between predicted and observed amplitudes in the time
domain is visually satisfying. The only exceptions are the P-wave amplitudes for
stations SOSB and SOVJ, which are clearly underpredicted by the moment
tensor solution, one of them (SOSB) with opposite polarity. Also, as expected,
the moment tensor solution seldom predicts amplitudes that were not utilized
during the inversion.
More insight can be gained from the eigenvalues (σi) and eigenvectors
(ei) associated to the moment tensor. Realize that the eigenvalues reveal the
tensional (positive) or compressional (negative) character of the deviatoric
stresses at the source, while the eigenvectors provide their direction. For this
moment tensor, we obtain that σ1 = 9.3552 x 1010 Nm, σ2 = -0.7631 x 1010 Nm,
and σ3 = -8.5443 x 1010 Nm and that e1 = (0.769, -0.007, 0.640), e2 = (-0.058, 0.997,0.059), e3 = (-0.637, 0.083, 0.766). Further decomposition of the
deviatoric moment tensor into its double-couple (DC) and Compensated Linear
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Vector Dipole (CLVD) contributions [Knopoff and Randal, 1970], reveals a
predominantly DC component of up to 83%. The eigenvalues show the
intermediate stress is horizontal and pointing in the EW direction, while the
maximum (positive) and minimum (negative) deviatoric stresses lie at about 45o
in the North-Vertical plane. Accordingly, the best double-couple for this moment
tensor solution displays near-vertical and near-horizontal focal and auxiliary
planes. The strike ϕ, dip δ, and rake λ for the best-DC planes are ϕ = 300o, δ =
6o, λ = -57o and ϕ = 86o, δ = 85o, λ = -93o. The “beach-balls” for the deviatoric
and best-DC solutions

are displayed in Figure

4.7c. A near-vertical fault-

plane orientation striking in the EW direction was also obtained from the
composite first-motion polarity analysis of Lima Neto et al. [2013].

4.3.4 Deviatoric moment tensor solutions

The procedure outlined in Sections 4.3.1-4.3.3 was applied to the 21
events listed in Table 2.1 to determine individual deviatoric moment tensor
solutions for each of them. We report results on 16 of them, corresponding to
those for which acceptable amplitude measurements could be obtained. The
results are summarized in Table 2, which lists individual moment tensor
components,

regression

coefficient

between

observed

and

predicted

spectral amplitudes, normalized root mean square error (NMRSE), doublecouple DC percentage [Knopoff and Randall, 1970], and predicted polarity
ratios (number of correctly predicted polarities over number of observations)
for P, SV, and SH amplitudes. NMRSE is defined as
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(eq. 4.11)

 

where u(obs) means observed amplitude and u(pred) is predicted amplitude. Note
that very few SV amplitudes were actually utilized during the development of
deviatoric moment tensor solutions. Most of the stations were located at
near-critical distances from the source, so that SV amplitudes for stations
well

above

or

well

under

the

critical distance

were

considered,

considerably reducing the number of available observations for this amplitude
type.
Given the expected tectonic origin of the aftershocks under analysis
[Lima Neto et al., 2013] one anticipates solutions with large DC percentages
(defined here as 80% or more). A closer inspection of Table 2 reveals that, in
general, such solutions are generally restricted to those constrained by a large
number of amplitudes (events #01, #04, and #16). Moreover, for those solutions,
SH polarities are always predicted correctly, while the few incorrectly
predicted polarities are mostly of the P-wave type. We suspect this is due to the
smaller size of P-wave amplitudes, which gives them less weight during
minimization of the RMS norm. Regression coefficients are above 0.7 for all
inversions, and above 0.8 for those with a large DC percentage; NRMSE
values, on the other hand, do not seem to be related to DC percentage. Realize
that recovery of the focal mechanism depends mainly on a good azimuthal
coverage of the radiation pattern. Large NRMSE values just indicate good
prediction of the measured amplitudes, which is easier to achieve when few
measurements are available (so that azimuthal coverage is poor). Two notable
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exceptions to the general pattern outlined above include event #03, which is
constrained by 12 amplitudes and yet has a relatively low DC percentage of
65%, and event #18, which displays a DC percentage of 95% while being
constrained by just 6 amplitudes. Event #03 has small spectral amplitudes, in
the 10-13 - 10-11 ms range (i.e. when compared to amplitudes of the order of
10-11 - 10-9 ms for large DC events), which makes them more likely to be
contaminated by noise. Event #18 is constrained by just SV and SH
amplitudes from up to 4 different stations, which might or might not be providing
sufficient azimuthal coverage. The feasibility tests described in the next section
will bring more light into this issue.

4.4. DISCUSSION

4.4.1 Feasibility analysis

The deviatoric moment tensor solutions reported in Section 4.3.4 were
obtained through quite an inhomogeneous set of spectral amplitude
measurements. Moreover, although there seems to be a quite direct
relationship between number of spectral amplitudes utilized in the inversion and
DC percentage of the moment tensor solutions, the relationship is far from
infallible. In order to investigate this issue further we have conducted a couple
of feasibility analysis on the 16 moment tensor inversions summarized in Table
2. The first test consisted of creating a synthetic set of spectral amplitudes -
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contaminated up to a given percentage of random noise - for a known moment
tensor solution and with the same distribution of stations and amplitude types as
observed for a given event. As the known moment tensor solution, we chose
that from the composite fault plane solution of Lima Neto et al. [2013], with an
arbitrary scalar seismic moment of 1014 Nm. The synthetic amplitudes were
then inverted and the moment tensor solution compared to the true moment
tensor. The result of such a test is displayed in Figure 08a, where the
normalized RMS difference between inverted and true moment tensor
components is plotted against event number for noise levels of 10% and 20%. It
is apparent that events #15, #18, #20, #21 are the most unstable, while events
#01 and #08 are amongst the most stable. Recall that event #18 had a high DC
percentage while being constrained by just 6 amplitudes (Table 2), while events
#01 and #08 had high DC percentages and were constrained by up to 11
amplitude measurements.
The second tests consisted in replicating the same exercise, but using
the inverted moment tensor solution in Table 2 as the “true” solution for each
event, instead of the composite focal mechanism of Lima Neto et al. [2013]. The
results of this second test are displayed in Figure 4.8b. Interestingly, events #15,
#20, and #21 are now quite stable, while event #18 remains instable. Events
#01 and #08, nonetheless, remain stable under this new test. We suspect the
change in stability reflects the variability in azimuthal coverage of the radiation
pattern associated to each “true” focal mechanism. Realize that both
compressional and dilational quadrants must be sampled in order to robustly
constrain a focal mechanism and that, given a fixed set of stations, that
sampling will vary with focal mechanism.
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4.4.2 Comparison to composite fault-plane solution

A comparison of our most robust deviatoric moment tensor solutions
(see Section 4.4.1) with the composite fault-plane solution of Lima Neto et al.
[2013] is given in Table 3. The table lists the strike, slip and rake of the fault and
auxiliary planes for the best DC component of our deviatoric moment tensor
solutions, along with the strike, dip, and rake angles for the fault and auxiliary
planes of the composite fault-plane solution. To aid in the comparison, Table 3
also includes the P-wave radiation pattern (or “beach-ball”) for each of the listed
fault planes. The composite fault-plane solution suggests normal faulting
dominated the São Caetano area during the seismic sequence under study;
except for event #13 – which indicates reverse faulting – and event #16 – which
indicates strike-slip faulting - our deviatoric moment tensor solutions also
display predominant normal faulting. If we focus on the large DC-percentage
events (#01, #04, #08, and #16), which are likely to be the most robustly
constrained, we see our moment tensor solutions are consistent with fault
planes in the EW and NE-SW directions, with a mixture of normal and strike-slip
mechanisms. This distribution of focal mechanisms is consistent with known
orientation of shear-zones in NE Brazil and with the known state of stress in the
region [e.g. Bezerra et al., 2013]; a few focal mechanisms, nonetheless, differ
substantially from that of Lima Neto et al. [2013].
To assess whether the variety of focal mechanisms exhibited in Table
3 is reliable, we have computed synthetic seismograms for some of our largeDC deviatoric moment tensor solutions and the composite fault-plane solution of
Lima Neto et al. [2013]. Let’s consider first event #08, for which our fault
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mechanism predicts a radiation pattern that is nearly opposite to that
predicted by the composite first-motion solution (see Table 3). Comparison
between observed and synthetic seismograms (Figure 4.9a) reveals that, in
general, our fault-plane solution predicts size and polarity for P-, SV-, and SHwaveforms better than the composite solution. Moreover, as expected from the
P-wave radiation patterns in Table 3, the composite fault plane solution has
reversed P-wave polarities when compared to our moment tensor predictions or
to observations. Better agreement in size and polarity is also observed when
comparing observed and synthetic waveforms for events #01 and #04 (not
shown), although it is less apparent for event #04 due to the similarity in the
predicted radiation patterns. Regarding event #16, for which our spectral
amplitude inversion predicts a strike-slip mechanism, the comparison is
displayed in Figure 4.9b. The SV and SH radiation pattern is clearly better
predicted by our inverted focal mechanism. Prediction of the P-wave radiation
pattern is harder to assess due to the small P-wave amplitudes at low
frequencies; although polarities seem to be predicted by both mechanism with
similar success, our fault-plane solution does a better job at predicting
amplitude size.
The comparison with synthetic seismograms displayed in Figure
4.9

demonstrates

the composite fault-plane solution cannot satisfactorily

explain the radiation patterns associated to events #01, #04, #08 and #16.
Incidentally, none of those events was utilized to develop the composite solution
of Lima Neto et al. [2013], as only events with very tight values in RMS misfit,
horizontal error location, and azimuthal gap were considered in that work.
Incidentally, Lima Neto et al. [2013] showed that those events lie along a well-
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defined plane, suggesting that they indeed happened within the same fault. The
composite fault-plane solution may just be one more focal mechanism for the
region, and not necessarily be representative for the entire seismic zone. The
variation in fault-plane orientation and slip suggested in Table 3 for the São
Caetano sequence of 2010, therefore, seems to be supported by our analysis.

4.4.3 Moment magnitudes

In addition to fault plane orientation and direction of slip, the spectral
magnitude method also allows estimation of moment magnitude from the
inverted moment tensors. Moment magnitudes (MW) are determined from the
scalar seismic moment according to equation [Hanks and Kanamori, 1979]
(eq. 4.12)
where M0 is the scalar moment tensor in dyncm. Using the scalar moments
from our deviatoric moment tensor solutions (Table 3), we obtain moment
magnitudes in the 0.0 < MW < 1.3 range, which contrasts with the 0.5 < mR < 3.3
range reported in Lima Neto et al. [2013]. The mR scale was developed by
Assumpção [1983] from maximum P-wave train amplitudes recorded in the 1 –
10 Hz frequency band by seismographs in the 200 - 1500 km epicentral
distance range. The mR scale was calibrated with teleseismic events in the 4 <
mb < 5 magnitude range and was postulated to be a good proxy of the mb scale
down to magnitude 2. Use of the mR scale for the São Caetano aftershocks,
therefore, might not be appropriate.

68

Dissertação de mestrado – PPGG – UFRN – Sérgio Luiz Eduardo

As reported before, comparison of teleseismic recordings in our shortperiod stations with recordings in a nearby broadband station (Figure 4.6)
revealed sensor sensitivity might be off by a factor of 2-3. However, the
comparison also demonstrated that recorded short-period amplitudes are larger
than expected, which implies an overestimation – not underestimation – of
moment magnitude by a factor of 0.2 - 0.3. On the other hand, our spectral
amplitudes were not corrected by attenuation, which would result in an
underestimation of seismic moment (and moment magnitude) if it were strong
enough. Assuming quality factors of QP=600 and QS=350, as observed in other
Precambrian regions worldwide, we estimate an amplitude reduction at 10 Hz
and 5 km epicentral distance of just 5% for P-waves and 12% for S-waves.
Indeed, the amplitude spectra displayed in Figure 05 show a quite flat plateau
below the corner frequency, suggesting minimal amplitude loss by attenuation.
We must then conclude that our inferred magnitude range of 0.0 < MW < 1.3 is
accurate.

4.5 CONCLUSIONS

Summarizing, we have ported the spectral amplitude method of Trifu
et al. [2000] for mine-related events recorded in deep mines to tectonic
events recorded in surface aftershock networks. Portability relies on recovery
of the incident P, SV, and SH amplitudes after correction of the free-surface
effects using a priori reflection coefficients, and on avoiding SV amplitude
measurements at near-critical distances. The ported methodology has been
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applied to surface recordings of a sequence of events monitored by a local
aftershock network in the locality of São Caetano, PE. The majority of the
inverted

(deviatoric)

moment

tensor

solutions

has relatively large DC

contents (above 60%), and associated fault-plane mechanisms suggest
stresses have been released through both normal and strike-slip faulting.
Scalar seismic moments have revealed moment magnitudes in the 0.0 – 1.3
MW range for the seismic events.
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Figure 4.1 – Synthetic seismograms for free-surface recordings (black) and incident wave pulses (red) for a perfectly elastic half-space of uniform velocity (VP=5.9 km/s,
VS=3.45 km/s) and density (ρ=2.658 g/cm3). The source is at 4 km depth, and receivers are aligned at 45o azimuth for epicentral distances of 2, 4, 6, 8 and 10 km. The focal
mechanism consists of a double-couple in the ZN plane, with a vertical pressure axis and a horizontal tension axis, and a scalar seismic moment of 1014 Nm (equivalent to 3.3
MW). Free-surface seismograms were computed with a wavenumber integration method, as implemented in the Computer Programs in Seismology of Herrman & Ammon
[2003]. Incident wave pulses were obtained from the analytical solution for a whole space, as implemented in the same software package, and bandpass filtered between 2 and
.
10 Hz. The critical distance for the S-to-P critical reflection is Xcrit = 2.8 km.
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Figure 4.2 – Variation of modulus and phase with angle of incidence for the free-surface
reflection coefficients corresponding to incident P and SV waves (eqs 4.1 -4. 4). Velocity and
o

density values are the same as those in Figure 01, so that critical incidence occurs at 35.8 .
Note how P-reflection coefficients are always real, while SV-reflection coefficients become
complex at supercritical incidence. Ray geometry and positive polarities for the incident and
reflected P-(solid) and S-(dashed) waves, as assumed for the computation of eqs (1-4) are
shown in the insets. Note the incident SV is defined in a right-handed system, while the
reflected SV is defined in a left-handed system.
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Figure 4.3 – Numerical experiment illustrating the recovery of P, SV, and SH wave pulses using the scheme described in Section 2.1 – 2.3. Synthetic “data” is
shown in black, while recovered waveforms are shown in red. Note that synthetic P-wave “data” was windowed to avoid the S-to-P critical reflection.
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Figure 4.5 – (A) Displacement and velocity seismograms bandpass filtered in the 2 – 100 Hz frequency band, obtained after deconvolution of the instrument response from short-period recordings. Note
the waveforms have been rotated into the great-circle path. (B) Spectral amplitude spectra for the P, SV, and SH incident waves recovered from the vertical and transverse displacement seismograms
above (black line) and spectral level obtained from substitution of the displacement and velocity integrals in eq. (4.8) (red line). Note the excellent agreement in the 10 – 30 Hz frequency band. (C)
Comparison with recovered P, SV, and SH wave pulses (black) and time-domain instrument response pulses

(i.e. delta function convolved with the instrument response) (red), low-pass filtered below

10 Hz. The synthetic pulses have been scaled to the spectral levels shown in the amplitude spectra above and polarity flipped (if necessary) to match observed the waveforms.
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Figure 4.6 – Short-period recordings of a 5.5 MW earthquake that occurred on 11/03/2010 near
o
Kraljevo, Serbia, at an approximate epicentral distance of 73 from the São Caetano network.
traces have been aligned according to the P-wave travel-time and bandpass filtered between
0.2 and 0.4 Hz. The top traces (red) are the short-period simulations from the nearby broadband
station SABR, while the black traces are the short-period recordings from the São Caetano
network stations. Note the opposite polarity between the simulated and the original short-period
recordings. Also note that some recordings had to be multiplied by a constant factor to
reproduce same-order amplitudes.
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Figure 4.7 – (A) Comparison between observed (black) and predicted (colored) P, SV, and SH wave pulses for event #08 (see Table 2.1). Predictions of traces on which spectral amplitude
measurements were utilized during inversion are in red; predictions of traces on which spectral amplitudes were not utilized are in green. Note the opposite polarity of the predicted Pwave pulse at station SOSB and the underpredicted amplitude of the P-wave pulse at station SOVJ. (B) Comparison between observed and predicted spectral amplitudes utilized during
inversion. Note the high linearity of the diagram, indicating an excellent match between observation and predictions. (C) P-wave radiation pattern for the deviatoric moment tensor solution
obtained for this event, which displayed a DC component of 83%. Superimposed, is the P-wave radiation pattern for the best-DC moment tensor, which is consistent with a near-vertical normal
fault striking in the EW direction.
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Figure 4.8 – Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) between observed and predicted moment tensor components for the two feasibility tests described in Section 4.41. (A) True moment tensor
solution is the composite fault-plane solution of Lima Neto et al. [2013] for all events; (B) True moment tensor solution for each event corresponds with the inverted moment tensor solution listed in
Table 2. Black and red squares correspond to contaminating the synthetic “data” (spectral amplitudes) with a random noise of 10% and 20%, respectively.
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Figura 4.9 (A)

Figure 4.9 – Comparison between observed and synthetic seismograms for event #08 (A) and event #16 (B).
Observations (left) were rotated into the ZRT system using the event locations listed in Table 2.1. Synthetics were
obtained from the focal plane solutions and scalar moments listed in Table 3 (middle) and from the composite fault
plane solution of Lima Neto et al. [2013], scaled to the scalar moment from Table 3 (right). The discrepancy in traveltime for event #04 is likely due to an error in the reported origin time, which we estimated to be around - 0.51±0.13 s from
Wadati diagrams. All traces have been low-pass filtered below 10 Hz, to facilitate comparison.
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Figura 4.9 (B)

Figure 4.9 – Comparison between observed and synthetic seismograms for event #08 (A) and event #16 (B).
Observations (left) were rotated into the ZRT system using the event locations listed in Table 2.1. Synthetics were
obtained from the focal plane solutions and scalar moments listed in Table 3 (middle) and from the composite fault
plane solution of Lima Neto et al. [2013], scaled to the scalar moment from Table 3 (right). The discrepancy in traveltime for event #04 is likely due to an error in the reported origin time, which we estimated to be around - 0.51±0.13 s from
Wadati diagrams. All traces have been low-pass filtered below 10 Hz, to facilitate comparison.
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A figura 4.10 mostra um mapa da região com os resultados mostrados
na
na Table 03 para as soluções dos plano de falha para cada evento
evento.
evento.

Figura 4.10: Mapa
Mapa com
com mecanismos
mecanismos focais determinados neste estudo com
com informações
informações da
da
geologia da região retirada do GEOBANK do Serviço Geológico do Brasil (cprm.gov.br).
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Capítulo 5

Considerações finais
Neste trabalho, investigamos a aplicabilidade de uma metodologia para
determinação do tensor de momento sísmico através da inversão das
amplitudes espectrais de ondas de corpo para registros realizados em
superfície de eventos locais. A comparação com mecanismos focais compostos
determinados por trabalhos anteriores, desenvolvidos independentemente,
utilizando informações da polaridade da onda P, dos mesmos registros,
mostram a consistência com as soluções do tensor de momento sísmico
obtidos neste trabalho e demonstra sua aplicabilidade para registros sísmicos
locais de superfície. Além disso, a metodologia apresentada, permite o cálculo
da magnitude momento para eventos individuais.

Esta

metodologia

é

extremamente

vantajosa,

visto

que

utiliza

informações dos padrões de radiação tanto das ondas P quanto das ondas S
para determinar o mecanismo focal de eventos individuais. Isto permite um
estudo mais detalhado de cada evento, sendo uma ótima ferramenta para
extração de informações que podem serem utilizados para verificação de
possíveis correlações com as principais feições geológicas do Brasil.
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Sendo assim, fica a proposta para trabalhos futuros, a determinação de
parâmetros de fontes sísmicas para eventos sísmicos intraplaca, com o intuito
de uma melhor compreensão das fontes sísmicas intraplaca, sobre o acúmulo
de tensão em uma região, entre outros fatores que nos fornecem importantes
informações sobre o risco sísmico em tais regiões.
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ANEXO I - Correções de Superfície Livre
Para conferir as correções de superfície livre e a metodologia de
inversão foi utilizado o pacote de integração do número de onda do Computer
Programs in Seismology - CPS de Herrmann & Ammon (2003), calculando
sismogramas sintéticos em duas situações distintas: (i) Considerando e (ii)
desprezando o efeito da superfície livre.
Na situação (i) é calculada usando a solução de “half-space” e calcula as
amplitudes da onda incidente somado as amplitudes das ondas refletidas
(sismogramas na superfície terrestre). Já na situação (ii), calculamos
sismogramas sintéticos próximos da fonte sísmica (solução de “whole-space”),
ou seja, sismograma apenas com a amplitude das ondas incidentes (que é o
que, afinal, desejamos).
Foram construídos diversos sismogramas sintéticos para diversas
combinações de duplo-pares de força no sistema de eixos principais, com
ângulos de incidência sob a superfície terrestre variando de 0 a 90 graus (com
intervalo de 5 graus) e azimutes de 0 a 360 graus (com intervalos de 15 graus)
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equidistantes do epicentro. O processo de correção dos efeitos da superfície
livre foi realizado com sucesso, além da inversão, como era de se esperar de
um caso ideal.
Será mostrado, a título de exemplo, um experimento numérico com
um modelo com 6,1 km/s para velocidade de onda P e 3,45 km/s para onda
S. O modelo terra utilizado tem densidade igual a 2,658 g/cm³. Os
sismogramas sintéticos tiveram a resposta instrumental removida e foram
filtrados com um filtro passa-baixa de 10 Hz. Consideramos a geometria de
falha proposta por Lima Neto (2013) - strike = 245º, dip = 79º e rake = -91º para registros em superfícies e o hipocentro com 4 km de profundidade.
As figuras AI.1 a AI.8 mostram as correções de amplitude para ondas
P e SV devido à superfície livre com todos os coeficientes de reflexão sendo
valores reais. Para os ângulos de incidência de 0 a 30 graus, as curvas são
bem ajustadas, porém quando aproxima-se do ângulo crítico a discrepância
entre as curvas prevista (linha vermelha) e a corrigida (linha preta) começa
aumentar para ondas SV.
As figuras AI.9 a AI.17 mostram as correções de amplitude devido a
superfície livre com todos os coeficientes de reflexão sendo valores
imaginários. Para os ângulos de incidência de 40 a 80 graus.
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Figura AI.1: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência, onda P, igual a zero grau. Imagem superior mostra sismogramas sem correção e
inferior com correção de superfície livre.

Figura AI.2: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a cinco graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.3: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a dez graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

Figura AI.4: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a quinze graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.5: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a vinte graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

Figura AI.6: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a vinte e cinco graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção
de superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e
inferior direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.7: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a trinta graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

Figura AI.8: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a trinta e cinco graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção
de superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e
inferior direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.9: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a quarenta graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

Figura AI.10: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a quarenta e cinco graus. Imagem superior mostra sismogramas sem
correção de superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P
incidente e inferior direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.11: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a cinquenta graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

Figura AI.12: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a cinquenta e cinco graus. Imagem superior mostra sismogramas sem
correção de superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P
incidente e inferior direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.13: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a sessenta graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

Figura AI.14: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a sessenta e cinco graus. Imagem superior mostra sismogramas sem
correção de superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P
incidente e inferior direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.15: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a setenta graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

Figura AI.16: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a setenta e cinco graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção
de superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e
inferior direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.
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Figura AI.17: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space” (linha
vermelha) com ângulo de incidência igual a 80 graus. Imagem superior mostra sismogramas sem correção de
superfície livre; Inferior esquerdo representa correção de superfície livre para amplitude da onda P incidente e inferior
direito representa correção de superfície livre para amplitude da onda SV incidente.

A amplitude da onda P é sempre recuperada, como discutido
anteriormente. Já a onda SV não é bem recuperada em torno do ponto
crítico (ver figuras AI.8, AI.9, AI.10, AI.11) devido à presença da onda sPcrítica, que interfere na amplitude da onda SV. Observe que, em torno do
ângulo de incidência crítica, a fase do coeficiente de reflexão seu valor
decrescendo (figura 4.2), quando deveria aumentar, devido a maior
defasagem que é diretamente proporcional ao ângulo de incidência.
Para a onda S polarizada na horizontal (SH), a correção é realizada
de forma simples como mencionado anteriormente. Basta apenas dividir por
fator de dois (figura AI.19).

104

Dissertação de mestrado – PPGG – UFRN – Sérgio Luiz Eduardo

Figura AI.19: Sismogramas comparando solução de “half-space” (linha preta) com solução de “whole-space”
(linha vermelha) com ângulo de incidência igual a quarenta e cinco graus. Imagem superior mostra sismograma
sem correção de superfície livre; Inferior representa correção de superfície livre para amplitude da onda SH
dividindo a amplitude registra por dois para obter a amplitude da onda SH incidente sob a superfície livre.

Experimentos semelhantes foram realizados utilizando a configuração da
rede sismográfica da figura 2.1. Foram utilizados os valores do modelo de
velocidade proposto por Lima Neto (2013) para a região de São Caetano – PE.
Então, calculados os coeficientes para correção de superfície, assumindo α =
5,9 km/s e β = 3,45 km/s. O valor da densidade da crosta utilizado foi de 2,658
g/cm³, determinada com a relação empírica Birch-type (Berteussen, 1977).
O parâmetro do raio foi calculado de acordo com as equações 3.4 e 3.6,
assumindo que o raio segue um caminho em linha reta, o que é uma boa
aproximação para os casos dos sismos de São Caetano visto que os sismos
são rasos (entre 2 e 8,5 km de profundidade) e com distâncias epicentrais, na
maiorias dos casos, variando entre 2 e 6 km. Desse modo, consideramos
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ondas planas e um modelo de terra homogêneo lateral e verticalmente (semiespaço) desconsiderando possíveis descontinuidades.
O ângulo de incidência foi, então, calculado como o arcotangente da
razão entre a distância epicentral e a profundidade do foco sísmico. Para os
parâmetros apresentados, o ângulo de incidência crítica para a onda SV é de
32,06º, determinada através da equação 3.7. Os sismogramas sintéticos
tiveram a resposta instrumental removida e foram filtrados com um filtro passabaixa de 10 Hz.
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ANEXO II – Medição de Amplitudes Espectrais
As amplitudes espectrais foram medidas tanto no domínio do tempo
como na frequência (figura AI.1). E a solução para o plano de falha recuperada
em todos os testes. As medidas realizadas no domínio do tempo (on-line)
foram obtidas automaticamente com uso da equação 3.11. Para verificar tais
medidas, foram calculados os espectros através da transformada de Fourier e
medida a amplitude espectral (off-line). A

figura

4.7(B)

mostra

a

forte

correlação entre as medidas realizadas on-line e off-line, permitindo um
processo de automatização para determinação de amplitudes espectrais a
partir de resgitros sísmicos no domínio do tempo.
A figura AI.20 mostra um exemplo de medidas de amplitudes espectrais
(linha verde) para ondas P, SV e SH, para dados sintéticos. A linha verde foi
obtida utilizando o método dos mínimos quadrados, com o ajuste de uma
função linear aos pontos (cor magenta).
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Figura AI.20:
AI.20: Medidas da amplitude espectral de ondas de corpo de dados sintéticos. A linha verde é uma linha horizontal e representa o valor da amplitude espectral medido com o
uso dos pontos (cor magenta) oobtidos
btidos no experimento numérico.
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