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RESUMO: O presente trabalho pretende avaliar o desempenho de técnicas de sismologia de 
fonte passiva na caracterização da estratigrafia da bacia cratônica do Parnaíba e de suas 
estruturas profundas. A sismologia de fonte passiva possui a vantagem de ter baixo custo e 
logística simples em comparação à sísmica ativa. Com esse propósito, foram obtidas funções 
do receptor em 10 estações sismográficas de período curto e 1 estação sismográfica de banda 
larga instaladas na porção central da bacia do Parnaíba. A partir do registro de telessismos, as 
funções do receptor (FR) são obtidas por um processo de deconvolução, que elimina do 
sismograma os efeitos da fonte, da resposta instrumental e da propagação distante, restando 
apenas a contribuição das estruturas locais ao sensor. As estações sismográficas foram 
instaladas no âmbito do Parnaíba Basin Analysis Project (PBAP), um projeto multi-institucional 
e multidisciplinar financiado pela BP Energy do Brasil que visa melhorar nossa compreensão 
sobre a origem e evolução desta bacia cratônica. As técnicas avaliadas incluiram: (i) a  
modelagem direta interativa de funções do receptor, com base em parâmetros obtidos por 
dados de poço, que consiste em uma abordagem de tentativa e erro, de maneira que se possa 
se comparar a semelhança da FR observada com a FR sintética; (ii) o empilhamento H-K 
sequencial, que consiste em procurar o melhor modelo de espessura e razão Vp/Vs (k) que se 
adequem as funções do receptor observadas, primeiro para os sedimentos considerando FR 
de alta frequência e em seguida para a crosta, a partir de FR de baixa frequência. Resultados 
preliminares do empilhamento H-K de baixa frequência mostraram que abaixo das 11 estações 
a bacia se desenvolveu acima de uma crosta de espessura que variou de 38 a 45  km com 
razão Vp/Vs variando de 1.68 a 1.90, confirmando resultados anteriores. Os resultados do 
empilhamento H-K de alta frequência mostrou uma bacia de espessura que varia de 1.5 a 2.5 
km com razão Vp/Vs variando de 1.89 a 2.2, aproximadamente. Estes resultados estão sendo 
refinados por análises mais detalhadas dos tempos de percurso das fases observadas nas FR 
de alta frequência, com o intuito de obter as propriedades sísmicas das camadas sedimentares 
que compõem a bacia. Os modelos obtidos serão no futuro usados como modelos iniciais na 
inversão conjunta de FR e curvas de dispersão de baixo período medidas em funções de 
Green empíricas (ruído de ambiente). Nossos resultados mostram que o grau de resolução das 
FR de alta frequência na caracterização de bacias sedimentares tem potencial para a 
determinação da estrutura sedimentar da bacia do  Parnaíba.  
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