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ABSTRACT. This paper presents an analysis of receiver functions to estimate crustal structure beneath the Rio Claro Seismological Station, which has been in operation

since October 2002. The depths obtained for the Moho discontinuity range from 36 to 44 km. A systematic variation of Moho depths with azimuth was observed. Larger

values were obtained with events arriving from the North and the values of 36 km were observed with teleseisms arriving from the SW. This result shows that in the region

there is an elevation of the Moho discontinuity near the Domo de Pitanga structural high. This result probably indicates a tectonic origin for this structure caused by

deep deformation processes involving the whole lithosphere.

Keywords: receiver function, crustal features, Domo de Pitanga, azimuthal variation.

RESUMO. Este trabalho apresenta a interpretação da função do receptor determinada para os eventos registrados na Estação Sismológica de Rio Claro, em operação

desde outubro de 2002. As profundidades calculadas para a Moho variaram de 36 a 44 km. A análise da variação dos valores de profundidade mostra que eles estão

associados aos azimutes dos eventos. Portanto decidiu-se fazer uma análise azimutal dos resultados obtidos. Os maiores valores foram calculados para eventos que se

localizam à norte da estação e os valores de 36 km foram calculados para telessismos do quadrante SW. Estes resultados mostram que existe uma elevação da Moho na

direção da estrutura “Domo de Pitanga”. Estes resultados indicam que esta estrutura é provavelmente de origem tectônica e causada por eventos profundos do manto

superior.
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INTRODUÇÃO

A Estação Sismológica de Rio Claro (RCLB) localiza-se na Flo-
resta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (antigo Horto Flo-
restal), no munićıpio de Rio Claro – SP, com coordenadas geo-
gráficas: 47,53◦W e 22,41◦S (Fig. 1).

A estação é constituı́da por um sismômetro banda-larga fa-
bricado pela Guralp System Ltd. (Inglaterra), modelo CMG-3ESP,
com resposta plana na faixa 0,033 a 50 Hz. O equipamento pos-
sui um digitalizador incorporado, que nesta fase de operação da
estação está digitalizando os sismogramas com uma taxa de 100
amostras por segundos.

O sismômetro banda-larga está instalado desde 22 de outu-
bro de 2002, e dos registros obtidos foi determinada a função do
receptor, conforme desenvolvida por Langston (1977, 1979).

A função do receptor (FR) é uma das ferramentas geof́ısicas
mais utilizada para estudos mais profundos da crosta terrestre
e tem apresentado dados coerentes com outros tipos de inves-
tigação sobre a profundidade da Moho. Atualmente esta téc-
nica está sendo desenvolvida para estudos do manto superior,
utilizando-se inversões conjuntas com outras técnicas geof́ısicas,
principalmente a dispersão das ondas superficiais, como uma
maneira de diminuir a ambigüidade (Julià et al., 2003).

Este estudo pretende contribuir para o conhecimento das es-
truturas crustais na região, que possui importantes altos estrutu-
rais com origem ainda não totalmente explicadas.

GEOLOGIA DO LOCAL DA RCLB

A cidade de Rio Claro está localizada na borda nordeste da
Bacia do Paraná (Fig. 1), na feição geomorfológica denominada
depressão periférica, onde afloram sedimentos com idades desde
o Permiano até o Quaternário, depositados sobre rochas cristali-
nas pré-cambrianas (CPRM, 2001).

O sismômetro está instalado diretamente sobre um aflora-
mento de diabásio, pertencente a um sill , que faz parte da
Formação Serra Geral. Neste local ele possui aproximadamente
70 metros de espessura. Estas espessuras foram determinadas
por sondagens elétricas executadas durante o projeto de escolha
do local adequado à implantação da estação. O sill se sobrepõe
a sedimentos clásticos da formação Corumbatáı. A espessura dos
sedimentos da Bacia do Paraná neste local é estimada em 1.000
metros (Sousa, 2002).

A estação localiza-se aproximadamente 12 km a NE da borda
aflorante do alto estrutural do Domo de Pitanga.

A gênese desta estrutura, juntamente com outros altos pre-
sentes na Depressão Periférica, não está totalmente explicada

(Sousa, 2002). No caso especı́fico do Domo de Pitanga existe
a ocorrência de sedimentos da base da coluna estratigráfica da
Bacia Sedimentar do Paraná (Grupo Itararé) em meio à faixa de
afloramentos da Formação Corumbatáı, onde existe uma série de
feições estruturais anômalas, quando comparada com o restante
da Bacia do Paraná, esta estrutura é mostrada no mapa geológico
local da Figura 2.

Sousa (1997) descreve a estrutura de Pitanga como uma
feição assimétrica, com flanco oeste marcado por falhas e o flanco
leste caracterizado por uma ligeira inclinação de camadas. Em
seu interior ocorrem baixos intercalados, também marcados por
falhas e camadas inclinadas. A autora reconheceu pelo menos
três etapas para o desenvolvimento das falhas que formara essa
estrutura; (1) falhas normais apontando para a distensão apro-
ximada E-W, (2) falhas sindeposicionais à Formação Rio Claro
com indicação de tectônica distensiva e (3) falhas que deformam
a Formação Rio Claro, inversas e transcorrentes.

Segundo Assumpção et al. (2002), na área de ocorrência da
Bacia do Paraná no Estado de São Paulo, a espessura crustal va-
ria de 40 a 47 km, com uma tendência de espessamento para o
centro da bacia.

FUNÇÃO DO RECEPTOR

Quando uma onda elástica se propaga da fonte ao receptor ela
atravessará rochas e estruturas que irão modificar as suas feições,
de tal forma que, o seu registro (sismograma) em uma estação
sismológica será influenciado pelo tipo de pulso da fonte (meca-
nismo gerador do sismo), pela resposta do equipamento de re-
gistro (tipo de sismômetro e registrador) e ainda trará consigo a
“assinatura” do meio pelo qual se propagou. Este processo de
interação da onda elástica com o meio no qual propaga é deno-
minado convolução.

Quando uma frente onda P, gerada por um sismo que se loca-
liza a uma grande distância da estação sismológica (telessismo),
atinge uma interface sub-horizontal que separa meios de veloci-
dades diferentes como, por exemplo, a Moho, parte da energia é
refratada em onda S (Ps) e parte sofre reflexões múltiplas, como
mostra a Figura 3.

A função do receptor é um método de análise dos regis-
tros śısmicos, desenvolvido por Langston (1977, 1979), que
busca recuperar do sismograma as informações trazidas das
estruturas crustais nas proximidades do sismômetro, através
da deconvolução da componente horizontal pela componente
vertical do sinal da onda P. Este processo evidencia todas as
ondas convertidas de P a SV nas várias descontinuidades da
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Figura 1 – Localização da Estação Sismológica RCLB, mostrando as provı́ncias geológicas (CPRM, 2001).

Figura 2 – Mapa geológico local mostrando em destaque a Estação Sismológica RCLB (triângulo vermelho) e a estrutura “Domo de Pitanga”.
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Figura 3 – Representação esquemática dos raios das ondas que atingem uma estação sismológica
a partir de uma frente onda de ondas P. A nomenclatura dos raios é feita da seguinte maneira:
com exceção da primeira chegada, as letras maiúsculas representam um percurso para baixo, as
minúsculas para cima e a letra “h” indica a interface de reflexão. (Ammon, 1997).

crosta, principalmente da Moho, gerando uma série temporal
como a mostrada na Figura 4.

Figura 4 – Registro da função do receptor radial mostrando os picos das ondas
convertidas em S que chegam à estação, relativas ao esquema da Fig. 3 (Ammon,
1997).

O cálculo da função do receptor deve usar preferencialmente
os telessismos com distâncias epicentrais situadas entre 30◦ e
90◦ com relação à estação sismológica, pois nesta condição,
as ondas P atingem a parte inferior da crosta com um ângulo
próximo da vertical tendo, portanto amplitudes maiores na com-
ponente vertical do sismômetro, enquanto que a parte de sua ener-
gia transformada em onda transversal Ps, no processo de refração
nas descontinuidades sub-horizontais, terá maiores amplitudes
nas componentes horizontais. Este fato faz com que no processo
de deconvolução, da componente vertical com a horizontal radial,
seja realçada a onda Ps, obtendo-se assim a função do receptor.

Além da distância epicentral, outro fator importante na esco-
lha dos telessismos para o cálculo da função do receptor é a sua
magnitude, pois quanto maior a razão sinal-ruı́do, menor será o
erro na determinação da Ps. Para este trabalho, um dos critérios
adotados para a escolha do telessimo foi ter magnitude igual ou
maior que 5 mb.

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Foram utilizados eventos de outubro de 2002 a abril de 2004.
No total foram analisados 193 eventos com magnitude acima
de 5.0 mb e distância epicentral entre 20◦ e 95◦, mostrados na
Figura 5.

Ressalta-se que a maioria dos autores recomenda que sejam
utilizados eventos com distâncias epicentrais variando de 30◦ a
90◦, para se evitar o fenômeno da triplicação que ocorre aproxi-
madamente entre 15◦ e 30◦, devido a grandes aumentos repenti-
nos de velocidades que ocorrem no manto superior. No entanto,
optou-se em utilizar eventos com distâncias menores que 30◦
para aproveitar os eventos andinos, que fornecem informações
muito importantes para azimutes SW, W e NW.

Destes 193 eventos processados, 58 apresentaram boas cur-
vas da função do receptor e foram então selecionados para aná-
lise e interpretação.

Os sismogramas foram processados utilizando as rotinas do
programa SAC (Seismic Analysis Code, Lawrence Livermore Na-
tional Laboratory, University of California). A função do recep-
tor foi calculada com deconvolução no domı́nio da freqüência,
utilizando-se rotinas de Ammon (1997).

Para cada um dos eventos foi calculada a função do recep-
tor, utilizando-se filtro passa-baixas gaussiano de ∼1.4 Hz e um
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Figura 5 – Mapa mostrando a estação sismológica RCLB (triângulo) e os epicentros dos telessismos (cı́rculos) utilizados
para o cálculo da função do receptor.

nı́vel d´água de 0.001. Este nı́vel é utilizado para estabilizar a
deconvolução. Também foram utilizadas janelas de 55, 65, 75, 85
e 95 segundos, escolhendo-se a melhor janela para cada evento.

A Figura 6 mostra o conjunto das FRs provenientes de even-
tos localizados a SW da estação.

Os eventos estão ordenados de acordo com a distância epi-
central indicada no lado direito do gráfico, o sinal negativo (–)
localizado à esquerda deste valor indica que função do recep-
tor não foi utilizada para análise final. O motivo pelo qual estas
funções não foram utilizadas é o alto nı́vel de ruı́dos presentes nas
curvas.

Observa-se nesta figura que, como esperado, existe uma li-
geira tendência de diminuição no intervalo de tempo entre as on-
das P e Ps conforme se aumenta a distância epicentral. Este “nor-
mal move-out” ocorre porque, com o aumento desta distância,
os ângulos de refração das ondas se aproximam mais da verti-
cal e como conseqüência causarão uma diminuição na distância
dos pontos de emergência destas ondas na interface da Moho, e
desta maneira o intervalo entre o tempo de chegada destas ondas
diminuirá.

Para aumentar a razão sinal/ruı́do, foi feito empilhamento das
funções com distâncias epicentrais e azimutes semelhantes.

Figura 6 – Curvas de 12 FR com 25 segundos de janela de tempo. A onda direta
(P) está alinhada em 5 s. A seta em torno de 10 s aponta a fase convertida Ps.
Em linha sólida estão as FR radiais, com o pico positivo realçado em cinza, com
linhas tracejadas estão as FR transversais.
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Análise Azimutal

Neste trabalho, após analisar a Figura 5, onde se encontram os
eventos utilizados para se calcular a função do receptor, foi feito
o processamento das inversões para os seguintes azimutes e
regiões:

– SW – Considerando os eventos Andinos do sudoeste, pro-
venientes do Chile e Argentina, distância de 20◦ a 25◦.

– WNW – Eventos Andinos do oeste, provenientes do norte
do Chile e do Peru, distância de 21◦ a 29◦.

– NW – Eventos do noroeste, este azimute teve três regiões
individualizadas pelas distâncias epicentrais: América
Central, México e Califórnia, distância de 44◦ a 90◦.

– SE – Azimute dos eventos do sudeste, com duas regiões
individualizadas, Ilhas South Georgia e South Sandwhich,
localizadas no Atlântico Sul.

– E, NE e NNW – Poucos eventos; foram analisados os da-
dos de NE (Norte da África) e NNW (Caribe).

O agrupamento dos eventos foi feito para tornar o empilhamento
dos sismogramas e a análise das FRs mais coerentes.

Empilhamento

O empilhamento dos traços da função do receptor tem como obje-
tivo diminuir os ruı́dos ambientais aleatórios, pois o sinal gerado
nas estruturas em subsuperf́ıcie deve repetir coerentemente.

A Figura 7 mostra como exemplo, os eventos utilizados para
se fazer o empilhamento dos eventos de SW.

O critério de empilhar somente os traços de eventos próximos
é embasado no fato de que nestas condições o efeito do “normal
move out” é despreźıvel. Nos eventos selecionados para o em-
pilhamento, foram aplicados pesos considerando-se principal-
mente o nı́vel de ruı́dos presentes.

A Figura 7 mostra que o resultado do empilhamento eviden-
cia uma melhora na morfologia da FR, deixando inequı́voco o pico
referente à Ps próximo dos 10 segundos. Para todos os azimutes
citados foi feito o empilhamento das FR.

Obedecendo-se os critérios citados, foi feito o empilhamento
das curvas da função do receptor para todos os azimutes analisa-
dos. A Figura 8 mostra as curvas obtidas para a FR Radial e FR
Transversal, bem como o número de traços utilizados no empi-
lhamento.

Modelagem e inversão

O processo de inversão é bastante utilizado na análise da função
do receptor para fornecer informações mais detalhadas sobre
a estrutura crustal. Neste trabalho utilizou-se o procedimento
sugerido e descrito por Ammon (1997), no qual a inversão é
realizada para o parâmetro velocidade cisalhante (calculada a
partir da Vp para um valor do Coeficiente de Poisson de 0,25)
para uma estrutura de estratos com espessuras fixas.

Para diminuir a ambigüidade, presente em qualquer inversão,
as rotinas utilizam o parâmetro de “suavidade” (smoothness )
para governar como vai ser o ajuste da FR sintética à FR real.
Quando maior a aspereza utilizada (menor suavidade), maior vai
ser o ajuste conseguido e menor a ambigüidade (Ammon, 1997).
Porém, na presença de ruı́dos a maior aspereza poderá gerar um
modelo da crosta com grande irregularidade. Por isso, quanto
melhor for razão sinal-ruı́do da FR real, geralmente obtida através
de empilhamento de muitos eventos ou através de um evento com
uma magnitude muito grande, menor poderá ser a suavidade,
caso contrário ela deverá ser escolhida com muito critério para
não gerar modelos irreais ou com pouco ajuste nas FR sintéticas.

Para determinar qual a suavidade a ser utilizada neste traba-
lho foi feito um processamento com os dados da FR estaqueada
do SW, onde 12 inversões de 5 iterações cada foi executada para
valores de suavidade variando de 0,0 a 1,1 em passos de 0,1, con-
forme procedeu França (2003). A partir da análise das FR e mo-
delos obtidos neste teste, optou-se utilizar um valor de 0,1 como
padrão para suavidade, por julgar que ele produz um equiĺıbrio
entre um bom ajuste da FR sintética gerada e um modelo estável.

Para se fazer a inversão é preciso estabelecer um modelo
inicial. Para este trabalho optou-se por construir um modelo
inicial baseado em Assumpção et al. (2002), considerando-se
que os autores compilaram uma grande quantidade de dados do
sudeste brasileiro.

No modelo inicial adotado a crosta é constituı́da de uma
camada superficial com 1 km de espessura e Vp = 3,0 km/s rela-
cionada aos sedimentos da Bacia do Paraná e mais três camadas
com velocidades e densidades crescentes com a profundidade,
correspondentes à crosta superior (espessura de 14 km e Vp =
6,20 k/s), intermediária (espessura de 15 km e Vp = 6,60 km/s) e
inferior (espessura de 10 km e Vp = 7,20 km/s). O manto situa-se
à profundidade de 42 km, com Vp = 8,0 km/s.

De posse deste modelo, foram executadas as inversões para
todos os azimutes estudados. Apresenta-se como exemplo a in-
versão obtida para o SW, utilizando a FR empilhada. A Figura 9
mostra a FR empilhada (em preto) e FR obtida pela inversão.
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Figura 7 – Função do receptor empilhada para os eventos de SW (linha cheia). Linhas tracejadas são as
componentes radiais da Fig. 4. Linha sólida é a FR empilhada resultante.

Figura 8 – Função do receptor após empilhamento, FR Radial (linha sólida) e FR Transversal (linha tracejada)
distribuı́da de acordo com o azimute do evento, o número de traços utilizados para o empilhamento está indicado
à direita do gráfico.

Brazilian Journal of Geophysics, Vol. 25(4), 2007
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Figura 9 – Comparação entre a FR obtida (preto) e a calculada pelo processo de inversão após a 5a iteração (cinza).
O ajuste entre as curvas foi de 85%.

O fato da FR sintética não se ajustar bem após 22 segun-
dos pode ser causado pela limitação da inversão em 42 km, pois
após esse tempo a FR sintética torna-se bastante plana devido à
ausência de fases que podem ser geradas pelo modelo com esta
profundidade.

Nesta figura também se percebe o alongamento da fase P
direta, este alongamento é devido à estação estar locada sobre
rochas sedimentares, pois segundo Cassidy (1992), a presença
desta camada de baixa velocidade gera uma onda Ps que chega
junto da P direta da Moho.

Como exemplos, são mostrados o modelo inicial (em preto)
e o modelo da crosta obtido pela inversão da FR (em vermelho)
para o quadrante SW na Figura 10.

A Figura 11 mostra os modelos obtidos, conforme o pro-
cedimento descrito acima para cada azimute analisado. Nesta
figura SE1 está relacionado com os eventos próximos às ilhas
“South Georgia” e SE2 com eventos próximos das ilhas “South
Sandwhich”. No azimute NW* as três curvas representam os
eventos da Califórnia (azul), do México (verde) e América Cen-
tral (vermelho).

Profundidade da Moho

De acordo com o tratamento dos dados executados neste traba-
lho, pode-se determinar a profundidade da Moho através de duas
maneiras. A primeira é calculando-se a profundidade diretamente

através da diferença de tempo entre a onda P e a fase Ps e a outra
é analisando-se os modelos de velocidade para a crosta, obtidos
na inversão.

Figura 10 – Inversão do traço empilhado para SW. As ondas P do modelo inicial
estão em preto e o modelo obtido em vermelho após o processo de inversão (5a

iteração). Notar que a interpretação para a profundidade da Moho (letra M) é de
aproximadamente 36 km de profundidade para este azimute.
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Figura 11 – Modelos de velocidade das ondas P para a crosta, obtidos a partir da inversão das FRs e distribuı́das de acordo com o azimute aproximado do evento em
relação à Estação Sismológica RCLB. (Representação esquemática sem escala).

Para o primeiro caso foi adotada uma velocidade média de
propagação de ondas P no valor de 6,5 km/s e uma relação Vp/Vs
= 1,732 e utilizando a seguinte fórmula (Zandt & Ammon, 1995):

h = tPs − tP
(V−2
s − p2)1/2 − (V−2

p − p2)1/2
(1)

Cabe ressaltar que os valores de velocidade são adotados para
toda a crosta. Para o segundo caso as velocidades utilizadas são
aquelas apresentadas no item anterior.

A Tabela 1 mostra a profundidade calculada para cada azi-
mute estudado, através da média das profundidades dos traços
utilizados no empilhamento e também a profundidade que pode
ser obtida na inversão, através nos gráficos dos modelos das
Figuras 10 e 11.

Onde:
N = número de eventos utilizados;
� = distância epicentral;

Brazilian Journal of Geophysics, Vol. 25(4), 2007
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Tabela 1 – Valores de profundidade da Moho.

Região N  (variação) Azimutes p (s/km) Ps – P (s) hc (km) hi (km) Dif. % 

SW 6 20,3°–23,9° 235,6°–245,9° 0,095 5,22 40,7 36 13,1 

WNW 5 22,4°–29,6° 276°–283,4° 0,087 5,41 43,2 38 13,7 

NW1 6 44,9°–51,2° 306,1°–307,2° 0,069 5,01 41,7 42 –0,7 

NW2 1 68,6° 302,2° 0,056 4,97 42,3 43 –1,6 

NW3 1 90,4° 308,6° 0,042 5,12 44,3 43 3,2 

SE1 5 36,29°–38,25° 160,1°–161,8° 0,076 5,32 43,6 43 1,5 

SE2 2 34,3°–34,6° 168°–168,4° 0,078 5,02 41,0 39 5,2 

NE 1 76,27° 39,9° 0,051 4,87 41,7 42 –0,6 

NWN 1 41,85° 344° 0,073 5,07 41,8 42 –0,3 

 Profundidade média em km 42,3 40,9 3,5

p = parâmetro do raio;
Ps-P = diferença de tempo entre a onda P e a fase convertida Os;
hc = profundidade calculada diretamente;
hi = velocidade obtida pela inversão;
Dif. = média das diferenças hc-hi;
NW1 = eventos provenientes da América Central;
NW2 = eventos provenientes do México;
NW3 = eventos provenientes da Califórnia;
SE1 = eventos provenientes das ilhas South Georgia;
SE2 = eventos provenientes das ilhas South Sandwhich.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

Como mostrado na Tabela 1, as profundidades obtidas através do
cálculo utilizando uma velocidade única para toda a crosta diferem
daquelas obtidas através do processo de inversão. Essa diferença
é diretamente proporcional à variação das velocidades da crosta,
ou seja, quando maior a diferença obtida para um azimute, maior
deve ser a diferença entre a velocidade média utilizada no cálculo
da velocidade média realmente existente na crosta.

Quando esta diferença for positiva indica que as velocidades
na crosta para aquela região azimutal considerada devem ser me-
nores do que a adotada para o calculo direto da profundidade, e
vice-versa.

Das regiões azimutais analisadas apenas duas (SW e WNW)
tiveram uma diferença maior do que 5%, justamente as que ti-
veram menor profundidade da Moho, indicando que para estas
regiões deve haver uma diferenciação litológica e estrutural maior
do que para outros azimutes.

Analisando-se a Figura 11, pode-se constatar que a Moho
diminui de profundidade para o quadrante SW.

Outro dado que pode ser utilizado para corroborar com esta
constatação é a análise da função do receptor transversal, repre-
sentada pela linha tracejada na Figura 8. De acordo com Peng &
Humphreys (1997) para uma Moho inclinada para o rumo NE, a
FR transversal terá o pico da P negativo para os eventos vindo dos
azimutes localizados a NW e positivo para eventos dos azimutes
SE. Este fato realmente ocorre nos traços dos azimutes NW e SE
mostrados na Figura 6.

De acordo ainda com os autores, os picos referentes Ps terão
sinal invertido em relação aos picos da P na FR transversal.
Porém os picos desta fase não aparecem com clareza nos traços
obtidos, isto pode ter ocorrido pela baixa relação sinal/ruı́do
desta fase.

Outra avaliação que pode ser feita na análise da Figura 11
é a existência de uma variação muito grande de velocidade na
crosta, mostrando inclusive inversões de velocidade em todos os
azimutes.

Para melhor visualização desta variação foi construı́do um
bloco 3D utilizando-se os modelos obtidos para cada azimute e
mostrado na Figura 12. Este bloco foi feito a partir de um prisma
quadrado, cuja base tem aproximadamente 25 km de lado (∼15´)
e altura de 42 km, com a estação RCLB colocada no centro da face
superior. Os modelos obtidos foram colocados nas correspon-
dentes direções azimutais em relação à estação e a partir destes
dados foram gerados grides de slices a cada 1 km de profundi-
dade.

Analisando-se a morfologia dos modelos mostrados na Fi-
gura 9 e o perfil da Figura 10, nota-se a existência de alternância
entre velocidade baixa (cinza claro) com velocidade alta (cinza
escuro), acusando inversões de velocidade com a profundidade.
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Figura 12 – Visada SW do bloco 3D representando um perfil da crosta no sentido W-E passando pela estação RCLB.
Superf́ıcie inferior representa os isovalores para a velocidade de 8 km/s, ou seja, equivalente à interface crosta-manto.

A inversão de velocidade é indicativa de uma grande hetero-
geneidade lito-estrutural da crosta que pode ser causada inclu-
sive por duplicação da crosta inferior, fenômeno que ocorre com
freqüência nas zonas de sutura. Esta situação ocorre em região
de convergência de placas tectônicas, onde se tem uma elevação
da crosta inferior da placa que se sobrepõe, por cavalgamento, à
placa mergulhante (Kröner, 1984).

No entanto, além da possibilidade de ter sido causada pela
zona de sutura, esta heterogeneidade da crosta nesta região pode
ter sido conseqüência da grande complexidade estrutural pre-
sente. De acordo com a bibliografia. três grandes alinhamentos
estruturais estão se cruzando na área da RCLB, são eles: os Ali-
nhamentos Estruturais do Tietê e do Rio Moji-Guaçu (Riccomini,
1997), e a Zona de Falha de Jacutinga (Zalan et al., 1990).

Os alinhamentos estruturais do Tietê e Moji-Guaçu, se-
gundo Riccomini (1997), são feições que mantém relações com
estruturas do embasamento e que atuaram durante toda a
sedimentação do Grupo Bauru, inclusive influenciando no apa-
recimento dos altos estruturais que ocorrem na junção dos dois

alinhamentos e que é representado na área pelo Domo de
Pitanga.

A Zona de Falha de Jacutinga foi determinado sob os se-
dimentos da Bacia do Paraná através de um lineamento
gravimétrico do embasamento (Quintas, 1995). Este alinhamento
separa blocos com variações de anomalia com forte gradiente,
sendo que a NW o bloco com anomalias positivas e SE com
anomalias negativas.

Já o comportamento da Moho, mostrada pela superf́ıcie da
Figura 12, indica que existe uma tendência de subida da interface
crosta-manto na direção do alto estrutural do Domo de Pitanga,
pois como mostra o mapa geológico local (Fig. 13) o Domo está
localizado justamente sobre as feições “altas” da Moho, indicando
que esta estrutura pode ter relações com a interface crosta-manto.

Não se deve descartar a possibilidade que esta elevação da
Moho pode estar associada aos grandes eventos magmáticos do
Mesozóico.

Os dados sobre a profundidade e comportamento da Moho
para esta área é inédito e deverá contribuir para o estudo a
evolução geológica.
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Figura 13 – Mapa geológico local (CPRM, 2001) mostrando em planta a auréola de emergência dos raios das ondas P na Moho,
para os eventos utilizados no cálculo da função do receptor neste trabalho. O raio mı́nimo possui aproximadamente 6,7 km e o raio
máximo 16,4 km. Esses raios foram determinados de acordo com Ammon (1997). Notar a localização do alto estrutural (Domo de
Pitanga) à SW da RCLB.
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Os autores agradecem à FAPESP pelo apoio financeiro ao pro-
jeto (Proc. 01/05515-1) e aos técnicos José Roberto Barbosa
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