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A microtremor survey was carried out on three zones of Povoação county, at S. Miguel Island in the Azores, in 
an attempt to improve the knowledge of the initial cause leading to the site effects observed in this county. We 
recorded at 303 points (following a grid of 50 meters wide) covering the three zones, which have different 
geologic and geomorphological characteristics. The data was processed using SPEC (SEISAN 7.2) to estimate 
the H/V ratio defined using Nakamura methodology. We then compare the results with those obtained in a 
previous work, using two different software packages, one developed within the SESAME project and other 
based in traditional routines. The different processing routines gave different results. In order to explain the 
observed differences we tested the influence of several processing parameters/routines, in particular those 
concerning the smoothing and the window definition.  
 
 

 
Resumo 
O sismo de 1932 nos Açores afectou especialmente o 
concelho de Povoação, tendo-se registado algumas 
anomalias na distribuição dos danos (Silva, 1955). No 
intuito de se conhecer melhor quais as causas destas 
anomalias foi levado a cabo um estudo de ruído ambiental, 
realizado em colaboração com a  Universidade dos 
Açores, em três zonas desse concelho: Lomba do 
Cavaleiro, Lomba da Nª Senhora dos Remédios, e Vila da 
Povoação.  
Foram obtidos registos em 303 pontos, segundo uma 
grelha de 50 metros de largura, cobrindo as três zonas, 
cada zona com uma área de cerca 0,25 km2 e com 
características geológicas e geomorfológicas distintas.  
Os dados foram registados por estações sísmicas portáteis 
Marslite com sismómetros Lennartz de 1 Hz-3D. Em cada 
ponto foi feito um registo com 5 minutos de duração com 
uma taxa de amostragem de 8 ms. Após uma filtragem 
inicial, o registo foi dividido em 10 janelas sucessivas com 
uma duração de 20 segundos. Para cada ponto foi 
calculado o espectro de amplitude Fourier médio, como 
média dos espectros de amplitude de cada janela. O 
software utilizado foi o SPEC (SEISAN 7.2, Havskov et 
al., 2001) na estimativa das razões EW/V e NS/V definidas 
segundo o método de Nakamura. Estes resultados foram 
comparados com os resultados obtidos no trabalho de 
Teves-Costa et al. (2002), onde se utilizaram dois 
softwares distintos, um dos quais desenvolvido 
especialmente para análise dos dados de ruído no projecto 
europeu SESAME. Neste trabalho estimou-se a razão H/V, 
em que H = (EW2+NS2)1/2.  

Os resultados obtidos neste trabalho são diferentes dos 
anteriormente apresentados. Com o objectivo de tentar 
explicar a causa das diferenças observadas, investigou-se a 
influência de alguns parâmetros de cálculo, em particular 
os parâmetros que condicionam o alisamento e a selecção 
das janelas de dados. 
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