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1 Introdução

Este trabalho sobre Refração Sísmica Profunda faz parte do Projeto Temático

de Equipe "Estudos Geofísicos e Modelo Tectônico dos Setores Central e Sudeste da

Província Tocantins, Brasil Central", aprovado pela FAPESP através do Processo No.

96/1566-0, que foi desenvolvido pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Cinências At-

mosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) e o Instituto de Geociências da

Universidade de Brasília (IG/UnB) e que contou também com a colaboração do Obser-

vatório Sismológico da Universidade de Brasília (SIS/UnB) e do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). Teve como finalidade principal efetuar estudos geofísi-

cos e geológicos nos setores Central e Sudeste da Província Tocantins, objetivando um

melhor entendimento da estruturação tectônica da região e sua dinâmica atual.

Os estudos que foram executados no Projeto Temático, inéditos no Brasil, ti-

veram como objetivo utilizar de maneira combinada ferramentas geofísicas e geológicas

com vistas a uma melhor compreensão da compartimentação geotectônica de uma ex-

tensa área orogenética Neoproterozóica, constituída pela Província Tocantins.

Antes dos experimentos de refração sísmica deste projeto, foram efetuadas al-

gumas tentativas de levantamentos de refração sísmica profunda, utilizando explosões

de pedreiras e sismógrafos com registro analógico em número inferior a 20 ( Giese &

Shutte, 1975; Bassini, 1986; Mignona, 1987; Alarcon, 1989; Pedreschi, 1989) e com

uma quantidade similar de sismógrafos, porém digitais ( Pereira, 1995) ver Tabela 1.
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Tabela 1: Listagem e características dos levantamentos sísmicos para estudo da estrutura crustal, utilizando explosõesde pedreiras,
algumas com tempo controlado, as três últimas com fontes próprias controladas, realizados no Brasil. RSS - Rede Sismográfica de
Sobradinho
Item Local Coordenada Registradores Fonte/Hora origem Offset total / Referência

Offset pto registro
a Itabira/MG 19◦37’S Analógicos em papel Pedreiras / 180 km/ 5-7 km Giese e Schutte, 1975

43◦13’W Som da explosão
b Reservatório de 09◦00’S RSS* / Pedreiras / Dias, Fernandes

Sobradinho/BA 41◦00’W Analógicos em papel Som da explosão e Berrocal, 1980
c Reservatório de 09◦00’S RSS* / Pedreiras / Knize, Berrocal

Sobradinho/BA 41◦00’W Analógicos em papel Som da explosão e Oliveira, 1984
d UHE Emborcação/MG 16◦48’S Analógicos em papel Pedreira / 300 km/ 35 km Veloso, 1984

→ Brasília/DF 47◦35’W Sensor próximo
e Sorocaba- 23◦18’S Analógicos em papel Pedreiras / 320 km/ 25 km Bassini, 1986

Itataia/SP 45◦58’W e fita Som da explosão
f Sorocaba- 23◦32’S Analógicos em fita Pedreiras / 70 km/ 3 km Mignogna, 1987

Barueri/SP 47◦08’W Som da explosão
g Reservatório de 09◦00’S Analógicos em papel Pedreiras / 100 km/242 km Alarcon, 1989

Sobradinho/BA 41◦00’W e fita Som da explosão 5 km/ 15 km
h Reservatório de 09◦00’S Analógicos em papel Pedreiras / 232 km/ 15 km Pedreschi, 1989

Sobradinho/BA 41◦00’W e fita Som da explosão
i Formiga/MG 20◦12’S Digital em disco rígido Explosões controladas 85 km/ 6.5 km Pereira, 1995

45◦18’W
j Nuporanga/SP 20◦43’S Digital em disco rígido Explosões controladas 12 km/ 0,9 km Yamabe, 1999

47◦47’W
k Furnas/MG 21◦00’S Digital (triaxial) microtremores / 300 km / 12 km Assumpção, 1994;

45◦30’W em disco rígido explosões controladas Assumpção et al., 2001
l Minaçu-Brasília 14◦30’S Digital em disco rígido Explosões controladas 220 km / 10 km Soares, Berrocal

48◦00’W & Antunes, 2001
m Santa Juliana/MG 19◦27’S Digital em fita magnética / Explosões controladas 300 km/ 2.5 km Perosi, 2000

47◦30’W disco rígido a cada 50 km
n Porangatu e 13◦88’S Digital em fita magnética / Explosões controladas 300 km/ 2.5 km Soares, Fuck e Berrocal, 2005

Cavalcante/GO 46◦85’W disco rígido a cada 50 km Soares, Berrocal & Antunes, 2001
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Os levantamentos de refração sísmica profunda efetuadas na Província Tocan-

tins como parte do Projeto Temático, são pioneiros no Brasil por utilizarem mais de

uma centena de sismógrafos com registro digital operando simultaneamente e explosões

diretas e reversas, com hora de origem controlada, programadas exclusivamente para es-

tes experimentos. Os trabalhos realizados com dados deste experimento, também estão

listados na Tabela 1.

Os modelos gerados pelos experimentos da Tabela 1 apresentam boa concor-

dância entre si. No entanto para utilizá-los como auxílio na interpretação de dados da

estrutura crustal deve-se levar em conta os parâmetros de aquisição e os problemas que

ocorreram em cada experimento. Após análise dessas observações foram selecionados

seis modelos como os mais representativos (itens a, h, k, l e n, da Tabela 1) que estão

mostrados na Figura 1 abaixo:
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Figura 1: Modelos de velocidades sísmicas considerados representativos da estruturação
profunda da crosta continental brasileira obtidos com a análise da onda P.
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1.1 Características da Crosta Continental

Considerando que este trabalho é um estudo de refração sísmica profunda, que

tem por finalidade estudar a crosta e o manto superior, é conveniente apresentar as defi-

nições de crosta terrestre e manto superior, assim como compilações relevantes existentes

na literatura especializada sobre estudos da estrutura crustal efetuados em vários regiões

da Terra.

1.1.1 Definições de Crosta e Manto Superior

Segundo Meissner (1986), a crosta terrestre é definida utilizando vários critérios,

entre os quais serão utilizados neste trabalho os seguintes:

1. Definição sismológica: a crosta é a cobertura externa do planeta na qual a veloci-

dade da onda P é menor que 7,6 km/s ou a velocidade da onda S menor que 4,4

km/s.

2. Definição gravimétrica: a crosta é a cobertura externa da Terra na qual a densidade

das rochas é menor que 3,1 g/cm3 = 3,1 T/m3.

3. Definição litológica: a crosta é a cobertura externa da Terra que consiste predo-

minantemente de sedimentos, gnaisses, granito, granodiorito, gabro, anfibolito e

granulito para a crosta continental e sedimentos, basaltos, gabros e serpentinitas

para a crosta oceânica.

A definição do manto, principalmente do manto superior, também é relevante

nesta apresentação para entender melhor as características da crosta terrestre. As defi-

nições do manto superior de acordo com Meissner (1986), correspondentes aos critérios

especificados acima, são:

1. O manto superior é a zona abaixo da crosta terrestre com velocidade da onda P

superior a 7,6 km/s (geralmente maior que 7,8 km/s) e a velocidade da onda S

superior a 4,4 km/s (geralmente maior que 4,5 km/s).

2. O manto superior é a zona com densidade maior que 3,1 g/cm3 ou 3,1 T/m3,

subjacente a crosta terrestre.
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3. O manto superior é a zona que consiste predominantemente de rochas ultramáficas

como peridotitos (mesmo dunita) e eclogitos.

1.1.2 Aspectos Globais da Crosta Continental

Antes de tratar sobre os estudos geofísicos da crosta continental no Brasil,

serão apresentadas as características da crosta continental para regiões intraplaca em

geral, já que a região de estudo deste trabalho, o território brasileiro, se encontra na

porção intraplaca continental da Placa Sul-Americana. As características apresentadas

são uma visão geral na estrutura de velocidades sísmicas e na composição da crosta

continental. As características apresentadas estão baseadas em alguns trabalhos que

sintetizam o conhecimento atual a respeito da crosta continental, tais como: o livro de

Meissner (1986), os artigos de Holbrook et al. (1992) e Christensen & Mooney (1995),

e a seção Crustal Structure ( USGS, 2002) obtida na internet.

O artigo de Christensen & Mooney (1995) apresenta a compilação de 560 tra-

balhos (Figura 2) sobre a determinação da estrutura (profundidade-velocidade sísmica)

da crosta continental. Para essa compilação foram utilizados critérios de confiabilidade

e precisão haja vista a grande quantidade de dados e as diferentes épocas em que os

resultados foram publicados, sempre dando preferência para publicações mais recentes

ou com melhor qualidade de dados. Em resumo, os autores consideraram aptos em torno

de 90% dos trabalhos.

Figura 2: Mapa de localização dos perfis - os triângulos laranjas são as posições da
base de dados continentais e os pontos azuis as posições da base de dados oceânicos
(Christensen & Mooney, 1995 e USGS, 2002).
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O parâmetro básico mais procurado da crosta continental é a sua espessura

total. Nesse trabalho essa espessura total foi calculada de duas maneiras: uma, através

da média dos dados obtidos dos 560 perfis; e a outra, através de uma média ponderada

considerando-se as regiões em que se localizam os perfis. Para média normal (sem peso)

foi obtido o valor de 39.2 ± 8.5 km, para a média ponderada foi obtido o valor de 41.0

± 6.2 km, essa diferença no valor deve-se principalmente ao fato da inclusão de novos

dados da União Soviética (região de plataforma continental e escudo entre 40 - 50 km).

A ponderação foi feita considerando-se: 79% de plataformas e escudos, 15% orógenos,

9% crosta estendida, 6% arcos continentais e 1% rifts (Figura 3). A crosta continental

mais fina relatada é de 16 km (Triângulo Afar, Etiópia) e a mais espessa é de 72 km

(Platô Tibetano, China).

Figura 3: Diagramas de seções crustais para diferentes ambientes tectônicos continentais.
A crosta é dividida em crosta superior, média e inferior, com a espessura de cada uma das
camadas variando de acordo com a ambiente tectônico (Christensen & Mooney, 1995).

A velocidade crustal média é um parâmetro bem determinado através dos dados

de refração sísmica. A velocidade crustal média obtida foi 6.45 ± 0.23 km/s, e a média

ponderada também coincidiu com este valor. A velocidade sísmica da onda P do manto

superior (chamada de onda P normal, Pn) obtida foi de 8.07 ± 0.21 km/s, o valor obtido

através da média ponderada foi de 8.09 ± 0.20 km/s.

As correlações entre as velocidades das ondas sísmicas e a densidade são impor-
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tantes porque permitem estimar a densidade crustal para criar um modelo gravimétrico

obtido através de dados de refração sísmica ou porque a densidade das rochas pode ser

utilizada para modelar a estrutura da crosta com as velocidades sísmicas. Na Figura 4

é apresentado um gráfico da velocidade média versus a densidade média para diversos

tipos de rochas. A solução não-linear (pontilhada) nessa figura é recomendada para fazer

os cálculos gravimétricos do contraste de densidade crosta-manto.

Figura 4: Velocidade média versus densidade média para uma variedade de tipos de
rochas a uma pressão equivalente a 20 km de profundidade e temperatura de 309oC
(Christensen & Mooney, 1995).

Comparando a curva de velocidade média da crosta continental com a de diferen-

tes tipos de rocha, como se mostra na Figura 5, Christensen & Mooney (1995) propõem

um modelo da petrologia crustal com a crosta continental formada por uma combinação

de rochas metamórficas (granito gnaisse, tonalitos gnaisse, anfibolito e granulitos máfi-

cos) com o grau metamórfico aumentando com a profundidade. Entre 25-30 km ocorre,

normalmente, uma transição da fácies anfibolito para fácies granulito. Granulitos má-

ficos e granulitos máficos granatíferos, na base da crosta, formam a crosta inferior. A

densidade crustal do modelo varia de 2660 kg/m3 na superfície a 3100 kg/m3 no limite

crosta/manto e a concentração de SIO2 de 78% no topo a 47% na base da crosta.

Holbrook et al. (1992) apresentam resultados similares aos de Christensen &

Mooney (1995). A principal diferença desse artigo é que são utilizados dados provenientes

de alguns experimentos com ondas S. Desse modo foi determinada a razão de Poisson

para várias unidades tectônicas. Por exemplo, para plataformas e escudos, caso em que
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Figura 5: Modelo da petrologia média da crosta continental em função da profundidade.
A curva formada pelos círculos sólidos representa a velocidade média da crosta continen-
tal e as curvas formadas por símbolos vazados as rochas especificadas no lado esquerdo
da própria figura. As barras horizontais são o desvio padrão. Os gráficos mostram a
variação de densidade e concentração de SiO2 do modelo, respectivamente (modificado
de Christensen & Mooney, 1995 - é apresentada apenas uma parte da figura).

o Brasil se enquadra, o valor da razão de Poisson determinada está no intervalo de 0,24

e 0,27. Na Figura 6 é apresentado o gráfico Razão de Poisson versus Velocidade da onda

P.

Outra diferença entre os trablhos de Holbrook et al. (1992) e Christensen &

Mooney (1995), é que neste último os resultados são dados para profundidades de 5 em

5 km ou de 10 em 10 km e em Holbrook et al. (1992) se divide a crosta em três partes:

superior, média e inferior, mas sua interpretação se restringe á crosta média e inferior.

As velocidades da onda P determinadas para a crosta média são entre 6,0 e 7,1 km/s e

para a crosta inferior são 6,4 e 7,5 km/s, ver Figuras 7 e 8. A distribuição de velocida-

des na crosta inferior é considerada bi-modal (6,7-6,8 km/s ou 7,0-7,2 km/s) abaixo de

escudos, plataformas, margens passivas, rifts e platôs vulcânicos, sugerindo uma influên-

cia de atividade magmática máfica/ultramáfica ou um alto grau de metamorfismo para

aumentar as velocidades da onda P.
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Figura 6: Comparação entre razões de Poisson e velocidades das ondas P obtidas no
campo (ovais hachuradas) e em laboratório (retângulos hachurados). R = zona de rift;
Pc = escudo Pré-Cambriano; Pz = Crosta Paleozóica.

Figura 7: Diagrama de blocos com detalhes da distribuição de velocidades e espessura
das camadas da crosta para diferentes ambientes tectônicos. Os terrenos de escudo e
plataforma estão individualizados, sugerindo diferenças na composição da crosta inferior
(Holbrook et al., 1992).
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Figura 8: Seção crustal hipotética mostrando de forma integrada a distribuição média
de velocidades e espessura das camadas crustais para diferentes ambientes tectônicos,
inferidos a partir de dados de refração sísmica profunda (Holbrook et al., 1992).

1.2 Objetivo

O presente trabalho de doutorado está inserido nos estudos de refração profunda

do Projeto Temático antes mencionado. No qual, foram levantadas três linhas de refra-

ção de aproximadamente 300 km de extensão uma no setor Sudeste e duas, que são o

objeto de estudo deste trabalho, no setor Central da Província Tocantins. O projeto

de doutorado aqui proposto, tem por objetivo a redução, o processamento, a análise

dos dados correspondentes às ondas S e outras fases secundárias e a interpretação dos

resultados obtidos nos experimentos de refração sísmica profunda que foram elaborados

no setor Central da Província Tocantins. Esta interpretação também utilizará as infor-

mações das ondas P, dos dados gravimétricos e tectônicos desta região. Será elaborado,

como produto final, um modelo de velocidades sísmicas contendo as características físicas

das principais descontinuidades na crosta terrestre e manto superior, existentes sob esse

setor.

1.3 Conteúdo da Tese

O conteúdo deste trabalho é apresentado na seguinte seguinte seqüência:

• Capítulo 1 - Introdução: nesse capítulo são apresentadas características gerais dos

experimentos de refração sísmica efetuados pelo mundo e características específi-

cas do experimento utilizado neste trabalho. Também é apresentada uma revisão

bibliográfica com informações de trabalhos nacionais e internacionais pertinentes

ao tipo e à região de estudo desta pesquisa.

• Capítulo 2 - Geologia Regional: nesse capítulo são apresentados aspectos gené-
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ricos sobre o contexto geológico da Província Tocantis e das principais unidades

atravessadas pela linha de refração sísmica.

• Capítulo 3 - Metodologia: nesse capítulo são apresentados os procedimentos e ca-

racterísticas gerais do método de refração sísmica profunda e os principais aspectos

deste experimento em particular, bem como informações sobre os programas utili-

zados.

• Capítulo 4 - Resultados Obtidos: nesse capítulo são apresentados os resultados

obtidos para as duas linhas sísmicas e como estes resultados foram alcançados.

• Capítulo 5 - Interpretação e discussão: nesse capítulo é feita a interpretação dos

resultados e a discussão destes resultados baseados nas informações geológicas e

geofísicas conhecidas até o momento.

• Capítulo 6 - Conclusões: nesse capítulo são apresentadas as considerações finais a

respeito dos modelos obtidos.

• Referências

• Apêndices: nos apêndices são apresentadas as figuras obtidas durante o processo

de análise, processamento e elaboração dos modelos obtidos nesta pesquisa.


