
1. INTRODUÇÃO 

1.1 Generalidades 

 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 está sendo desenvolvido pelo Instituto Astronômico e Geofísico 

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

Universidade de Brasília (IG/UnB) e o Centro de Pesquisa Prof. Manuel Teixeira da 

Costa da Universidade Federal de Minas Gerais (CPMTC/ UFMG), e conta também 

com a colaboração do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília 

(SIS/UnB) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tem como 

finalidade principal efetuar estudos geofísicos e geológicos nos setores Central e 

Sudeste da Província Tocantins, de acordo com a definição adotada por Marini et al. 

(1984a-b), objetivando um melhor entendimento da estruturação tectônica da região 

e sua dinâmica atual.  

 A proposta do Projeto Temático, consiste em utilizar métodos geofísicos 

(gravimétricos, refração sísmica profunda, auscultação de abalos sísmicos locais e 

telessísmicos e monitoração tectônica através de GPS) e geológicos para estudar a 

estrutura da crosta e do manto superior. 

 Os estudos que estão sendo propostos no Projeto Temático, inéditos no 

Brasil, pretendem utilizar de maneira combinada ferramentas geofísicas e geológicas 

com vistas a uma melhor compreensão da compartimentação geotectônica de uma 

extensa área orogenética Neoproterozóica.  

 Antes deste projeto, foram efetuadas algumas tentativas de levantamentos de 

refração sísmica profunda, utilizando explosões de pedreiras e sismógrafos com 
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registro analógico em número inferior a 20 (Giese & Shutte, 1975; Bassini, 1986; 

Mignona, 1987; Alarcon, 1989; Pedreschi, 1989) e com um número similar de 

sismógrafos, porém digitais (Pereira, 1995). Os levantamentos de refração sísmica 

profunda efetuadas em Minas Gerais e Goiás 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 este experimento. 

 

1.2. Objetivo 

 O presente trabalho de mestrado está inserido nos estudos de refração 

profunda do Projeto Temático acima mencionado. Nesses estudos foram levantadas 

três linhas de refração de aproximadamente 300 km de extensão, duas no setor 

Central da Província Tocantins e uma no setor Sudeste, que é o objeto de estudo 

deste trabalho. O projeto de mestrado aqui proposto, tem por objetivo a execução da 

linha de refração sísmica profunda localizada no setor Sudeste da Província 

Tocantins, a redução e processamento dos dados e a interpretação dos resultados 

obtidos neste experimento. 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 Dissertação 

 As definições básicas e os aspectos teóricos e matemáticos dos conceitos 

envolvidos no método de refração sísmica são apresentados no Capítulo 2, onde se 

menciona de forma sucinta a teoria da elasticidade e a propagação das ondas 
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sísmicas, necessárias para fundamentar este método. Os principais aspectos 

geológicos da região de estudo são apresentados no Capítulo 3, onde se descrevem 

as principais estruturas tectônicas e o arcabouço tectônico. 

 As atividades de campo durante o intervalo de aquisição de dados são 

descritas no Capítulo 4, incluindo a logística de programação, instalação dos 

aparelhos e as características deste experimento. No Capítulo 5 é descrito o 

procedimento de análise e processamento dos dados que estavam em formatos 

distintos e necessitavam de uma uniformização para utilização em conjunto. Discute-

se, também neste capítulo, a qualidade dos dados.  

Depois dos dados analisados, processados e da elaboração do modelo 

preliminar, iniciou-se a fase de modelamento final no Capítulo 6. Neste capítulo, 

apresenta-se o pacote de programas SEIS de extrema importância para este 

modelamento final, bem como  os recursos e procedimentos  necessários para 

utilizá-los. Encerra-se este capítulo com um modelo final de velocidades sísmicas 

sugerido para a região de estudo. 

Finalmente, no Capítulo 7, discute-se sobre a interpretação do modelo final 

sugerido e alguns aspectos da problemática envolvida no experimento de refração 

sísmica profunda. 

 


