
4. LEVANTAMENTO DE DADOS DO EXPERIMENTO DE REFRAÇÃO 

SÍSMICA PROFUNDA 

 

4.1 Localização 

A região auscultada compreende: o Triângulo Mineiro e a porção central do 

Estado de Minas Gerais, denominada linha L3, considerando-se as outras duas 

linhas de RSP levantada no Projeto Temático descrito na Introdução. Esta linha,  

que atravessa o setor Sudeste da Província Tocantins, se inicia na divisa entre os 

estados de São Paulo e Minas Gerais, próximo ao Reservatório de Volta Grande, 

passa pelas cidades de Uberaba, Perdizes, Patrocínio,  perto de Patos de Minas e 

termina nas proximidades do lugarejo conhecido como Varjão. Essa linha possui 

direção aproximada SW-NE, e começa na porção NE da Bacia do Paraná, atravessa 

a Faixa de Dobramentos Brasília, e penetra a borda oeste do Cráton de São 

Francisco. (ver Figura 4.1) 

 
4.2 Equipe e Equipamentos 

A equipe foi formada por 22 pessoas, em sua maioria os integrantes eram do 

IAG/USP (um professor, cinco alunos, cinco técnicos, um engenheiro elétrico, dois 

motoristas e dois técnicos convidados), dois técnicos do USGS (Menlo Park, 

Califórnia) e quatro membros da UnB (um professor, dois técnicos e um aluno). 

Nos levantamentos de refração sísmica deste projeto foram utilizados 

sismógrafos digitais pertencentes ao programa PASSCAL, instrumentos auxiliares 

do USGS, e sismógrafos digitais e instrumentos auxiliares do IAG/USP.  

 



Figura 4.1 - Mapa político da região de estudo com a localização da linha L3.
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O programa PASSCAL (Program for the Array Seismic Studies of Continetal 

Lithosphere) é uma das facilidades oferecidas para a comunidade sismológica 

internaciona l pelo IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology), que é 

um consórcio de universidades dos Estados Unidos que facilitam os estudos da 

litosfera continental e outros estudos sismológicos, emprestando os sismógrafos 

necessários para esses projetos. Esse empréstimo foi conseguido, por intermédio do 

Dr. Walter Mooney do USGS, que participa no Projeto Temático. 

Os equipamentos emprestados do programa PASSCAL, são os seguintes:  

- 111 Sismógrafos Digitais, modelo Seismic Recorders Unit (SGR), registro 

em fita magnética; com baterias recarregáveis e cabo para o sismômetro; 

- 112 Sismômetros de período curto (T0 = 0,5 s) verticais, modelo L4-C; e 

- 04 Computadores Portáteis (Notebook Programemr) para comunicação 

com os SGRs. 

Os equipamentos auxiliares pertencentes ao USGS, foram os seguintes:  

- 04 Unidades de Disparo (System Time Units), para o controle da hora 

precisa e execução automática das explosões, de fabricação própria; 

- 04 Relógios Padrão (Master Clocks), com receptores GPS para o controle 

preciso do tempo. 

Os equipamentos e instrumentos auxiliares do IAG/USP, foram os seguintes:  

- 03 Sismógrafos Digitais, modelo SSR-1, conversor A/D de 16 bits, com 

capacidade para registrar seis canais e 2 Mb de memória, com cabo para 3 

sismômetros locais; 

- 04 Sismógrafos Digitais, modelo Pragmática, conversor A/D de 12 bits, 

com capacidade para registrar até seis canais e 1 Mb de memória, com cabo para 3 

sismômetros locais; 
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- 20 Sismômetros de período curto (T0 = 0,5 s) verticais, modelo L4-C; 

- 08 Sistemas Telemétricos, para efetuar o enlace entre estações remotas e 

os registradores digitais, compostos por um transmissor e um receptor UHF de baixa 

potência, modelo Monitron, uma caixa de campo com amplificador-modulador 

modelo Teledyne, um demodulador fabricado no IAG/USP, e antenas e mastros; 

- 03 Computadores Portáteis, para comunicação com os registradores SSR-

1 e Pragmatica; e 

- 07 receptores GPS, GARMIN, modelo 100 SRVY II para a localização dos 

pontos de tiro e de registro.  

Esse equipamento permitiu contar com até 130 conjuntos sismográficos para 

o registro simultâneo das ondas que seriam geradas nas explosões e constituir até 

três grupos para detonar os tiros em frentes diferentes.  

Além do equipamento e instrumentação utilizada no experimento, foram 

utilizados os seguintes veículos para o transporte do equipamento e dos 

participantes: 

- Camioneta Toyota, cabina dupla e caçamba, placa GBG 0410, do 

IAG/USP; 

- Camioneta Toyota, cabina simples e caçamba, placa JFO 6946, do IG/UnB;  

- Camioneta Toyota, modelo Bandeirante, placa GZ 9179, do IAG/USP;  

- Camioneta Chevrolet D20, cabina dupla e caçamba, placa BFG 4879, do 

IAG/USP; 

- Camioneta Ford F1000, cabina dupla e caçamba, placa JFO 0534, do 

SIS/UnB;  

- Caminhão F4000, com corroceria, placa GZ 7975, do IAG/USP;  

- Camioneta Paratí, placa GBG 0404, do IAG/USP;  
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- Camioneta Paratí, placa BRZ 4257, do IAG/USP;  

- Camioneta Saveiro, placa GBG 0402, do IAG/USP; 

Algumas fotos do equipamento e momentos das atividades de campo são 

apresentadas no Anexo I. 

 

4.3 Metodologia 

4.3.1 Etapa Preparatória 

Em Março de 1998, foram iniciadas as viagens de campo com a finalidade de 

localizar os pontos de tiro e os pontos de registro, que já tinham sido selecionados 

nos mapas, assim como para efetuar os contatos com os proprietários e solicitar as 

autorizações para a perfuração dos poços onde seriam efetuadas as explosões. 

Nessa etapa preparatória que durou até agosto do mesmo ano, foram contratadas 

as firmas de perfuração e perfurados os poços para as explosões. 

Os poços nas três linhas foram perfurados com perfuratrizes de percussão, de 

6” (polegadas) de diâmetro. Estes poços foram revestidos com um tubo de metal a 

fim de evitar desabamentos do solo e dos sedimentos não consolidados, geralmente 

encontrados nas camadas superficiais. Os dados dos furos para acomodar as 

cargas de explosivos estão na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Dados das Explosões da Linha L3 

Explosão Lat. Long. Localização 
(aproximada) 

Profundidade Carga 

EX31 -20,0489 -48,2192 Miguelópolis - SP 65 m 1.000 kg 

EX32 -19,6906 -47,879 Uberaba – MG 55 m 800 kg 

EX33 -19,4535 -47,5061 Santa Juliana –MG 41 m 600 kg 

EX34 -19,1518 -47,193 Patrocínio – MG 41 m 500 kg 

EX35 -18,826 -46,8317 Patrocínio – MG 41 m 600 kg 

EX36 -18,6271 -46,4219 Patos de Minas – MG 55 m 800 kg 

EX37 -18,4298 -46,0017 Patos de Minas – MG 65 m 1.000 kg 
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Para o fornecimento de explosivos foi contratada a empresa IBQ - Indústrias 

Químicas Ltda. Esta firma, além de fabricar o explosivo específico para este tipo de 

experimento, possui uma fábrica em Minaçú, convenientemente localizada com 

relação as nossas linhas L1 e L2 (Setor Central da Província Tocantins); entrega o 

explosivo na forma de emulsão nos seus próprios tanques e no local onde será 

utilizado; carrega os furos e ajuda a providenciar, perante as autoridades 

competentes, as licenças para o transporte e utilização do explosivo. 

Neste tipo de serviço, o bombeamento de emulsão até profundidades 

relativamente grandes, foi também pioneiro para a IBQ, que necessitou adaptar o 

seu equipamento com mangueiras mais compridas, portanto, mais pesadas, das que 

normalmente são utilizadas. O explosivo utilizado foi uma emulsão bombeada 

(IBEMUX), com densidade de 1,35g/cm3  reduzida quimicamente para 1,25g/cm3 

(quanto menor a densidade, maior é a energia da explosão, a densidade mínima de 

segurança é 1,1g/cm3) e velocidade de detonação de 5.200m/s. 

A linha sísmica utilizada neste trabalho tem aproximadamente 300km de 

extensão com pontos de registro separados a cada 2,5km, distribuídos ao longo de 

estradas principais e secundárias. A cada 50km, aproximadamente, foi realizada 

uma explosão. 

 

4.3.2 Execução do Levantamento de Dados de RSP 

Em 29 de agosto de 1998 começou a etapa de aquisição de dados do 

experimento de refração sísmica profunda, em Minas Gerais. Nesse dia chegaram a 

São Paulo os dois técnicos americanos, encarregados pela preparação dos 

sismógrafos emprestados do programa PASSCAL e pelo controle da hora de origem 

e execução das explosões. 
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Foi alugada uma casa na cidade de Santa Juliana, localizada na porção 

central desta linha, que foi utilizada como Centro de Operações, onde foi instalado 

um pequeno laboratório eletrônico para a preparação dos sismógrafos e dos enlaces 

de telemetria. No mesmo dia, seis veículos transportaram os quase 4.000 kg de 

equipamento, a maior parte no caminhão F4000, e 15 membros participantes 

provenientes de São Paulo (incluindo os dois técnicos americanos). No dia seguinte, 

se juntaram ao grupo, quatro participantes do SIS/UnB trazendo dois veículos, e um 

dia depois chegou um engenheiro eletrônico do IAG/USP, trazendo outro veículo. 

Posteriormente, no final da semana seguinte, se juntaram ao grupo três alunos do 

Curso de Graduação em Geofísica do IAG/USP. 

Os primeiros dias, depois da chegada a Santa Juliana, foram utilizados na 

preparação do equipamento, para recarregar as baterias dos SGR, na verificação de 

funcionamento dos vários equipamentos e principalmente para o treinamento dos 

participantes na instalação dos sismômetros e operação dos sismógrafos SGR e os 

do IAG/USP. A segunda base para as medidas de GPS foi instalada no ponto central 

da linha (na sede da fazenda onde seria realizada a explosão EX34). 

A equipe da IBQ, empresa que forneceu os explosivos, sofreu um 

contratempo na estrada logo depois que saiu de Curitiba (PR), o que resultou em um 

atraso de dois dias no cronograma de aquisição de dados desta linha. 

Os 120 pontos de registro desta linha foram divididos em seis porções de 20 

pontos cada. Foram formados seis grupos, de duas ou de três pessoas, para atender 

às seis porções dessa linha, que incluia: o reconhecimento da posição de cada 

ponto, inclusive o ponto de explosão que estivesse localizado nessas porções da 

linha; procurar locais apropriados e seguros onde seriam instalados os 

equipamentos sismográficos, inclusive solicitando permissão dos proprietários do 
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terreno, se necessário, no dia anterior ao das explosões; instalar os sismômetros, 

efetuando a leitura das coordenadas do ponto do sismômetro com um dos 

receptores GPS e no dia das explosões instalar os sismógrafos correspondentes. 

Além desses seis grupos, foram designados três grupos para efetuar as explosões e 

um grupo para administrar a utilização dos receptores GPS, para armazenar e 

processar esses dados, e para instalar as bases GPS, que serviriam de referência 

para a localização precisa de cada ponto ocupado na linha sísmica, através do 

método diferencial. 

Os sismógrafos foram testados e programados para operar automaticamente 

durante o registro das 7 explosões, que deveriam ser detonadas na mesma 

madrugada. A detonação das explosões durante o período da madrugada se faz 

necessária, para evitar o ruído provocado pelo tráfego nas estradas e pelo ruído 

cultural das cidades e povoados próximos aos pontos de registro. Os SGRs são 

registradores digitais, que utilizam fita magnética com memória de 300Kb e 

capacidade para registrar 16 janelas de tempo de aproximadamente 80s cada, com 

uma amostragem de 200a/s. Os SGR foram programados de modo que as janelas 

fossem acionadas quatro segundos antes dos horários previstos para as explosões, 

com uma duração de 60s ou de 90s, de acordo com a distância dos registradores 

aos pontos de tiro. Os SGRs possuem um relógio interno que são ajustados 

automaticamente, utilizando os relógios padrão (master clocks), antes e após as 

explosões, para o cálculo da deriva dos relógios. Os sismógrafos SSR-1 do 

IAG/USP, possuem uma memória de 2Mb, que permitiu serem programados com a 

mesma quantidade e duração, das janelas dos SGR, para o registro de até seis 

canais e também com 200a/s. Os sismógrafos Pragmatica, além de serem menos 

sensíveis que os sismógrafos mencionados acima, possuem menos memória (1 Mb), 
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de modo que não foi possível programá-los com o mesmo número de janelas que os 

anteriores, desse modo foi necessário utilizar dois destes sismógrafos em dois 

pontos de registro. 

No total, foram programadas 16 janelas, em cada registrador, para as sete 

explosões desta linha. Sete janelas para abrir nos tempos prefixados, outras sete de 

reserva, uma para cada explosão com uma diferença de 40 minutos, entre a janela 

inicial e a janela de reserva. Além dessas 14 janelas foram programadas mais 2 

janelas para o dia seguinte, em horários semelhantes às primeiras janelas da noite 

anterior, como previsão para qualquer motivo de falha na tentativa de detonação das 

explosões. A programação das janelas para a linha L3 é apresentada na Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 – Programação dos tiros da linha L3 nas madrugadas dos dias 6 e 7 de 

Setembro de 1998 

GMT Hora Local Pontos de Tiro Dia Juliano 

03:00 00:00 1  (EX31) 250 

03:10 00:10 7  (EX37) 250 

03:30 00:30 4  (EX34) 250 

03:40 00:40 1 alternativo 250 

03:50 00:50 7 alternativo 250 

04:10 01:10 4 alternativo 250 

05:00 02:00 2  (EX32) 250 

05:10 02:10 6  (EX36) 250 

05:40 02:40 2 alternativo 250 

05:50 02:50 6 alternativo 250 

07:00 04:00 3  (EX33) 250 

07:10 04:10 5  (EX35) 250 

07:40 04:40 3 alternativo 250 

07:50 04:50 5 alternativo 250 

    

03:00 00:00 Alternativo 251 

03:10 00:10 Alternativo 251 
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4.3.3 Posicionamento dos Pontos de Tiro e de Registro 

Para a localização preliminar dos pontos das explosões e dos pontos de 

registro foram utilizadas cartas topográficas com escala 1/100.000. Devido as cartas 

serem muito antigas, a maioria das estradas principais e secundárias que foram 

utilizadas como referências para o traçado das linhas sísmicas, tiveram seus cursos 

originais modificados, de modo que em vários casos foi necessário fazer uma 

reconstituição dos cursos atuais das estradas utilizadas. Em outros casos foi 

necessário utilizar trilhas antigas, que são mostradas nas cartas, mas que não são 

mais transitadas. 

Nos levantamentos de RSP é imprescindível o conhecimento da localização 

precisa dos sismômetros e das explosões. Essas operações foram facilitadas graças 

a utilização de receptores GPS (Global Positioning System), que ajudaram a 

encontrar os locais predeterminados nas cartas e a navegar ao longo das estradas 

desejadas, efetuando a sua reconstituição de forma automática. 

Para a determinação das coordenadas geográficas dos pontos de tiro e de 

registro, foi utilizado o método diferencial com medidas de GPS. Neste método são 

corrigidos os desvios intrínsecos do sistema GPS, através do registro simultâneo das 

medidas GPS do ponto, cujas coordenadas estão sendo determinadas, e as 

medidas GPS numa base, com coordenadas conhecidas, localizada a não mais de 

150 km do ponto pesquisado. É necessário utilizar receptores GPS do mesmo 

modelo e fazer medidas simultâneas de alguns minutos de duração. Assim, podem 

ser determinadas as coordenadas de vários pontos no intervalo que o receptor GPS 

base estiver funcionando. Desse modo é possível atingir uma precisão da ordem de 

5 a 20 metros1. 

1  O erro existente nas medidas com GPS é causado pela Selective Availability (S/A), que é a capacidade que o governo dos EUA tem de 
degradar os sinais dos satélites, através da transmissão de informações ligeiramente erradas na posição das órbitas e no tempo dos relógios dos 
satélites, para propósitos de segurança. Com o S/A ativado a imprecisão pode chegar a 100 metros, porém a experiência atual é de que esta 
imprecisão fica em torno de 40 metros. (Garmin,1993). 
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Nos levantamentos das coordenadas dos pontos foram utilizados 7 receptores 

GPS GARMIN, modelo 100 SRVY II, sendo possível levantar até 6 pontos das linhas 

sísmicas simultaneamente (um fixo na base e 6 móveis no campo). 

Para a linha L3, foi utilizada uma base em Santa Juliana e outra nas 

proximidades do ponto central dessa linha (na sede da fazenda Quebra Anzol). 

Essas bases foram transferidas a partir do ponto de triangulação conhecido, Vértice 

Chuá, efetuando-se leituras simultâneas em ambos pontos, na base de referência e 

na nova base, durante pelo menos uma hora, para se obter uma precisão melhor. 

Os dados recolhidos no campo, armazenados na memória de cada receptor 

GPS, eram diariamente transferidos a um microcomputador portátil (Laptop) para 

liberar a memória do receptor GPS e para posterior processamento. 




