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Para abordar nosso problema em estudo empregamos o GPR e a sísmica de 

refração. Aqui apresentamos os principais tópicos dos fundamentos teóricos e 

instrumentais destes métodos. Como existe uma vasta bibliografia sobre as ondas 

eletromagnéticas e elásticas omitimos alguns tópicos no intuito de dinamizar a leitura 

da dissertação citando as referências, quando necessário.  

3.1  Método Ground Penetrating Radar 

 

GPR  

O GPR é um método geofísico extensivamente utilizado para mapear 

estruturas em subsuperfície, com aplicações nas mais diversas áreas. Uma 

excelente introdução sobre o método pode ser encontrada em Davis e Annan (1989) 

e Annan (1998).  

O método utiliza os princípios físicos de propagação de ondas 

eletromagnéticas com similaridades cinemáticas com a sísmica de reflexão.  

3.1.1  Princípios físicos do GPR  

Do ponto de vista físico, quando perturbamos uma partícula eletricamente 

carregada ela irá se propagar, tanto na presença de um meio material quanto no 

vácuo, originando a onda eletromagnética (EM).  

As equações de Maxwell descrevem transporte, dissipação, armazenamento 

e geração da energia eletromagnética nos meios materiais ou no espaço livre. Estas 

equações relacionam o campo elétrico E

 

e o campo magnético B , juntamente com 
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suas variações no espaço, representadas pelo operador diferencial , e no tempo 

representadas pelo operador diferencial t .  

Existem os parâmetros constitutivos que se evidenciam nas equações de 

Maxwell como densidade de corrente, J , densidade de cargas elétricas, , assim 

como duas grandezas inerentes ao meio em que os campos elétrico e magnético se 

propagam: a permissividade dielétrica, , e a permeabilidade magnética, .  

A teoria do campo eletromagnético pode ser descrita pelas quatro leis 

apresentadas a seguir e que constituem a estrutura básica da teoria das interações 

eletromagnéticas (Equações 3.1).  

As equações de Maxwell representam expressões matemáticas de resultados 

experimentais com aplicações em situações macroscópicas. Cada uma delas 

representa uma generalização de certas observações experimentais: i) Lei de Gauss 

para o campo elétrico; ii) Lei de Faraday-Henry (um campo magnético variável no 

tempo produz um campo elétrico); iii) Lei de Gauss para o campo magnético; iv) Lei 

de Ampère-Maxwell (um campo elétrico variável no tempo produz um campo 

magnético)1       

 i.        

                 

 ii.              

          iii.                             

            iv.         (3.1)  

                                                

 

1 O conjunto de equações que compõe as equações de Maxwell com aplicações em meios lineares 

apresenta as seguintes relações: ED (C/m2), densidade de corrente de deslocamento; 

EJ (A/m2),  densidade de corrente de condução; BH

 

(A/m), intensidade do campo 
magnético. 
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onde: E = campo elétrico ( mV ); B = campo magnético (T ); = permissividade 

dielétrica ,

 
(F/m); = permeabilidade magnética (H/m); 

J = densidade de corrente ( mA ) e = densidade de cargas elétricas ( mC ).  

Considerando as equações de Maxwell no vácuo todas as componentes dos 

campos eletromagnéticos satisfazem à equação de ondas unidimensional (Alonso, 

1972; Reitz et al., 1982; Griffiths, 1999 e Nussenzveig, 1997) com velocidade de 

propagação representada por c .  

No caso da propagação de ondas eletromagnéticas em um meio material, e 

se esse é considerado homogêneo, isotrópico, horizontalmente estratificado e com 

extensão lateral infinita (presunção para Terra), o efeito da polarização e 

magnetização do meio pela onda eletromagnética implica na substituição das 

constantes  e  nas equações de Maxwell por , e  características do material. 

Dessa maneira o processo de indução na Terra é descrito por um processo de 

difusão de campos quase estáticos, cuja única diferença seria a velocidade da onda, 

dada por v  . 

O GPR utiliza ondas de rádio num espectro de freqüência entre 10 MHz e 

1000 MHz, que lhe confere a característica de método investigativo de resolução 

muito alta. 

No modo bi estático (mais usual) a antena transmissora radia um pulso 

eletromagnético de alta freqüência que se propaga através da subsuperfície. A 

antena receptora capta o sinal originalmente emitido pela transmissora e vindo de 

diferentes percursos. 

Esse processo de radiação das ondas esféricas dá origem às ondas que se 

propagam diretamente da antena transmissora para a receptora através do solo e do 

ar, e das ondas que chegam à antena receptora após se refratarem e refletirem nas 

interfaces dos meios com diferentes propriedades elétricas. O método se baseia na 

reflexão de ondas eletromagnéticas nessas interfaces (Figura 3.1).    
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Figura 3.1 

 

Trajetória dos raios ilustrando a propagação da onda eletromagnética no solo e o 
respectivo gráfico apresentando a relação dos tempos de chegada dos diferentes eventos de acordo 
com a distância de separação entre as antenas (modificado de Annan, 1992)  

Os aspectos mais importantes do GPR são a resolução e a profundidade de 

penetração. Ambos dependem principalmente da freqüência do sinal transmitido e 

das propriedades elétricas do material (permeabilidade magnética 

 

descreve como 

átomos intrínsecos e momentos magnéticos moleculares respondem a um campo 

magnético; condutividade elétrica 

 

descreve como o fluxo de cargas livres formam 

uma corrente quando um campo elétrico está presente; permissividade dielétrica 

 

descreve como cargas intrínsecas ao material podem ser deslocadas em resposta a 

um campo elétrico).  

A resolução é determinada pelo período do pulso emitido, controlado pela 

largura da banda de freqüência do sistema. Os sistemas de GPR são projetados 

para alcançar uma banda de freqüências aproximadamente igual ao valor da 

freqüência central. A resolução aumenta com o aumento da freqüência central. 

Por outro lado, a profundidade de investigação2 é fortemente controlada pela 

condutividade elétrica do solo combinada com a freqüência central do sistema. 

No caso do GPR, a antena é considerada como um dipolo radiante. Dessa 

forma, o processo de emissão de radiação por dipolos elétricos é dos mais eficazes 

para a produção de ondas eletromagnéticas e constitui o mecanismo mais 

                                                

 

2 Alguns aspectos como condução elétrica, polarização, espalhamento geométrico e perdas por 
dispersão também interferem na profundidade de investigação.  
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importante pelo qual átomos, moléculas e núcleos emitem e absorvem radiação 

eletromagnética. 

O coeficiente de reflexão eletromagnético é dado a partir da impedância 

eletromagnética que relaciona os campos elétricos e magnéticos perpendiculares 

entre si que são dependentes das propriedades físicas do meio, sendo assim, a 

amplitude do coeficiente de reflexão do GPR é a razão das impedâncias 

eletromagnéticas de cada meio (Equação 3.2) que pode ser expressa por suas 

permissividades dielétricas ou velocidades.              

 (3.2)  

onde: = permissividade dielétrica (constante dielétrica) do meio 1; = 

permissividade dielétrica (constante dielétrica) do meio 2; v = velocidade do meio 2 

e v  = velocidade do meio 1.  

A variação da permissividade dielétrica entre diferentes meios deve 

idealmente ocorrer de forma brusca para termos uma boa reflexão. Por outro lado, 

se considerarmos a existência de uma interface transicional, como a representada 

pela franja capilar (Figura 3.2), poderá haver uma gradação contínua da reflexão, ou 

seja, pouca energia refletida (Annan et al., 1991). Neste caso é importante que a 

razão da espessura da franja capilar ou zona capilar pelo comprimento de onda seja 

pequena para que haja contraste entre a zona saturada e não saturada (Reynolds, 

1997) (Figura 3.2).         

Figura 3.2 

 

Efeito da espessura da zona capilar em 2 meios com diferentes (6 e 25); a amplitude 
do coeficiente de reflexão decresce com a razão da espessura da zona capilar pelo comprimento de 
onda incidente (adaptado de Reynolds, 1997)     

vv
vv

rgpr
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3.1.2  Procedimento de campo  

Os dados foram adquiridos de forma sistemática em todas as campanhas 

procurando minimizar ou eliminar possíveis fontes de erros como deriva do 

instrumento e condições meteorológicas diferentes das planejadas. 

O equipamento utilizado foi o RAMAC da Mala Geosciences, com antenas de 

50 MHz, 100 MHz e 200 MHz (não blindadas) no modo transversal elétrico, ou seja, 

com as antenas perpendiculares ao perfil amostrado. Essa disposição possibilita 

uma ampla cobertura angular de uma interface em subsuperfície e apresenta o 

campo elétrico transversal à direção do perfil.  

A aquisição foi feita ao longo do perfil georeferenciado de 20 m, com emprego 

da geometria Wide Angle Reflection and Refraction 

 

WARR (sondagem de 

velocidade), simulando a aquisição da sísmica de reflexão multicanal, ou seja, a 

antena transmissora permaneceu fixa e a receptora foi sendo deslocada de um 

afastamento (offset) mínimo até um offset máximo computando 30 traços com 

intervalos específicos para cada freqüência (Tabela 3.1). O procedimento foi 

repetido a cada nova posição da antena transmissora, que também se deslocou nos 

mesmos intervalos da antena receptora.  

Tabela 3.1  Procedimento de campo para antenas de 50 MHz, 100 MHz e 200 MHz 

Freqüência Central 

(MHz) 

Offset mínimo 

(m) 

Offset máximo 

(m) 

Incremento 

(m) 

50 0 5,8 0,2 

100 0 2,9 0,1 

200 0 2,9 0,1 

 

Desta forma, para cada ponto de posicionamento da antena transmissora 

foram obtidos conjuntos cdp s (common-depth-point) ou cmp s (common-midpoint) 

pelo reordenamento dos traços adquiridos ao longo de todo ensaio. 

A Figura 3.3 ilustra como ocorre esse reordenamento de traços.      
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Figura 3.3 

 

Sucessivos arranjos WARR com deslocamento das antenas transmissoras e receptoras 
e reagrupamento dos traços em conjuntos cdp s   

Buscamos com esse procedimento, melhorar a relação S/R (sinal-ruído) e 

determinar os valores de velocidade da onda EM para cada conjunto cdp por meio 

das análises de velocidades (ajustes das hipérboles dos tempos de reflexão e 

relação semblance) e dos ajustes lineares dos tempos de chegada das ondas 

diretas.   

3.1.3  Parâmetros de aquisição  

O levantamento foi sistemático em todas as campanhas e foram sempre 

observados os seguintes parâmetros (Tabela 3.2):   
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freqüência da antena  50 MHz, 100 MHz e 200 MHz, visando observar 

informações distintas quanto à profundidade de investigação e 

resolução; 

 
freqüência de amostragem 

 
número de amostras por segundo de um 

registro digital; foram adotados valores superiores ao dobro da 

freqüência de Nyquist3; 

 

orientação das antenas 

 

transversal elétrico (TE) por proporcionar 

uma maior área de varredura em subsuperfície; 

 

número de amostras 

 

quantidade de pontos num registro que irá 

compor o sinal (janela temporal). Foi variável de acordo com a 

freqüência empregada; 

 

empilhamento 

 

sobreposição do sinal com o objetivo de melhorar a 

relação sinal-ruído; 

 

posição do sinal (signal position) 

 

em todos os períodos sempre se 

colocou o início do registro deslocado de um certo valor em relação (no 

eixo do tempo) à origem, visto que necessitávamos identificar com 

precisão o início da onda aérea e da onda direta para o cálculo do teor 

de umidade.   

 Tabela 3.2  Alguns parâmetros de aquisição das antenas de 50 MHz, 100 MHz e 200 MHz  

Freqüência Central 

(MHz) 

Freqüência de  

Amostragem (MHz)4 Nº de amostras Empilhamento

 

50 717,59 512 128 

100 1742,76 512 128 

200 2144,94 512 128 

   

3.1.4  Dados sintéticos  

No intuito de modelar as respostas eletromagnéticas frente à geologia local e 

condições de umidade e compará-las com os resultados obtidos nos levantamentos 

                                                

 

3 Freqüência máxima que pode ser representada no domínio discreto tfn

 

(Duarte, 2003). 
4 Esses valores variaram ligeiramente entre os diferentes períodos de realização dos ensaios. 
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geofísicos realizados, reproduzimos a mesma geometria de aquisição (WARR) e as 

condições de campo através do aplicativo REFLEXW 3.0 (Sandmeier, 2003). 

As descrições e construções dos modelos teóricos 2D são abordados 

detalhadamente no capítulo 5, onde buscamos modelar a resposta do radar em 

diferentes condições do meio, como variações nas espessuras da franja capilar, 

umidade e composição granulométrica e compará-la às respostas obtidas nos 

ensaios de campo.  

3.2  Método da sísmica de refração  

Considerando os aspectos de ordem econômica e as características do 

problema em estudo, a sísmica de refração é classicamente um dos métodos 

geofísicos mais utilizados. Sua aplicação permite estudar superfícies rasas, onde é 

mais difícil o emprego da sísmica de reflexão. Sua aquisição, processamento e 

interpretação são relativamente rápidos e simples, demandando uma logística de 

campo e um processamento relativamente barato e simples. Na prática, está limitado 

a profundidades máximas de aproximadamente 50 m com 3 ou 4 camadas.  

3.2.1  Princípios físicos da sísmica de refração  

O princípio físico da sísmica de refração se dá no momento que provocamos 

a deformação de uma certa região de um meio elástico, provocando uma 

perturbação que só pode propagar-se em presença de um meio material, dando 

origem à onda de natureza elástica. O fenômeno da refração se caracteriza pela 

mudança da velocidade de propagação da onda elástica ao passar de um meio para 

outro com propriedades elásticas distintas.  

A onda refratada tem a mesma freqüência da onda incidente, mas 

comprimento de onda diferente, pois os pontos do outro meio quando atingidos pela 

perturbação, tornam-se focos emissores secundários de mesma freqüência à da 

fonte (Princípio de Huygens-Fresnel).  

Para cada par de meios a razão entre o seno do ângulo de incidência e o 

seno do ângulo de refração é constante, caracterizando a Lei de Snell-Descartes 

(Equação 3.3). 
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                           (3.3)  

onde: seni  = seno do ângulo de incidência;senr  = seno do ângulo de refração; v  = 

velocidade no meio 1; v = velocidade no meio 2; ,n = índice de refração relativo 

do meio 2 em relação ao meio 1.   

O método da sísmica de refração considera alguns pressupostos na sua 

aplicação: Terra como meio homogêneo e isotrópico como também as ondas se 

propagando radialmente e com velocidade constante. 

O método só se aplica quando a onda atinge uma interface com um meio de 

maior velocidade e cujo raio sísmico forme um ângulo de incidência tal que o ângulo 

de refração resulte em 90o, implicando numa refração total.  

Partindo-se destes princípios físicos, o método consiste na geração das 

ondas sísmicas (que do ponto de vista físico não se diferenciam das ondas 

elásticas) através de uma fonte situada na superfície do terreno (situação mais 

comum) e registro de seus tempos de chegada da onda nos receptores, 

denominados geofones, normalmente colocados segundo um alinhamento na 

superfície. 

A energia de deformação elástica liberada pela fonte sísmica se propaga pela 

subsuperfície com várias características. De acordo com o espaço em que se 

propagam existem as ondas superficiais 

 

Rayleigh e Love 

 

que se originam e 

propagam pela superfície do terreno e as ondas de corpo que se propagam por todo 

o volume do meio elástico, quando a subsuperfície é isotrópica.  

Existem dois tipos de ondas de corpo: as ondas P e as ondas S. As ondas P, 

também conhecidas como ondas primárias, apresentam sempre maior velocidade 

que as ondas S e as ondas superficiais, sendo sempre as primeiras a chegarem nos 

receptores, independentemente da distância fonte-receptor. Em meios isotrópicos, 

as ondas P se caracterizam pelo fato do movimento das partículas possuir a mesma 

direção de propagação da frente da onda. 

As ondas S são conhecidas por ondas secundárias, tendo sempre velocidade 

menor do que a das ondas P. Neste caso, as partículas do meio se movem em 

direção ortogonal à da propagação da onda. As componentes vetoriais das ondas S 

,n
v
v

senr
seni
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podem decompor-se em verticais, SV, com movimentos no plano vertical, e 

horizontais, SH, com movimentos no plano horizontal (Burger, 1992). 

Em meios homogêneos as velocidades das ondas P e S são expressas em 

função de seus parâmetros elásticos (Equação 3.4)         

 e          (3.4)  

onde: Pv = velocidade da onda P (m/s); Sv = velocidade da onda S (m/s); G = 

módulo de rigidez; k  = módulo de incompressibilidade e  = densidade (g/cm3).  

Vale ressaltar que a velocidade de propagação das ondas sísmicas são 

independentes da potência da fonte, mas dependentes das propriedades do meio 

em que se propagam, ou seja, o método da sísmica refração permite a 

caracterização do meio pela determinação de suas velocidades (Tabela 3.3).   

Tabela 3.3 

 

Velocidade de Propagação da onda P em diferentes meios (modificado de Cavada, 
2000, e Burger, 1992) 

Velocidade de propagação da onda P em diferentes meios 

Meio Velocidade (m/s) 

ar 331,5 

água  1475 

solo 250-600 

aluvião 500-2000 

areia não-saturada  200-1000 

areia saturada 800-2200 

areia e cascalho não-saturada 400-500 

areia e cascalho saturado 500-1500 

argila 900-2500 

 

Na prospecção da sísmica de refração só interessam os registros das ondas 

que seguem trajetória de tempo mínimo (Princípio de Fermat), que são as primeiras 

a chegarem aos geofones. Com os registros dos tempos de chegada em cada 

geofone elaboram-se os gráficos tempo-distância. A partir destes gráficos calculam-

Gk
vP

G
vS
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se as velocidades de cada estrato e suas respectivas espessuras. A determinação 

das velocidades é bastante simples, bem como a identificação das ondas P, visto 

serem estas as primeiras a ser identificadas nos sismogramas (Figura 3.4). Estas 

premissas são válidas quando os estratos são paralelos; caso contrário, as 

velocidades calculadas são denominadas aparentes.          

Figura 3.4 

 

Diagrama ilustrativo dos eventos da onda direta e da onda refratada num levantamento 
de sísmica de refração  

As Equações 3.5 e 3.6 mostram as relações que permitem obter as 

espessuras das camadas a partir dos tempos de propagação e das velocidades 

obtidas.       

    e                  (3.5)              

           (3.6)  

onde: dt = tempo da onda direta; rt = tempo da onda refratada; x

 

= offset; v = 

velocidade do meio 1; v = velocidade do meio 2; h

 

= espessura da camada e i

 

= 

vvsin  ângulo crítico.  

No caso de um meio multi-acamadado, o tempo de registro (Equação 3.7) 

será dado pela seguinte expressão:              

 (3.7) 

v
x

td
v
hx

v
h

t ii
r

tancos

vv
vvx

h c

n

i i

n

i
i

i v
v
v

senh
t
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Nos levantamentos sísmicos aplicados a estudos hidrogeológicos, as 

principais fontes de erros que podem afetar o uso da sísmica de refração têm 

correlação com: i) pronunciada anisotropia de velocidade (vertical e horizontal) e ii) 

existência de zona cega ou camada escondida. Para remediar estas possíveis 

fontes foi utilizado neste trabalho o Método Recíproco Generalizado 

 
GRM, o qual 

comporta a existência da zona cega. 

A zona cega é uma camada delgada que não pode ser detectada pela 

sísmica de refração (Sheriff e Geldart, 1989). Sua ocorrência se dá devido à camada 

estar intercalada entre duas outras de maior espessura. No nosso caso em estudo, a 

franja capilar pode se comportar como uma camada escondida e falsear a 

determinação do horizonte de saturação total (N.A.), normalmente identificado pelo 

método.  

3.2.2  Procedimento de campo  

Realizamos os ensaios de sísmica de refração no perfil de 20m 

georeferenciado utilizando o sismógrafo digital DAS-1 da OYO de 24 canais com 

conversor Analógico/Digital  A/D de 24 bits, fonte mecânica tipo marreta e geofones 

de freqüência natural de 100 Hz com separação de 0,5 m.  

As fontes sísmicas em trabalhos de sísmica rasa devem ter energia suficiente 

para gerar um sinal mensurável com boa relação sinal/ruído, um pulso de menor 

duração possível com boa repetibilidade dos sinais, garantindo uma boa resolução. 

A fonte tipo marreta com gatilho piezoelétrico (que converte a energia mecânica em 

energia elétrica) é bem adequada para estudos em áreas urbanas. No nosso caso, 

utilizamos uma placa circular de ferro impactada com uma marreta de 8 Kg. 

Os geofones são dispositivos mecânicos que convertem as oscilações do 

meio em sinais elétricos. Quando as oscilações atingem os geofones, a bobina 

móvel desloca-se em relação às linhas de força do campo magnético, gerando uma 

tensão elétrica proporcional à derivada do deslocamento, Duarte (2003). Utilizamos 

os geofones de componente vertical, que respondem às oscilações verticais do 

meio. 

Como empregamos um sismógrafo de 24 canais, o arranjo de campo foi feito 

da seguinte maneira: na linha geofísica georeferenciada de 20 m, elegemos os 

locais dos tiros conforme indicado na Figura 3.5. Na prática, assume-se 
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empiricamente que a profundidade máxima de investigação é aproximadamente 1/3 

do máximo offset empregado.        

Figura 3.5  Disposição dos pontos de tiro e localização dos geofones na linha geofísica   

Com os geofones dispostos de 0,5 m a partir da origem (Figura 3.5), geramos 

os impactos em cada ponto de tiro e, posteriormente, deslocamos os 24 geofones 

repetindo os mesmos números de impactos nos mesmos pontos de tiros anteriores. 

Com esse procedimento realizamos uma aquisição com 48 geofones e cinco pontos 

de tiro diferentes. 

O emprego de tiros externos e internos ao arranjo de geofones contribuiu para 

diminuir a ambigüidade na inversão dos dados e determinar de forma mais precisa o 

número de camadas e suas velocidades.   

3.2.3  Parâmetros de aquisição   

Os ensaios sísmicos foram programados a partir do conhecimento dos dados 

dos poços, ou seja, os parâmetros de aquisição foram previamente estimados 

segundo um modelo geologicamente conhecido. Os parâmetros (Tabela 3.4) 

considerados foram: 

 

tempo de registro 

 

deve ser suficiente para assegurar a chegada das 

ondas refratadas do estrato mais profundo que se deseja investigar;  

 

intervalo de amostragem 

 

deve ser pequeno o suficiente para 

reproduzir as maiores freqüências esperadas evitando o falseamento 

das freqüências (aliasing);  

 

offset mínimo 

 

deve garantir a chegada das ondas refratadas do 

estrato mais profundo a que se deseja investigar.  
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Tabela 3.4 

 
Parâmetros de aquisição dos dados sísmicos nos ensaios de janeiro, abril e 

setembro de 2004 

Parâmetros de aquisição dos dados sísmicos 

Tipo de Fonte 
sísmica 

Freqüência 
dos geofones 

Espaçamento 
entre os geofones 

Intervalo de 
amostragem 

Offset s 

mínimos nos 

diferentes 

PT s 

Marreta 100 Hz 0,5 m 250 ms 
0,25 m; 0,5 m 

e 15,0 m 

                                                                                                                                                                                                                                       

3.2.4  Método recíproco generalizado 

 

GRM  

Dentre os vários métodos interpretativos de dados de sísmica de refração que 

permitem calcular as espessuras e velocidades dos estratos geológicos, o Método 

Recíproco Generalizado/Generalized Reciprocal Method 

  

GRM (Palmer, 1980) se 

diferencia por incorporar o conceito da migração do raio sísmico refratado na 

determinação da superfície refratora. 

Ele testa uma série de offsets (distância XY na Figura 3.6) e escolhe o valor 

ótimo usando um critério de mínima variancia (Palmer, 1980). Para o valor XY ótimo, 

os raios direto e reverso são refratados a partir de pontos muito próximos em 

subsuperfície. 

O GRM pode definir camadas com variações nas velocidades e espessuras, 

diferentemente da maioria dos outros métodos. Apesar de pouco difundido no Brasil, 

ele é o único que permite estudar refratores irregulares, reconhecendo e 

acomodando, em muitas situações, camadas escondidas em sua interpretação.            

Figura 3.6  Ilustração de um modelo de duas camadas com um refrator irregular para o método GRM  



Capítulo 3 

 
Métodos geofísicos utilizados: GPR e sísmica de refração   

43

 
Uma das rotinas de interpretação do método GRM é a análise da função 

velocidade, Vt . Ela é dada considerando G o ponto médio de XY

 
(Figura 3.6) pela 

Equação (3.8):            

           (3.8)   

onde: AYt = tempo de chegada da onda P refratada no percurso AY 

( XYAGAY ); BXt = tempo de chegada da onda P no percurso BX 

( XYAGABBX ) e ABt  = tempo de chegada da onda P percurso AB.   

A velocidade do refrator é dada a partir do gráfico da função análise de 

velocidade ( Vt ) versus a distância x, ou seja:             

 (3.9)         

onde: a = coeficiente angular da função Vt e nV = velocidade da refrator na n -ésima 

camada.  

A determinação da função tempo-profundidade corresponde ao tempo de 

percurso da função profundidade no método da reflexão. Supondo várias camadas 

irregulares, a generalização da função tempo-profundidade será:                

         (3.10)   

onde: nV '  = velocidade aparente e XY  = valor ótimo de XY.  

Para camadas planas os tempos de chegada dos tiros diretos e reversos 

podem ser generalizados pelo fator de conversão da profundidade (Equação 3.11):  

ABBXAY
V

ttt
t

a
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         (3.11)  

onde:                                       ;    jnV = fator de conversão da profundidade.  

A determinação do valor ótimo de XY é um dos aspectos mais importantes no 

método GRM. Sua estimativa consiste em inspecionar as informações do tempo de 

percurso, analisar a velocidade do refrator e a função tempo-profundidade. O valor 

ótimo de XY

 

pode ser obtido pela Equação 3.12:         

                 (3.12)  

onde: njjn VVi sin ; n  = número de camadas e jGZ  = espessura da camada j  

Outro ponto importante do método GRM é que o fator de conversão da 

profundidade é relativamente insensível a mergulhos da superfície refratora de até 

20º. Este aspecto é extremamente conveniente para tratar irregularidades do 

refrator, incluindo aquelas nas quais a velocidade da camada varia continuamente 

com a profundidade (Palmer, 1980).  
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