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3 Metodologia

O método de refração sísmica profunda é amplamente utilizado desde a década

de 1920. O primeiro trabalho utilizando este método, no Brasil, foi na década de 1970 por

Giese (1975). Entretanto, o primeiro experimento de refração sísmica profunda realizado

no Brasil utilizando equipamento digital e explosões controladas para este fim, aconteceu

em 1998 (Berrocal et al., 2004), o qual gerou os dados utilizados nesta tese.

A maioria dos detalhes da estrutura da crosta provém de estudos que utilizam os

métodos sísmicos, segundo mostram, entre outros, autores como Sheriff & Geldart (1982),

Dobrin (1985) e Meissner (1986). Entretanto, a avaliação dos processos isostáticos e

dos valores da densidade cumprem um papel importante na definição mais realística

do campo tectônico. Da mesma forma, medições de esforços e aplicações dos métodos

magnéticos, eletromagnéticos e geotérmicos contribuem significativamente para o nosso

conhecimento atual das feições crustais.

No método de refração sísmica são utilizadas fontes de energia, passivas (sismos)

e, principalmente, ativas (explosões) e geofones e registradores (sismógrafos) para captar

e armazenar as perturbações produzidas por estas fontes depois de terem percorrido

as camadas do interior da Terra contendo informações sobre as características dessas

camadas. Uma característica importante do método de refração sísmica profunda é que

seu comprimento em superfície deve ser de 6 a 8 vezes maior do que a profundidade

que se deseja estudar. Por exemplo, na presente pesquisa utilizam-se linhas de 300

km de extensão para alcançar-se uma profundidade de aproximadamente 50 km. Uma

vantagem do método da refração sísmica é permitir a cobertura de uma extensa região

em um curto espaço de tempo, se comparado ao método de reflexão sísmica, e a um custo

bem menor que este método. Os levantamentos de refração sísmica permitem a obtenção

de um modelo representativo de velocidades dos principais substratos existentes na região

auscultada, através da análise do tempo de propagação das ondas sísmicas desde a fonte

até os sismógrafos, embora sem o detalhe obtido no método de reflexão sísmica.
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3.1 Procedimentos e Características Básicas do Mé-
todo de Refração Sísmica Profunda

Sob circunstâncias favoráveis os dados de refração podem fornecer dados estru-

turais e litológicos, porém, geralmente, somente as informações estruturais são obtidas.

Em regiões onde o levantamento de refração é efetuado pela primeira vez temos dois

objetivos principais: determinar, a grosso modo, a forma e a profundidade do embasa-

mento e a natureza ou o tipo de rochas das principais unidades litológicas com base na

velocidade das ondas sísmicas que as atravessam. A identificação dos eventos de refra-

ção é bem mais simples que os de reflexão sísmica . Contudo, não é trivial identificar os

diferentes eventos de refração sísmica, quando existem vários refratores.

A interpretação dos resultados do método de refração sísmica freqüentemente é

baseada principalmente nas primeiras chegadas, porque estas permitem maior precisão

na determinação dos tempos de propagação. Quando utilizamos as chegadas secundárias,

principalmente de ondas refletidas e ondas S, temos que selecionar um ciclo posterior no

trem de ondas e estimar o tempo de propagação através do tempo medido. Entretanto,

se as velocidades baseadas nas chegadas secundárias forem precisas, representam uma

informação muito útil. (Sheriff & Geldart, 1982).

Nos sismogramas de refração sísmica profunda normalmente as fases refratadas

nas camadas mais profundas da crosta apresentam uma amplitude pequena, as vezes

mascarada pelo ruído, todavia as fases refletidas nessas camadas apresentam sinais com

maior amplitude, principalmente nas proximidades dos pontos de refração crítica que

permitem definir melhor a interface crosta/manto (descontinuidade de Mohorovicic, ou

simplesmente Moho), motivo pelo qual este método é conhecido também como método

de reflexão de ângulo amplo (wide-angle reflection).

Os fundamentos do método de refração sísmica podem ser encontrados nos textos

de prospecção sísmica, tais como Dobrin (1985), Sheriff & Geldart (1982).

3.2 Principais Aspectos do Experimento de Refração
Sísmica Profunda deste Trabalho

Os dados utilizados nesta pesquisa de doutorado foram obtidos da execução

de duas linhas sísmicas localizadas no setor central da Província Tocantins. Cada linha
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sísmica tem a extensão de aproximadamente 300 km com 120 pontos de registro (digital)

separados a cada 2,5 km, distribuídos ao longo de estradas principais e secundárias. A

cada 50 km, aproximadamente, foi realizado um tiro.

O explosivo utilizado foi uma emulsão química (IBEMUX), com velocidade de

detonação de 5.200 m/s. Esse explosivo foi bombeado para o interior de furos de 6

polegadas de diâmetro com profundidades variadas (40 a 65 metros) feitos especialmente

para este experimento.

A maior parte do equipamento (registradores SGR, relógios mestres para sin-

cronização do equipamento e unidades de tiro) foram cedidos pelo Projeto PASSCAL

(Program for the Array Seismic Studies of Continetal Lithosphere) que é uma das faci-

lidades oferecidas para a comunidade sismológica internacional pelo IRIS (Incorporated

Research Institutions for Seismology). O controle de tempo dos registradores e das

unidades de tiro era feito por GPS.

Neste trabalho são utilizadas as leituras dos tempos de chegadas da onda P,

onda S e das reflexões de ângulo crítico, ou amplo, das camadas mais profundas da

crosta terrestre, especialmente de Moho.

Os experimentos sísmicos são realizados principalmente com onda P, a onda S

normalmente faz parte do ruído, porém as leis da reflexão, refração e de outros processos

que sofrem os raios sísmicos, se aplicam igualmente para ondas S e P. Deste modo, como

a velocidade da onda S depende apenas da constante elástica µ, que mede a rigidez

dos corpos, e da densidade (ρ), enquanto a velocidade da onda P depende também

da constante elástica de Lamé λ, a razão de velocidades VP /VS fornece informações

importantes sobre a litologia, especialmente entre folhelos e outros tipos de rochas, e

sobre a natureza de fluídos intersticiais. Além disso, o módulo de cisalhamento ao longo

das zonas de falhas parece mudar pouco antes da ocorrência de um sismo, por esse

motivo um esforço considerável está sendo dedicado ao desenvolvimento de técnicas para

se utilizar esta informação que pode ser obtida da velocidade da onda S.

Nos processos de refração e reflexão das ondas sísmicas são gerados dois tipos

de ondas: P e SV, se a onda incidente for uma onda P ou SV. As ondas SH incidentes

sempre geram fases SH refratadas e refletidas. Para identificar com segurança a onda S

é necessário o registro sísmico nas três componentes, onde a onda S é registrada melhor

nas componentes horizontais. Neste experimento, que utilizou explosões em poços como

fonte de energia, a onda S gerada é mais fraca do que a onda S gerada em sismos
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naturais, porque é uma fase convertida. Uma explosão inicialmente só gera ondas P,

entretanto de acordo com o Princípio de Huygens cada ponto de uma frente de onda

pode ser considerado como uma nova fonte de onda, onde parte da energia da onda

P é convertida em onda SV. Neste experimento foram utilizados geofones operando

na componente vertical, o que faz o sinal registrado da onda S ser mais fraco ainda,

pois é registrado apenas parte da energia nessa componente. Esses fatores dificultam a

determinação da chegada da onda S com precisão.

3.3 Razão de Poisson e VP/VS

Na maior parte das rochas das camadas mais superficiais da Terra os valores de

λ e µ não são muito diferentes, de modo que a razão de Poisson, sem considerar essa

diferença resulta em σ = 0.25 o que resulta em VP =
√

3VS.

A importância em se determinar o valor da razão de Poisson para vários ní-

veis crustais é poder inferir quais as litologias existentes nas profundidades delimitadas

pelos principais refratores. Além de auxiliar na determinação da composição química

da crosta e manto superior, a razão de Poisson também pode indicar o estado de po-

rosidade/fratura. Geralmente ocorre uma diminuição na razão VP /VS se as fraturas

estiverem secas, e um aumento nessa razão se a fraturas estiverem saturadas com água.

Esta propriedade de utilizar a variação da razão de Poisson no estudo da profundidade

de penetração de água na crosta superior é importante em relação ao desencadeamento

de sismos. ( Assumpção, 1978)

Em profundidades da crosta inferior, a razão de Poisson não é muito afetada

pela mudança de temperatura onde não existe fusão parcial. Um pequeno grau de fusão

parcial pode diminuir muito mais a VS em relação à VP assim aumentando a razão de

Poisson significativamente. Em regiões tectonicamente ativas, a razão de Poisson pode

ser útil para identificar áreas da crosta inferior e do manto superior onde existe fusão

parcial.

3.4 O Programa TTInvers

O TTInvers é um programa escrito pelo Prof. Robert Mereu, da University

of Western Ontario, para modelagem de estruturas em uma dimensão (1D) utilizando
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dados sísmicos. Embora, o TTInvers modele somente camadas horizontais, permite uma

modelagem interativa, pois não é necessário sair do programa e editar o arquivo texto

com os parâmetros do modelo. Também possibilita a visualização das curvas caminho-

tempo das ondas S simultaneamente com as curvas das ondas P e de onde estariam as

fases com maior amplitude nas curvas caminho-tempo. Este programa roda em Linux.

3.5 O Programa MacRay

O MacRay é um programa escrito por Jim Luetgert (1992) do U.S. Geological

Survey para modelagem de estruturas em duas dimensões (2D) utilizando dados sísmi-

cos, especialmente de refração. Embora seja baseado nas mesmas rotinas matemáticas

do programa SEIS (Cerveny, Molotkov & Psencik, 1977), a interface gráfica do MacRay

possibilita a utilização de mais recursos na modelagem, por exemplo, a visualização ime-

diata dos novos raios sísmicos após qualquer alteração no modelo estrutural, ou simular

o disparo de vários tiros simultaneamente para auxiliar na modelagem da topografia de

uma interface. Uma desvantagem deste pacote é que atualmente só roda em computa-

dores Macintosh.

Esse programa também possibilita a modelagem simultânea de dados sísmicos

com dados gravimétricos ou de gradiente térmico (ainda não totalmente implementado).

No caso dos dados gravimétricos, dada uma função de densidade por velocidade da onda

P, o programa calcula a resposta gravimétrica levando em conta o modelo estrutural de

velocidades sísmicas construído a partir dos dados sísmicos.

3.6 Procedimento Empregado

Os levantamentos de refração sísmica profunda são normalmente efetuados em

arranjos lineares. Os tempos registrados necessitam ser corrigidos em certos parâmetros,

como altitude, hora da explosão, distâncias e solo intemperizado. Depois são coloca-

dos em seções sísmicas numa escala de tempo reduzido, os registros individuais são,

geralmente, normalizados (impressos relativamente à maior amplitude); analisam-se as

freqüências a fim de escolher o filtro mais apropriado. Em termos gerais, a interpretação

das seções de refração sísmica profunda são efetuadas em três etapas:

• Avaliação em uma dimensão (1D) da estrutura velocidade-profundidade por aplica-
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ção de métodos diretos e fórmulas simples, como resolver um caso de duas camadas

com velocidades constantes (fórmulas de interceptação time-crossover). (Meissner,

1986)

• Traçamento de raios em duas dimensões (2D) para a verificação dos principais ra-

mos das curvas caminho-tempo utilizando cálculos de modelos e rotinas interativas

(geralmente por tentativa e erro), objetivando encontrar um ajuste entre as curvas

caminho-tempo calculadas e as observadas. (ver Cerveny, Molotkov & Psencik,

1977; apud Meissner, 1986).

• Elaboração dos sismogramas sintéticos e suas modificações interativas para achar

uma correspondência entre as amplitudes calculadas e observadas, entre as curvas

caminho-tempo teóricas e reais, e finalmente para toda a seção sísmica, incluindo

eventos múltiplos (Fuchs & Mueller, 1971; Braile & Smith, 1975; apud Meissner,

1986).


