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4 Resultados Obtidos

Neste capítulo são apresentadas as seções sísmicas para as ondas P e S em

tempo reduzido para as duas linhas sísmicas. Para as seções das ondas P foi utilizada

uma velocidade de redução de 6,00 km/s e para as seções das ondas S foi utilizada uma

velocidade de redução de 3,46 km/s, utilizando estas velocidades os eventos refratados

das ondas P e S podem ser correlacionados mais facilmente.

Na figura 15 é apresentada uma seção sísmica em tempo real a fim de se verificar

a qualidade dos sinais obtidos na maior parte deste experimento de refração sísmica

profunda.

Os sinais das explosões foram processados e analisados através do programa SAC

(Seismic Analysis Code; Tapley and Tull, 1991). Foram lidos nos sismogramas os tempos

de chegada da onda P direta e refratadas nas diversas camadas da crosta sob cada linha

sísmica. Todas as leituras foram feitas de forma sistemática marcando-se o tempo no

início do sinal da fase utilizando-se filtros passa-banda quando necessário.

Para manter a legibilidade das figuras das seções sísmicas optou-se por não

colocar a marca das leituras nessas figuras. As leituras das chegadas das ondas P, S e

de algumas fases refletidas são apresentadas nas Tabelas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 para a linha

sísmica L1-Porangatu, no Apêndice A (na página 55) e nas Tabelas 10, 11, 12, 13 e 14

para a linha sísmica L2-Cavalcante , no Apêndice B, na página 67.

Nessas tabelas, o campo estação indica a posição do registrador na linha e seu

número de identificação, o campo distância apresenta a distância em quilômetros das

estações em relação à fonte e os campos tempo de chegadas das ondas P, S e reflexões

indicam o tempo de percurso, em segundos, desde a fonte até a estação com precisão de

milisegundos. O tempo dos registradores e das unidades de disparo foram controlados

com GPS.

Os modelos 1D, construídos com o programa TTInvers, são as primeiras aproxi-
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Figura 15: Secão sísmica do tiro EX11 mostrando as chegadas das ondas P e S. Filtrada
de 2-10 Hz e sem aplicação de velocidade de redução.
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mações para a construção dos modelos 2D. Apesar desses modelos 1D serem elaborados

apenas com camadas horizontais, permitem indentificar as principais refrações e reflexões

das ondas P e das ondas S, simultaneamente, para modelos reais com camadas inclina-

das. Isto é obtido porque o programa permite utilizar os dados em tempo reduzido, cujo

o valor da velocidade de redução para os dados da onda S é o valor da velocidade de

redução do dados da onda P dividido por
√

3 (VS=VP /
√

3), ou seja, utilizando valor da

razão de Poisson, σ = 0, 25 (Winardhi & Mereu, 1997; Musacchio et al., 1997).

A interface gráfica desse programa é simples, porém eficiente, uma vez que atra-

vés de comandos no teclado é possível ajustar o modelo e acompanhar as mudanças em

tempo real (sem perdê-lo de vista). Além de permitir o ajuste da escala e dos valores

dos eixos do modelo, é possível escolher o modelo incial entre um número determinado

de modelos sugeridos, cada um com um número diferente de camadas e, também, se

serão mostradas as curvas caminho-tempo para as ondas P e S simultaneamente ou

individualmente. Existe a opção de mostrar a curva caminho-tempo como uma linha

contínua simples ou como uma linha com astericos, neste caso os asteriscos indicam

onde chegariam as fases com maiores amplitudes. Quando o tiro modelado não está

em um extremo da linha sísmica é necessário criar dois modelos separadamente, pois o

programa só permite distâncias positivas.

Os parâmetros dos modelos resultantes do programa TTInvers permitem ela-

borar um modelo 2D preliminar combinando os resultados dos diferentes tiros de cada

linha sísmica. Esses parâmetros indicam as velocidades e profundidades das camadas

de cada modelo e as curvas caminho-tempo indicam a distância aproximada onde essas

velocidades ocorrem. É necessário ter cuidado com camadas existentes no modelo que

não aparecem como primeiras chegadas.

Os modelos 2D, construídos com o programa MacRay, apresentam informações

das velocidades das ondas P e ondas S e, também outras informações que dependem do

valor destas, como a Razão de Poisson ou razão VP /VS. O programa MacRay apresenta

os resultados em janelas independentes, uma para o modelo com traçado de raios e outra

para as curvas caminho-tempo.

A modelagem 2D no MacRay é feita a partir de um modelo inicial geralmente

baseado nos resultados de modelos 1D. Estes modelos 1D são indicadores importantes

dos parâmetros iniciais, pois quanto mais informações trouxerem os modelos 1D, mais

consistente será o modelo 2D inicial e mais rápida será a etapa de construção do modelo
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final. Entretanto, nem sempre o modelo 2D final preserva todas as características dos

modelos 1D, pois os modelos 2D são criados com a utilização simultânea de vários tiros

diretos e reversos e para satisfazer essa condição é necessário inserir outras características

como camadas inclinadas, degraus topográficos de algumas camadas e gradientes laterais

de velocidade, entre outras.

4.1 Porangatu

4.1.1 Descrição

A linha sísmica L1-Porangatu incia-se na cidade de São Miguel do Araguaia,

às margens do Rio Araguaia e vai até a cidade de Minaçu, ambas no Estado de Goiás.

Nesta linha todos os 7 tiros (EX11, EX12, EX13, EX14, EX15, EX16 e EX17, de oeste

para leste respectivamente) foram registrados e com um bom nível sinal/ruído. A onda

S também foi relativamente identificada com nitidez. Como particularidade desta linha

sísmica pode-se destacar a presença de um anortosito na superfície, com velocidade alta, e

também a presença de um corpo granítico que influenciou consideravelmente os tempos

de chegada nesta região, nas proximidades dos tiros EX14 e EX15, respectivamente

(Figura 14).

A localização dos pontos de registro nessa linha ficaram bastante próximos do

traçado teórico da mesma pela existência de estradas e caminhos que facilitaram o acesso

aos pontos previamente definidos no mapa. A topografia desta linha sísmica é pratica-

mente plana, com uma variação máxima de 100 metros (de 400 a 500 m de altitude)

até as proximidades do tiro EX14. A segunda metade após o tiro EX14, a topografia é

bastante acidentada com variações de até 500 m (de 500 a 1000 m de altitude).

4.1.2 Modelos 1D da linha sísmica L1-Porangatu

Os resultados do programa TTInvers apresenta os modelos 1D como o mostrado

na Figura 16 que é a imagem idêntica ao que se vê na tela do computador durante a

modelagem.

Na parte superior da Figura 16 é apresentado o traçado das curvas caminho-

tempo, na parte inferior da figura são apresentados os parâmetros do gráfico (no canto

esquerdo), as camadas modeladas com seus valores de velocidade no topo, na base,
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espessura, profundidade inicial, profundidade final e razão de Poisson (na parte central)

e o modelo 1D obtido na modelagem (no canto direito).

Nesse exemplo específico (Figura 16) é apresentado o tiro EX11 da linha L1-

Porangatu, tiro direto no sentido oeste-leste, modelado com 5 camadas horizontais. As

partes com maior densidade de símbolos nas linhas indicam onde seriam observadas

as fases sísmicas com amplitudes maiores. Os asteriscos vermelhos correspondem ás

chegadas da onda P refratada e refletida e os círculos verdes correspondem, unicamente,

às chegadas da onda S refratada. Entre 120 e 180 km, observa-se um afastamento das

leituras das ondas P e S, em relação á curva caminho-tempo, esse afastamento deve-se á

presença do anortosito e do corpo granítico, mencionados anteriormente. Nesse modelo

também é possível observar a presença de uma camada oculta (4a. camada) cuja refração

chega após as refrações das 3a. e 5a. camadas.

Os modelos 1D para a linha sísmica L1-Porangatu, obtidos com o programa

TTInvers, estão no apêndice C (página 74).

4.1.3 Modelos 2D da linha sísmica L1-Porangatu

Na figura 17, os asteriscos coloridos são os tiros, no interior de cada camada

são mostrados os valores da velocidade da onda P, da velocidade da onda S e da razão

de Poisson. Perceber qua a figura não está em escala de 1:1 (profundidade x distância),

assim feições, como a topografia de Moho, parecem ser mais acentuadas do que realmente

são. Na mesma figura são apresentados os traçados de raios sísmicos e as curvas caminho-

tempo obtidas com o programa MacRay.

Os modelos 2D para a linha sísmica L1-Porangatu, obtidos com o programa

MacRay, estão no apêndice D (página 86). Nestas figuras são apresentados os modelos

2D com os traçados de raios e as curvas caminho-tempo para cada tiro da linha sísmica.

As seções sísmicas da onda P estão no Apêndice E na página 94 e as seções

sísmicas da onda S estão no Apêndice F na página 102.
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Figura 16: Modelo 1D referente ao tiro EX11 - Linha L1-Porangatu.
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Figura 17: Modelo 2D referente a onda P da Linha L1-Porangatu
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4.2 Cavalcante

4.2.1 Descrição

A linha sísmica L2-Cavalcante inicia-se em Minaçu, cruza a cidade de Posse

(EX25) (última cidade no Estado de Goiás, cruzada pela linha sísmica) e termina na

Fazenda Pratudão já no Estado da Bahia. Nesta linha os tiros EX21, EX23, EX25,

EX26 e EX27 foram eficientes, e os tiros EX22 e EX24 não foram registrados. De um

modo geral, comparando-se com os tiros da linha L1-Porangatu, os tiros da linha L2-

Cavalcante não foram tão claros, tanto para onda P, quanto para onda S.

Nesta linha sísmica, ao contrário da linha sísmica L1-Porangatu, os pontos estão

distribuídos de forma muito irregular devido a falta de caminhos de acesso aos pontos

pré-determinados no mapa, resultando em uma linha descontínua com várias direções. A

topografia, nessa linha, é muito acidentada com variações de mais de 500 metros durante

toda a sua extensão (de 500 a mais de 1000 m de altitude).

4.2.2 Modelos 1D da linha sísmica L2-Cavalcante

A seguir é apresentado um exemplo específico (Figura 18) do tiro EX21 da linha

L2-Cavalcante, tiro direto no sentido oeste-leste, modelado com 5 camadas horizontais.

Algumas das fases refletidas da descontinuidade de Moho podem ser observadas em torno

dos 140 km. Nesse modelo, como no modelo 1D apresentado para a linha sísmica L1-

Porangatu na seção anterior, também é possível observar a presença de uma camada

oculta (4a. camada) cuja refração chega após as refrações das 3a. e 5a. camadas.

Os modelos 1D desta linha sísmica são apresentados no Apêndice G na página

110.

4.2.3 Modelos 2D da linha sísmica L2-Cavalcante

Os modelos 2D da linha L2-Cavalcante são similares aos modelos 2D obtidos

para linha L1-Porangatu. Abaixo é apresentado o modelo final 2D, onde são mostrados

os valores das velocidades da onda S, a título de exemplificação, juntamente com o seu

traçado de raios sísmicos. Pode-se observar que neste modelo existem apenas 5 tiros, o

tiro EX22 e o tiro EX24 não foram registrados para esta linha sísmica.
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Figura 18: Modelo 1D referente ao tiro EX21 - Linha L2-Cavalcante.
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Os modelos 2D para esta linha sísimica são apresentados no Apêndice H na

página 119.

As seções sísmicas da onda P estão no Apêndice I na página 125 e as seções

sísmicas da onda S estão no Apêndice J na página 131.
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Figura 19: Modelo 2D referente a onda S da Linha L2-Cavalcante


