
2. CONCEITOS BÁSICOS DO MÉTODO DE REFRAÇÃO SÍSMICA 

PROFUNDA 

 

2.1 Introdução  

A maioria dos detalhes da estrutura da crosta provém dos estudos através de 

métodos sísmicos, segundo mostraram, entre outros, autores como Sheriff (1982), 

Dobrin (1985) e Meissner (1986). Apesar disso, a avaliação dos processos 

isostáticos e da densidade cumprem um papel importante na definição mais 

realística do campo tectônico. Assim como 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, ativas 

(sismos) e, principalmente, passivas (explosões) 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. Como particularidade, podemos ressaltar uma 

característica importante do método de refração que é a instalação dos sismógrafos 

a distâncias, da fonte de energia, bem maiores que a profundidade estudada. Por 

exemplo, na presente pesquisa utiliza-se uma linha de 300 km de extensão para 

alcançar-se uma profundidade de 50 km aproximadamente. Uma vantagem do 

método da refração sísmica é permitir a cobertura de uma grande região em um 

curto espaço de tempo, se comparada à reflexão sísmica, e a um custo bem menor 

que esse 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 
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da fonte até os sismógrafos, embora sem o nível de detalhe obtido no método de 

reflexão sísmica. 

 

2.2 Crosta, Manto, Litosfera e Astenosfera  

2.2.1 Definições de Crosta  

Atualmente a definição sismológica, de acordo com Meissner (1986), parece 

ser a mais clara embora exista uma certa sobreposição entre  as velocidades 

sísmicas dos materiais da crosta profunda (“fria”) e do manto superior (“quente”). Em 

1909, Mohorovicic percebeu que as velocidades das ondas sísmicas compressionais 

aumentavam consideravelmente em profundidades de algumas dezenas de 

quilômetros. Desde então, uma grande quantidade de dados acerca da transição 

entre crosta e manto vem sendo obtida por métodos sísmicos e sismológicos. A 

interface entre a crosta e o manto é denominada Descontinuidade de Mohorovicic, 

ou simplesmente Descontinuidade de Moho. Existem várias definições de crosta 

terrestre, cada uma de acordo com alguma área: sismologia, gravimetria, geologia, 

mineralogia, química, etc., abaixo são citadas as três primeiras. 

- Definição por velocidades sísmicas:  

  Crosta é a camada externa da Terra na qual a velocidade das ondas 

compressionais (ondas P) é menor que 7,6 km/s ou a velocidade das ondas de 

cisalhamento (ondas S) é menor que 4,4 km/s. 

- Definição por densidade: 

  Crosta é a camada externa da Terra na qual a densidade das rochas é 

menor que 3,1 g/cm3 = 3,1 t/m3. 

- Definição pelo tipo de rochas: 

Crosta é a camada externa da Terra a qual consiste predominantemente de 
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sedimentos, gnaisses, granito, granodiorito, gabro, anfibolito e granulito para a 

crosta continental  e sedimentos, basaltos, gabros e serpentinitas para a crosta 

oceânica. 

A crosta oceânica e a crosta continental têm diferenças muito importantes. A 

crosta oceânica é mais fina, em geral com uma espessura de 5 km, ao se aproximar 

do continente esta espessura aumenta, pois há o carregamento de sedimentos 

devido à erosão continental. Também vale ressaltar que a espessura da porção 

cristalina da crosta oceânica se mantém quase constante desde sua criação nas 

dorsais oceânicas, de modo que as porções mais velhas, em torno de 180 Ma, estão 

situadas perto dos continentes. A crosta continental não contém, somente, rochas 

mais leves como granitos e gnaisses e mais material silicático, mas, em geral, é 

também mais espessa que a crosta oceânica. Ela pode variar de um pouco menos 

de 20 km até 70 km (na região dos Andes e Himalaia, por exemplo). 

A composição final da crosta, de acordo com Meissner (1986) é determinada 

pela diferenciação de densidades, pontos de fusão e a química de fusões parciais. 

As correntes convectivas no interior da Terra podem causar uma mistura ou 

reciclagem dos materiais, complicando a estrutura da crosta. Assim, a crosta 

terrestre – e especialmente a crosta continental da Terra – não é uniforme e difere 

de lugar para lugar. 

 

2.2.2 Definições de Manto Superior 

Definições do manto superior também são relevantes neste trabalho, por se 

tratar de um experimento de  refração sísmica profunda que atinge a interface 

crosta-manto. As definições de manto superior de acordo com os critérios usados 

para definir a crosta (Meissner, 1986), são: 
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- Definição por velocidades sísmicas:  

  Manto é a zona abaixo da crosta com velocidades das ondas P maiores que 

7,6 km/s (geralmente maiores que 7,8 km/s) ou as velocidades das ondas S maior 

que 4,4 km/s (geralmente maiores que 4,5 km/s). 

- Definição por densidade: 

  Manto é a zona com densidade maior que 3,1 g/cm3 (= 3,1 t/m3). 

- Definição pelo tipo de rochas: 

  Manto Superior é a zona a qual se consiste predominantemente de rochas 

ultramáficas como peridotitos (mesmo dunita) e eclogitos. 

 

2.2.3 Litosfera e Astenosfera 

As propriedades reológicas são os fundamentos para definir porções da Terra 

que envolvem crosta e manto, denominadas Litosfera e Astenosfera.  

Litosfera, placa, ou placa litosférica é a porção superior da Terra, rígida e de 

alta viscosidade, com uma espessura fortemente dependente da temperatura, 

geralmente com 50 a 100 km de espessura abaixo dos oceanos e de 100 a 200 km 

abaixo dos continentes. 

Astenosfera é a zona onde o “solidus” das rochas do manto é alcançado (ou 

quase alcançado) e o material está no estado mais dúctil com uma grande 

possibilidade de reagir a qualquer tipo de tensão na forma de uma deformação 

gradual (creep), corresponde ao “Canal de baixa velocidade” de Gutenberg 

(Gutenberg, 1959; apud Meissner, 1986) e com a “Zona de Baixa Viscosidade” 

(Stacey, 1977a,  apud Meissner, 1986) e com a zona de alta condutividade elétrica. 
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2.3 Teoria da Elasticidade 

A teoria da elasticidade diz respeito às deformações sofridas por um material 

elástico quando sujeito a algum esforço, ela é de grande importância para a 

sismologia e possui um tratamento matemático elaborado não cabendo ser 

demonstrado aqui. Esta teoria assume que o meio é formado por partículas as quais 

estão suficientemente compactadas, que podem ser descritas por funções contínuas 

e diferenciáveis. As tensões exercidas e as deformações sofridas por um material 

podem ser descritas por tensores, o tensor Esforço e o tensor Deformação, 

respectivamente. 

Os estudos da teoria da elasticidade são fundamentais em sismologia, pois as 

ondas sísmicas são propagações de deformações elásticas em todo interior de 

Terra. O estudo de terremotos também fornece informações sobre os esforços a que 

está submetida a litosfera e as deformações sofridas pelas placas tectônicas. 

Através da teoria da elasticidade chega-se à equação da onda fazendo uma 

combinação da Lei de Hooke, que relaciona tensão com deformação, e a Lei de 

Newton, que relaciona força (tensão) com aceleração, utilizando as constantes 

elásticas e a densidade. 

 

2.4 Propagação de Ondas 

A definição física de onda corresponde a um fenômeno periódico que 

transporta energia mediante um campo oscilante ou perturbação de um meio 

elástico, podendo ser denominadas ondas eletromagnéticas ou mecânicas. Existe 

um vasto número de equações ligadas à propagação de ondas, porém uma destas é 

considerada a equação “clássica” e de fundamental importância de acordo com o 

mesmo autor: 
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Desta equação pode-se derivar o conceito de onda plana, muito utilizado em 

sismologia. 

 

2.4.1 Ondas Planas 

Será discutido o caso em  uma dimensão, podendo ser estendido para três 

dimensões. A equação para o caso de uma dimensão é: 
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Onde c  é uma constante, t  é o tempo, x  é uma coordenada Cartesiana 

retangular, e y  é uma função de x  e t  que representa a perturbação de alguma 

quantidade física; em sismologia y  denota uma componente de deslocamento 

(deformação). 

Pode-se mostrar através de uma mudança de variáveis (novas variáveis 

independentes: ctx −  e  ctx + ) que uma solução geral para (2) é: 

( ) ( ) )(, ctxFctxftxy ++−=      (3) 

Onde f e F  estão restritas às condições iniciais e de fronteira. Se t  for 

incrementado em qualquer valor, t∆ , e simultaneamente x  por tc ∆⋅ , o valor de 

( )ctxf −  não é alterado; assim o primeiro termo do lado direito de (3) representa 

uma perturbação que avança no tempo, no sentido positivo do eixo-x, sem modificar 

sua forma, com velocidade c . Para cada instante, y  depende somente de x , e tem 

o mesmo valor em todos os pontos de um plano normal ao eixo-x, deste modo 

( )ctxf −  é uma onda plana que avança no sentido positivo do eixo-x e ( )ctxF +  

segue no sentido negativo. 
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2.4.2 Ondas Esféricas  

Pode-se derivar uma solução mais geral de (1) sujeita a uma restrição de que 

y  é simétrico em torno de um ponto central O. Se r  for a distância do centro O, 

deduz-se: 
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E com uma solução geral comparável à (3), na forma: 

( ) ( ){ }ctrFctrfry ++−= −1       (5) 

O resultado de (5) difere do resultado de (3) somente onde r  substitui x  e 

pelo fator de amplitude 1−r . A solução corresponde a transmissão de uma onda 

esférica, o valor de y  em um dado instante corresponderá a todos os pontos de uma 

superfície esférica de centro O. Na maioria das aplicações utiliza-se uma esfera se 

expandindo com velocidade c , então o termo ( )ctrF +  se torna irrelevante. 

 O conceito de Frente de Onda é aplicado tanto em ondas planas como 

esféricas. A frente de onda é o lugar onde a onda se encontra após ter transcorrido 

um determinado tempo. Se o meio de propagação for homogêneo e isotrópico, as 

ondas provindas de uma fonte pontual se propagarão esfericamente (ver Figura 2.1). 

2.1  - Onda esférica se propagando, os raios são perpendiculares
                      à frente de onda (Boyd, 1999). 

Figura 
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2.4.3 Teoria dos Raios 

O conceito de raio é utilizado em propagação de ondas. Os raios são linhas 

traçadas perpendicularmente às frentes de onda, eles são uma abstração matmática 

que auxiliam a visualização do caminho percorrido pela onda e obedecem ao 

Princípio de Fermat (citado mais adiante). A distância entre duas frentes de onda é o 

comprimento de onda ( )λ e que a onda, de freqüência ( )f , se movimenta com uma 

velocidade de fase ( )V , respeitando a seguinte relação:  

fV ⋅= λ         (6) 

No caso da Terra, as propriedades do meio variam ponto a ponto, a 

velocidade da onda é função da posição e não é constante. Neste caso, a frente de 

onda em um certo tempo t  não será uma esfera, mesmo se a perturbação for 

simétrica em relação ao centro. 

Princípio de Huygens 

“Todos os pontos do meio atingidos por uma frente de onda comportam-se 

como fontes pontuais de frentes de onda secundárias.” Este é o princípio de 

Huygens e as leis de Reflexão e Refração podem ser explicadas por este princípio. 

Depois de um certo tempo t, a nova posição da frente de onda será dada por uma 

superfície envoltória dessas frentes de ondas secundárias.(Bullen, 1985) 

Princípio de Fermat 

Fermat demonstrou matematicamente que “entre os possíveis raios que ligam 

dois determinados pontos o raio verdadeiro tem um tempo de propagação 

estacionário”, em outras palavras seria dizer que o raio percorre o caminho cujo o 

tempo é mínimo. 
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Reflexão 

O ângulo de incidência do raio é igual ao ângulo do raio refletido. Este ângulo 

é medido em relação à uma linha imaginária normal à superfície refletora (interface 

entre dois meios diferentes), mostrado na Figura 2.2. 

Lei de Snell 

 Um raio proveniente de um meio com velocidade de propagação 1V , ao ser 

transmitido para o outro que apresenta velocidade igual 2V , sofrerá refração, e os 

ângulos de incidência, 1θ , e refração, 2θ , respeitam a relação dada pela Lei de 

Snell:  

2
2sen

1
1sen

VV
θθ

=        (7) 

Quando o ângulo de incidência alcançar um determinado valor, tal que o 

ângulo de refração seja igual a 90°, o raio refratado será tangente a interface. Este 

ângulo é denominado de ângulo crítico ( )cθ , e para incidências além deste valor 

ocorre o fenômeno da reflexão total, isso para uma situação onde 12 VV >  (Figura 

2.2). O conceito de refração crítica é muito importante em refração sísmica , pois o 

raio usado nos experimentos de refração sísmica é aquele que “choca-se” com o 

topo da camada inferior de velocidade mais alta, com o ângulo crítico (ou muito 

próximo a ele), viaja horizontalmente ao longo da camada com velocidade V2, e é 

refratado de volta para a superfície terrestre com o mesmo ângulo. 

A relação abaixo provém da Lei de Snell e é utilizada para definir o parâmetro 

de raio p, ou simplesmente, parâmetro p :  

.
sensen

constp
V
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V

i

o

o

i

===       (8) 

Este parâmetro é importante porque é um identificador de raios. A razão 
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acima é constante para qualquer raio que é gerado com um dado ângulo inicial de 

penetração na Terra e descreve cada raio em termos da velocidade na superfície Vo 

e de seu ângulo de emergência io. 

 

 

2.4.4 Espalhamento de Ondas 

De acordo com Bullen (1985), as deflexões de uma porção da energia da 

onda ocorrem quando ondas elásticas encontram um obstáculo no qual as 

propriedades elásticas do meio diferem das propriedades do meio incidente. Existem 

três possibilidades de espalhamento de ondas: 

O primeiro caso acontece quando os obstáculos são muito menores se 

comparados ao comprimento de onda ( )λ  da onda incidente. Se as ondas sísmicas 

passam por uma região onde há muitos espalhamentos pequenos, as ondas 

espalhadas interferem com as outras resultando em trens de ondas coerentes ou 

incoerentes, isto dependerá de como os obstáculos que causam o espalhamento 

estão distribuídos. 

No segundo, se uma onda sísmica incidir num obstáculo muito maior 

Figura 2.2 - Raios refletidos e refratados (Lei de Snell). 
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comparado ao seu λ, são válidas as suposições da ótica geométrica e da teoria do 

raio. Neste caso, as ondas espalhadas podem ser tratadas como ondas refletidas e 

refratadas numa interface. 

No terceiro caso, trata-ss de obstáculos com a mesma ordem de grandeza de 

λ, ocorre difração, elas são difratadas além de espalhadas. Quando a frente de onda 

incide no obstáculo, ela é espalhada para todas as direções, a ótica geométrica não 

pode ser aplicada neste caso, porém os princípios de Huygens e Fermat são válidos. 

Por exemplo, se uma tela é colocada em frente a um feixe de luz, haverá um pouco 

de luz transmitida na região atrás da tela, que deveria ter sombra pela teoria dos 

raios. Na borda da sombra, a amplitude da onda oscila antes de cair a zero. Este 

pouco de luz é causado pelo fenômeno da difração. 

 

2.5 Refração Sísmica Profunda 

A maior parte da quantidade de informações que temos da crosta da Terra 

vem das investigações com refração e reflexão sísmicas. O método de refração 

sísmica começou com Mintrop em 1910 e em 1920 começaram os experimentos 

com reflexão sísmica. O tratamento dos dados tem aspectos diferentes nos dois 

métodos, pois fatores como ganho na amplitude, técnicas de filtragem, etc., são 

distintos para cada método. Todos os desenvolvimentos nas técnicas de 

processamento dos dados não vencem a ambigüidade básica da interpretação dos 

dados. Ambos os métodos têm vantagens e limitações e deveriam ser usados em 

conjunto a fim de obter-se um ótimo imageamento da crosta. 

As considerações acima servem tanto para Refração Rasa como para 

Profunda, porém vamos nos deter na Refração Sísmica Profunda (RSP), ou “Deep 

Seismic Sounding (DSS), que é o assunto desta dissertação. Uma das principais 
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finalidades do método de RSP é o estudo de grandes estruturas da crosta terrestre, 

as investigações sísmicas do embasamento cristalino da crosta profunda da Terra 

até o manto superior são ainda dominados pelo método de refração (Figura 2.3).  

 

 

Através deste método são elaborados os “Perfis Litosféricos”, assim 

chamados pela quantidade de sismômetros utilizados e pela extensão das linhas, as 

quais, às vezes, podem passar de 1000 km de comprimento e a separação dos 

sismômetros variada de 300 m até 5 km. O método de  Refração Sísmica Profunda 

também pode ser chamado de Reflexão de Ângulo Amplo (“Wide-Angle Reflection”). 

Os eventos de ângulo amplo geralmente têm as chegadas mais claras nos 

registros. Eles provêm das interfaces de primeira ordem na forma de reflexões ou de 

zonas que têm um forte gradiente positivo de velocidade. Freqüentemente, estes 

eventos mais fortes vem da Descontinuidade de Moho. A resolução de tais zonas de 

Figura 2.3 - Curva de tempos de propagação para um modelo de crosta com duas ca-
                    madas.  é o evento “granítico” (primeiro),  é o refratado (onda que se
                    propagou pelo mando superior),  é a onda refletida na descontinuida-
                    de de Moho,  é a porção subcrítica,  é o ponto crítico,  é a porção su-
                    percrítica,  é a crosta superior (gnaisse-granito),  é a crosta inferior
                    (gabro-granulito) e  é o manto ultramáfico (Meissner, 1986).

 Pg  Pn
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gradiente foram melhoradas incluindo-se o comportamento das amplitudes, no 

modelamento de sismogramas sintéticos. A avaliação dos eventos de ângulo amplo 

se desenvolveu como o mais importante ramo da interpretação na refração profunda 

e forma a base para os perfis de velocidade-profundidade (modelo V-z) nos 

experimentos de RSP. 

 

2.5.1 Tempo Reduzido 

Os tempos de chegada são reduzidos para a melhor correlação dos diferentes 

tempos de propagação, já que utilizando-se a escala de tempo reduzido obtem-se 

uma visão ampliada das fases em relação a escala de tempo normal. Esta relação é 

dada por: 

r
r V

x
tt −=         (8) 

Onde x  é a distância entre a fonte e o receptor, rV  é a velocidade usada para 

a redução e rt  é o tempo de propagação reduzido. Geralmente, para crosta utiliza-

se rV = 6 km/s e para o manto superior rV = 8 km/s. 

 

2.5.2 Gradiente de Velocidade  

Podemos ter camadas onde existe gradiente de velocidade (Figura 2.4), este 

gradiente pode ser positivo ou negativo. Se o gradiente for positivo percebemos que 

as curvas caminho-tempo são curvilíneas (e não retas). Porém, se o gradiente de 

velocidade for negativo, não será possível identificá-lo diretamente, com técnicas de 

refração sísmica. 
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2.5.3 Camadas Inclinadas 

Geralmente as camadas refratoras não são paralelas à superfície onde estão 

os geofones (Figura 2.5). No caso destas camadas serem inclinadas, ou seja, 

formarem um declive com um ângulo constante pode-se utilizar a mesma formulação 

matemática das camadas horizontais, com um ajuste para levar-se em conta o 

ângulo de inclinação da camada.  

Figura 2.5 – Camada inclinada com tiros direto e reverso (Boyd, 1999). 

 

T(s)

V(km/s)

Z(km)

X(km)

Figura 2.4 - Modelo  com um acentuado gradiente de velocidade, caminhos
                    dos raios e feição característica do gradiente de velocidade no di-
                    agrama  (Meissner, 1986).

V-z

T x X
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Para detectar-se este atraso, ou adiantamento, relativos do sinal em 

determinado registrador faz-se necessário um tiro reverso, assim combinando as 

informações dos tempos de trajetória correspondentes às explosões em 

extremidades distintas chega-se à uma estimativa do grau de inclinação da interface. 

(ver Figura 2.6) 

 
Figura 2.6 – Exemplo de curvas caminho-tempo com tiros direto e reverso com 

 a camada inclinada da Figura 2.5 (Boyd, 1999). 

 

2.6 Procedimentos e Características Básicas da RSP 

Os levantamentos de RSP 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 colocados 

em seções sísmicas numa escala reduzida, os registros individuais são, geralmente, 

normalizados (impressos relativamente à mais alta amplitude), analisam-se as 

freqüências a fim de escolher-se o melhor filtro possível. Em termos gerais, a 

interpretação das seções sísmicas de RSP são efetuadas em três etapas, nesta 

dissertação utiliza-se alguns tópicos dos abaixo relacionados. 
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1. Avaliação em uma dimensão da estrutura velocidade-profundidade por 

aplicação de métodos diretos e fórmulas simples, como resolver um caso de duas 

camadas com velocidades constantes (fórmulas de interceptação “time-crossover”) 

ou aplicando algoritmos como o p−τ , de Wiercht-Herglotz ou Giese. 

2. Traçamento de raios para a verificação dos principais ramos 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 et al, 1977; apud Meissner, 1986). 

3. 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). 

 

2.7 Métodos de Interpretação em Refração Sísmica – Aspectos Gerais 

Sob circunstâncias favoráveis os dados de refração podem fornecer dados 

estruturais 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 embasamento e a natureza ou o tipo de rochas das principais unidades litológicas 

baseadas nas suas velocidades. A identificação dos eventos de refração é bem mais 

simples que os eventos de reflexão. Usualmente, o único problema, mas não trivial, 

é identificar os diferentes eventos de refração quando existem muitos refratores. 

A interpretação da refração sísmica freqüentemente é baseada somente nas 

primeiras chegadas, principalmente porque estas permitem maior precisão na 
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determinação dos tempos de propagação. Quando utilizamos as chegadas 

secundárias, 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. 

As ambigüidades da interpretação geralmente são resolvidas quando se conta 

com uma grande quantidade de dados suficientes para isso. Porém, no esforço de 

manter baixos custos no experimento, somente a quantidade mínima de dados é 

conseguida (ou inferior) e isso pode tornar a solução dessas ambigüidades difíceis 

ou até mesmo impossíveis. 


