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1. PROPÓSITO 
 
Este manual descreve a modalidade para o correto levantamento de dados sísmicos de 
refração. 
 
 

2. CAMPOS DE ATUAÇÃO 
 
Essas instruções devem ser aplicadas pelo responsável de campo, quando a técnica a ser 
utilizada for a Sísmica de Refração. 
 
 

3. REFERÊNCIAS  
 

3.1 Equipamento 
 
MD 07-01-01: Módulo de campo para a sísmica de refração. 
 
MD 07-01-02; Lista dos materiais para a sísmica de refração. 

3.2 Normas 
 
Parágrafo/os da Norma UNI EN ISO 9001:2000, contemplado nesta instrução. 
 
Parágrafo/os do Manual de Qualidade. 

3.3 Parâmetros de Processo 
 
NN 
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4. MODALIDADE OPERACIONAL 
 
 
O método sísmico de refração pode ser utilizado para estudar a profundidade e o 
andamento de um substrato de alta velocidade (normalmente a rocha) subjacente uma 
cobertura mais lenta (solo / capeamento de alteração superficial). 
 
Não é possível aplicar esta técnica em caso existir uma unidade de alta velocidade 
próxima ao perfil a ser levantado (em posição paralela), a uma distância inferior àquela 
prevista para o substrato. 
 
Portanto, a sísmica de refração não pode ser aplicada nos seguintes casos: 
 
 Perfil sísmico paralelo a uma parede de concreto, a uma distância inferior àquela 

do substrato rochoso; 
 
Observações: paredes não cimentadas ou perpendiculares ao tendido dos cabos 
sísmicos não representam um problema. 

 
 Perfil realizado encima de uma plataforma de concreto, mesmo se fosse possível 

perfurar a plataforma para enterrar os geofones; 
 
 Presencia de ruído ambiental (de fundo) muito elevado (obras, estradas com 

muito trânsito, vento forte, chuva forte, etc.). 
 
 
Muita atenção é requerida nos seguintes casos: 
 
 Presença de lençol freático: a velocidade própria da água não permite identificar 

a presencia de rochas de baixa velocidade (folhelhos, argilas, arenitos soltos, 
etc.). No caso de encontrar rochas mais velozes, é preciso prever a execução de 
linhas sísmicas de maior comprimento; 
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 Presença de asfalte: se for quente, normalmente não representa um problema. 
Pelo contrario (frio), ocasiona distúrbios nos geofones próximos aos pontos de 
energização; 

 
 Presença de ruído: nesse caso é preciso energizar em momentos de relativa  

calma e ausência de ruídos. 
 
Uma linha de 12 ou 24 geofones, com separação (passo) constante entre eles, é 
a configuração padrão. 
 
 
4.1  Colocar uma trena de medida oportuna no chão, marcando o ponto ¨0¨ com um 
piquete o uma chave de fenda. 
 
4.2  Enterrar os 12/24 geofones de acordo com o passo estabelecido, o primeiro 
deles na posição "0".  O passo vai ser escolhido tomando em conta que: 
 
 12 geofones: espalhamento = profundidade media prevista pelo topo do substrato 

rochoso; 
 
 24 geofones: espalhamento = de 1 a 1/2 vezes a profundidade média prevista pelo 

topo do substrato rochoso. 
 
O espalhamento entre os geofones deve aumentar em presencia do lençol freático. 
 
Os geofones devem ser colocados verticalmente e bem enterrados, evitando falsos 
contatos. Se possível, é melhor tirar a grama e compactar o terreno no ponto onde vai 
ser colocado o geofone. 

 
4.3  Conectar o cabo sísmico aos geofones, respeitando o tamanho dos terminais 
(grande com grande, pequeno com pequeno). As conexões metálicas não devem entrar 
em contato com o terreno, especialmente se for úmido ou molhado. O conector do 
cabo sísmico deve alcançar o geofone confortavelmente (o cabo não deve ficar 
estirado). 
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Se usar 24 geofones, é preciso dispor de dois cabos: neste caso o sismógrafo vai ficar 
no meio do tendido sísmico. 
 
Se usar 12 geofones, o sismógrafo vai ficar no extremo do tendido, próximo ao 
geofone 1 (canal 1). 
 
 
4.4   Quatro diferentes tipos de energizações podem ser usados: 
 
-  Marreta de 5-10 kg e chapa de metal; 
 
-  Provete sísmico e cartuchos explosivos (Mini Bang); 
 
-  Caída de um peso; 
 
-  Explosivo. 
 
 
As quatro opções, descritas conforme o aumento da energia gerada, são para 
diferentes condições ambientais (ruído) e diferentes comprimento das linhas. 
 
 
Em ausência de ruído : 
 
 Utilizar a marreta para tendidos de até 70 m; 
 
 Utilizar o provete para tendidos de até 140 m; 
 
 Utilizar o peso em caso as condições operacionais em campo sejam favoráveis 

(terreno plano, onde os operadores podem se mobilizar de carro), para tendidos 
de até 230 m; 

 
 Utilizar o explosivo para distâncias maiores. 
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Perfis de 5 energizações        

Geofones Externo  
esquerdo 

Extremo  
esquerdo  Central Extremo  

direito 
Externo  
direito     

  Ext ex E ex C E dx Ext dx     

12 -g6 g1 (*) g6-g7 g12 (*) g18     

24 -g12 g1 (*) g12-g13 g24 (*) g36     

 
Perfis de 7 energizações 
 

       

Geofones Externo  
esquerdo 

Extremo  
esquerdo 

Intermediário 
esquerdo Central Intermediário 

direito 
Extremo  
direito 

Externo  
direito   

  ED D CD C CI I EI   

12 -g6 g1 (*) g3-g4 g6-g7 g9-g10 g12 (*) g18   

24 -g12 g1 (*) g6-g7 g12-g13 g18-g19 g24 (*) g36   

 
Os pontos marcados com "*" são aqueles dos extremos dos tendidos 

A localização dos pontos de energização, em caso de usar um dispositivo de 7 
energizações, está indicada na figura seguinte: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Observações 
g1= geofone 1  
g6-g7= posição entre os geofones 6 e 7  
-g6 = antes do g1, por uma distância de 6 vezes o passo 
g36 = depois do g24,  por uma distância de 12 vezes o passo 
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Para melhorar a qualidade dos resultados, quando energizar nos pontos extremos do 
tendido do cabo (g1, g12 e g24), é preciso mover os geofones 1, 12 e 24 de meio passo 
na direção do geofone mais próximo (somente para a energização que se refere a esse 
ponto). 
 
Portanto: 
 
 Quando energizar em g1, o geofones No. 1 vai ser momentaneamente colocado 

entre os geofones g1 e g2; 
 
 Quando energizar em g12, o geofones No. 12 vai ser momentaneamente colocado 

entre os geofones g11 e g12; 
 
 Quando energizar em g24, o geofones No. 24 vai ser momentaneamente colocado 

entre os geofones g23 e g24. 
 
 
E' preciso lembrar de colocar novamente os geofone na sua posição original depois 
de efetuada a medição. 

 
 

4.5 Colocar a chapa de metal no ponto de energização ou, em alternativa, praticar um 
furo com uma barra de aço para predispor o alojamento da tubulação do provete 
sísmico. 
 
Liberar a cabeça do provete e colocar um novo cartucho removendo, se precisar, o 
cartucho já usado com uma chave de fenda. 
 
Colocar o provete em posição, verificando que o terminal da tubulação não esteja 
obstruído. 
 

E' terminantemente proibido disparar em água 
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4.6 Conectar o sismógrafo ao(s) cabo(s) sísmico(s). Por convenção, o cabo No. 1 fica 
do lado esquerdo. 
 

4.7  Conectar o cabo “starter” ao sismógrafo. 
 
4.8  Conectar o cabo de alimentação ao sismógrafo e logo depois à bateria, 
respeitando a polaridade (preto com preto, vermelho com vermelho). 
 
4.9  Conectar o terminal solto da extensão do “starter” ao mesmo cabo “starter”, 
assegurando-lo. 
 
4.10  Desenrolar o cabo “starter” até ao fuzil ou à chapa de alumínio no ponto de 
energização, conectar o geofone “starter” ao cabo e coloca-lo no terreno perto do 
provete/chapa. Verificar que o conector terminal do cabo sísmico não conectado ao 
sismógrafo esteja perfeitamente protegido pela tampinha plástica, e que fique num 
local bem seco. 
  
4.11  Ligar o sismógrafo, aguardar com paciência a tela inicial e verificar que o 
equipamento esteja pronto para levantar os 12/24 sinais dos geofones. Efetuar o 
controle de conexão dos geofones apertando a tecla “Test” em baixo a direita: caso 
alguns dos geofones apresentar uma cor vermelha, isso é devido a mau contato. É 
portanto necessário controlar os contatos entre geofones e cabo sísmico. Se o 
problema continuar mesmo após o controle, trocar o(s) geofône(s). 
 
4.12  Alertar o(s) ajudante(s) para se preparar a bater com a marreta (no caso usar 
marreta e chapa de metal) ou a disparar com o provete/explosivo. 
 
4.13  Apertar a tecla "start" do sismógrafo. O equipamento vai começar a medir o 
ruído da área para permitir escolher o momento mais favorável para energizar. Nessa 
fase pode aparecer uma mensagem de erro de conexão dos cabos sísmicos: nesse caso, 
seguir as instruções da tela para resolver o problema. 
 
O tempo à disposição para efetuar a medição é sinalizado com uma barra progressiva 
visível na parte baixa da tela. 
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A energização deve se fazer antes da barra de sinalização completar o seu curso: de 
qualquer maneira, ao finalizar o tempo a disposição para a energização, a aquisição dos 
dados vai ser feita, e um “file” vai ser sempre automaticamente gerado pelo 
sismógrafo. 
 
4.14  Em caso de uso de marreta e chapa de metal, é preciso bater no momento de 
menor ruído possível e com muita força (um golpe só, forte e direto na chapa). Em 
caso de uso de provete sísmico, montar encima da chapa de aço para compensar o 
recuo dela no momento do disparo. Neste caso, disparar usando um martelo de 
borracha e golpear com atenção a cabeça do provete onde é colocado o cartucho. 
 
No momento da energização, o sismógrafo registra um “file” para cada disparo: 
visionar o sismograma, anotar o numero de identificação e preencher o módulo de 
campo. 
 
Um elemento importante a ser imediatamente controlado é o canal de “trigger”, 
relacionado com o geofone “starter”, visualizado em baixo da tela. 

 
 
 

Exemplo de sismograma energizado no centro do tendido 
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O sinal, para que seja bom, deve se apresentar: 
 
 Achatado antes da batida; 
 Claro no momento da batida 
 Oscilatório, logo depois, com forma típica, como indicado no esquema seguinte: 
 

 
Exemplo de bom sinal de trigger 

 
 
Se a forma não for essa, é necessário repetir a medição. 
 
O momento de usar o provete sísmico è crítico, e deve se enfrentar com atenção e 
concentração para evitar danos ao operador. O provete é um objeto seguro se for 
usado de forma correta. 
 
Subir encima da chapa é absolutamente necessário: pelo contrário, o provete vai ser 
recuado no ar, pondo em perigo o operador. 
 
Subir na chapa ficando bem em equilíbrio e com as pernas levemente dobradas, para 
evitar danos à coluna. 
 
A tubulação do provete deve se assegurar com a própria alavanca: pelo contrário, a 
tubulação seria empurrada com violência para o alto. 
 
Se o comportamento do operador for correto, tudo vai dar certo, sem dano ou risco 
nenhum: o impulso vai levantar operador e fuzil apenas uns 3-5 cm do solo. 
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A operação deve se repetir em cada ponto de energização das tabelas antes indicadas.  
 
Para cada ponto se terá um sismograma (com um número de identificação do “file” 
correspondente). 
 
Em caso de dúvida sobre a qualidade dos dados, enviar o sismograma por e-mail e 
entrar em contato com o responsável da ABM no escritório. 
 
É preciso localizar, num mapa topográfico, os perfis sísmicos e realizar um 
levantamento topográfico da posição e da altura dos geofones. Esses dados vão ser 
utilizados no momento da interpretação dos sismogramas. 
 
 

 
 

5 .  RESPONSABILIDADE 
 
 
A responsabilidade pela aplicação, modificação, e atualização da presente Instrução 
Operacional é da própria Direção Geral da empresa ABM Geofísica. 
 
 


