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Resumo - Este artigo apresenta os resultados de uma aquisição de dados geofísicos utilizando o 
ensaio sísmico downhole e a perfilagem sônica. Ambos os ensaios permitem a obtenção da 
velocidade de propagação da onda P (compressional) e da onda S (cisalhante) nas diversas 
litologias, com uma excelente resolução vertical. O ensaio downhole, com a fonte de onda sísmica 
posicionada na superfície e o geofone posicionado no furo, fornece uma resolução da ordem de 
um metro. A perfilagem sônica, por sua vez, permite a obtenção das velocidades sísmicas com 
uma resolução da ordem de dezena de centímetros. Os dados foram coletados em dois poços 
com 80 m de profundidade, situados na Bacia Sedimentar de São Paulo, perfurados em solo 
(sedimentos com intercalações de camadas de areias e argilas) e em rocha (embasamento 
cristalino). Foi proposto um modelo com a distribuição das velocidades VP e VS com base nos 
resultados desta aquisição de dados. 

 

Abstract - This paper presents the results of a geophysical survey using downhole seismic and 
sonic log. Both tests are based upon the propagation of the P-wave (compressional) and the  
S-wave (shear) in the lithologies, resulting an excellent data vertical resolution. The downhole test, 
using a seismic source positioned on the surface and the geophone situated inside a borehole, 
provides a resolution of about one meter. The sonic log, in turn, allows to get seismic velocities 
with a vertical resolution of about tens of centimeters. Both data was collected in two wells, eighty 
meters deep, located in the Sedimentary Basin of São Paulo, drilled in soil (layered sand-clay) and 
in rock (crystalline basement). A VP and VS  model has been proposed based on the results of the 
geophysical  data acquisition. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os métodos sísmicos têm por objetivo estudar a distribuição da velocidade de propagação 

das ondas sísmicas em subsuperfície, parâmetro que está relacionado com os módulos elásticos 

e a densidade dos materiais. 

Valores de velocidades sísmicas guardam estreitas relações com algumas propriedades dos 

maciços terrosos e rochosos: compactação, consolidação, cimentação, grau de alteração e 

fraturamento, porosidade e saturação. Estes aspectos justificam a utilização dos métodos 

sísmicos para a avaliação das propriedades geomecânicas destes materiais. 

O conhecimento da distribuição do campo de velocidades em subsuperfície é ainda 

importante para a conversão de uma seção de reflexão sísmica, do domínio do tempo para o 

domínio da profundidade. 

A obtenção das velocidades das ondas P (VP, compressional) e das ondas S (VS, de 

cisalhamento) pode ser obtida por meio de diversos ensaios sísmicos realizados, tanto na 

superfície do terreno, como em furos de sondagens: refração, reflexão, crosshole, downhole, 

SASW, MASW e perfilagem sônica. 

Se comparados aos ensaios de superfície, os ensaios em furos de sondagem fornecem 

informações mais precisas e com maior resolução vertical. Por estas razões, são muitas vezes 

utilizados para “calibração” dos ensaios realizados na superfície do terreno que, comumente, 

apresentam uma intrínseca diminuição da resolução com a profundidade. 

Este trabalho apresenta os resultados de um ensaio sísmico downhole e de perfilagens 

sônicas realizadas em dois poços situados na Bacia Sedimentar de São Paulo, o que possibilitou 

a elaboração de um perfil de VP e VS em função da profundidade e a correlação destes 

parâmetros com as litologias que ocorrem na área. 

2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudos localiza-se no campus da USP, São Paulo-SP, no terreno do Instituto da 

Física, em frente ao prédio do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), 

na rua do Matão nº 1226.  

No final do ano de 2000 e início de 2001, foram realizadas sondagens mistas  (a percussão 

no trecho em solo e, rotativa, no trecho de rocha) para instalação de poços profundos (80 m) que, 

ao longo destes anos, vêm sendo utilizados para pesquisa e atividades didáticas no IAG-USP.  

Atualmente, os furos encontram-se revestidos com tubo de PVC de 4 polegadas no trecho 

em solo e na porção superior da rocha, extremamente alterada. A Figura 1 apresenta a 

localização poços P1 (SM-100) e P2 (SM-115) onde foram realizados os ensaios apresentados 

neste trabalho.  
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Figura 1. Localização dos poços no terreno em frente ao IAG.  
Ao fundo, o prédio do Instituto de Física da USP (Google Earth). 

Os poços estão localizados próximos à borda oeste da Bacia Sedimentar de São Paulo, de 

idade Cenozóica, uma das unidades integrantes do Rift Continental do Sudeste de Brasil 

(Riccomini, 1989).  

Puderam ser identificadas, pelas sondagens, três unidades geológico-geotécnicas: aterro, 

sedimentos da Bacia de São Paulo e maciço rochoso (IPT, 2002). 

I) Aterro 

Constituído por argila arenosa a siltosa, com presença de matéria orgânica e espessura 

variando de 4,5 m a 6,0 m. 

II) Sedimentos da Bacia de São Paulo 

Compõe um pacote com espessura variando de 40,2 m a 45,0 m, sendo constituído por 

horizontes argilosos e arenosos intercalados entre si, ora lenticulares, e com espessuras 

individuais variando da ordem de 1,0 m a 10,0 m. Este pacote pode ser dividido em dois níveis: 

um superior, associado aos sedimentos da Formação São Paulo e um inferior, associado aos 

sedimentos da Formação Resende. 

III) Maciço rochoso 

Constituído por migmatito, sendo que as amostras obtidas por testemunhos foram descritas 

como “granito-gnaisse”, associado ao Complexo Embu. O horizonte superior é composto por 

material extremamente alterado e fraturado, com espessura média em torno de 4,0 m. A rocha se 

apresenta praticamente sã (A1), coerente (C1) e pouco fraturada (em geral, menos de 5 

fraturas/m). 

A profundidade do nível d’água, na época das sondagens, encontrava-se entre 8,7 m e  

9,8 m. A Figura 2 apresenta a seção geológica entre os poços P1 e P2. 
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 Figura 2. Seção geológica entre os poços P1 e P2. 

3. ENSAIO SÍSMICO DOWNHOLE 

O ensaio sísmico downhole consiste na medição do tempo de percurso das ondas P e S, 

que são geradas por uma fonte sísmica posicionada na superfície do terreno, próxima à boca do 

furo. O tempo de chegada das ondas é captado por um ou mais sensores localizados no furo, 

desde a superfície até a sua profundidade máxima. O sinal é registrado em um sismógrafo  

(Figura 3).  

 

Figura 3. Ensaio sísmico downhole. 

Para a geração das ondas P e S devem ser utilizadas fontes distintas que gerem 

preferencialmente um ou o outro tipo de onda. Os sensores normalmente utilizados são geofones 

de bobina móvel, com três componentes ortogonais, bem acoplados à parede do furo.  

O ensaio downhole é uma boa alternativa ao ensaio entre furos de sondagens (crosshole) 

para a obtenção, com um bom nível de detalhe, do perfil de velocidades das ondas P e S em 

subsuperfície.  
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4. PERFILAGEM SÔNICA 

A perfilagem sônica, rotineiramente usada na indústria do petróleo, tem sido ainda pouco 

utilizada na Geologia de Engenharia. 

Consiste em uma ferramenta de perfilagem (sonda) que se desloca de forma contínua ao 

longo de um furo, conectada por um cabo. A descida e a subida da sonda é efetuada por um 

guincho e um sistema de controle, registro e visualização dos dados, que fica posicionado na 

superfície, próximo à boca do furo. 

O perfil sônico mede o tempo de trânsito da onda sísmica em uma formação (solo ou rocha) 

podendo, a partir deste parâmetro, ser determinada a velocidade de propagação da onda através 

das formações atravessadas pelo furo. 

Uma ferramenta sônica elementar é composta de um transmissor que emite pulsos de 

energia acústica que se propagam sob a forma de ondas elásticas nas paredes do furo, 

retornando a um receptor posicionado a uma determinada distância do transmissor (Figura 4). 

 

Figura 4. Ferramenta sônica elementar. 

As modernas ferramentas sônicas operam com múltiplos transmissores e receptores, que 

são capazes de gerar e captar tanto ondas P como ondas S, obtendo o registro da forma de onda 

completa. Durante o seu deslocamento, a ferramenta deve ser mantida no centro do furo, o que é 

conseguido por meio da utilização de centralizadores. 

 5. ENSAIOS DE CAMPO 

Os dados de perfilagem sônica foram adquiridos pelo IPT no ano de 2007 nos poços P1 e 

P2 (Figura 5a). Foi utilizado o equipamento da marca Robertson Geologging, com a sonda “Full 

Wave Sonic”, que permite a determinação de VP e VS nas paredes do poço, com leituras a cada 

20 cm. No poço P1 foram adquiridas medidas no intervalo entre 35,7 m e 60,5 m englobando, 

portanto, o trecho em solo e em rocha. No poço P2, a medidas foram efetuadas entre 52,9 m e 

78,3 m em um trecho praticamente todo na rocha (Justina, 2007). 

Os dados do ensaio downhole foram adquiridos também pelo IPT no poço P2 em 2017 

(Figura 5b). Foi utilizado um sismógrafo de 12 canais, modelo SmartSeis, marca Geometrics 
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(USA), um geofone de furo (do tipo bobina móvel, frequência natural de 8 Hz, triaxial, com 

mecanismo de fixação na parede do furo por meio de um sistema pneumático) e uma marreta 

para geração de ondas sísmicas, com um transdutor (trigger) acoplado. Foram obtidos registros 

da onda P, por meio do impacto da marreta contra uma placa de aço, e da onda S, impactando a 

marreta contra um dormente de madeira em suas duas faces opostas, gerando ondas de 

cisalhamento polarizadas horizontalmente (SH). Este tipo de fonte direcional é adequado para a 

correta identificação do tempo de chegada da onda S, por meio da análise dos traços que 

apresentam polaridades invertidas. A profundidade máxima alcançada foi de 50 m, limitada pelo 

comprimento do cabo do geofone de furo que foi utilizado no ensaio de campo.  

   

                                      (a)                                                         (b) 

Figura 5. (a) Perfilagem sônica. (b) Ensaio sísmico downhole. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os sismogramas obtidos no ensaio downhole são apresentados na Figura 6. 

       

                                          (a)                                                                    (b) 

Figura 6. Sismogramas do ensaio downhole. (a) Registro da onda P. (b) Registro da onda S, com 
sobreposição de traços com polaridades invertidas, permitindo a identificação dos tempos de sua chegada.  
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O cálculo das velocidades intervalares, a partir dos tempos lidos nos sismogramas, foi 

efetuado utilizando uma formulação simples, derivada de parâmetros geométricos do ensaio  

(Figura 7). 

 

Figura 7. Determinação da velocidade intervalar em um ensaio sísmico downhole. 

As velocidades obtidas do perfil sônico foram determinadas a partir dos tempos de trânsito 

medidos, utilizando a equação apresentada na Figura 8. 

 

Figura 8. Determinação das velocidades sísmicas na perfilagem sônica. 

Os perfis das velocidades das ondas P e S, integrando os resultados do ensaio downhole e 

das perfilagens sônicas realizadas nos poços P1 e P2 são apresentados, respectivamente, nas 

Figuras 9 e 10.  

No trecho em solo (até 50 m de profundidade), as informações foram obtidas do ensaio 

downhole, ocorrendo uma sobreposição com os dados da perfilagem sônica apenas no poço P1. 

Foi verificada uma boa correlação entre os resultados dos dois ensaios utilizando a onda P, não 

ocorrendo o mesmo com a onda S (Figuras 9a e 9b). A comparação dos resultados dos ensaios 

não pode ser efetuada no trecho em rocha, pois o ensaio dowhnole foi realizado apenas no trecho 

em solo.  
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                                   (a)                                                                                 (b) 

Figura 9. Integração dos resultados do ensaio downhole (que foi realizado no poço P2) e da perfilagem 
sônica no poço P1. (a) Perfil de velocidade da onda P.  (b) Perfil de velocidade da onda S. 

                     
                                    (a)                                                                                  (b) 

Figura 10. Integração dos resultados do ensaio downhole e da perfilagem sônica no poço P2. (a) Perfil de 
velocidade da onda P.  (b) Perfil de velocidade da onda S. 
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A perfilagem sônica realizada no poço P2 permitiu a análise dos valores de VP e VS obtidos 

no trecho em rocha. As medidas realizadas entre as profundidades 52,9 m e 78,3 m resultaram 

em valores médios de VP e VS iguais a 5274 m/s e 2968 m/s, respectivamente. A relação numérica 

entre VP e VS, expressa por meio da razão de Poisson, resultaram em 0,27, valor que está 

compatível como material ensaiado (rocha granito-gnáissica). 

Na ocasião das sondagens, foram extraídos quatro corpos de provas de testemunhos da 

rocha granito-gnáissica, que foram submetidos a diversos ensaios para caracterização 

geomecânica, dentre estes a determinação da velocidade de propagação de ondas ultrassônicas. 

O valor médio de VP obtido neste ensaio de laboratório foi de 5479 m/s, com um desvio padrão de 

45 m/s, muito próximo aos valores de VP determinados pela perfilagem sônica no trecho corrido 

em rocha (Figura 10a). 

Com base nos resultados dos ensaios downhole e da perfilagem sônica, foi proposto um 

modelo com a variação de VP e VS em profundidade. As medidas do ensaio downhole próximas à 

superfície carecem de precisão e, neste estudo, foram desconsiderados os três primeiros valores 

de VP determinado até a profundidade de 4 m. Assim sendo, para a camada do aterro foram 

utilizados dados de sísmica de refração rasa obtidos por Porsani et al. (2004), que determinaram a 

velocidade da onda direta de uma primeira camada com espessura relativamente constante (4,5 

m a 5,5 m) e obtiveram valores de VP variando entre 370 m/s e 520 m/s. No trecho em solo foram 

utilizados os resultados do ensaio downhole realizado no poço P2. No trecho em rocha, incluindo 

a camada de rocha extremamente aletrada, foi utilizado os resultados da perfilagem sônica 

realizada no poço P1. 

A Figura 11 apresenta o modelo proposto do perfil de velocidades de VP e VS em função da 

profundidade, com as respectivas litologias atravessadas pelos poços P1 e P2. 

 

7. CONCLUSÕES 

A comparação direta de dados de perfilagem sônica com dados sísmicos não é elementar, 

uma vez que as ferramentas sônicas operam com frequências da ordem de KHz, muito superiores 

às frequências das ondas sísmicas. Entretanto, neste trabalho, foi possível a integração dos 

resultados obtidos por estes dois ensaios. 

Foi proposto um modelo com a distribuição de velocidades das ondas P e S em 

profundidade. A disponibilidade de uma boa descrição geológico-geotécnica dos furos de 

sondagens, onde foram realizados os ensaios, permitiu a correlação das litologias com os valores 

de VP e VS determinados. 
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Figura 11. Modelo de velocidades (VP  e VS) da área investigada, com a respectiva coluna litológica. 
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