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Objetivo do Laboratório: 
 
O laboratório de aquisição de dados está envolvido nas atividades de ensino e pesquisa do grupo de 
Sismologia. Nele são realizados diversos procedimentos relacionados aos dados sismológicos. Entre 
esses procedimentos estão:  O processamento, a conversão de formatos dos arquivos, pré-analises, o 
armazenamento e a transferência dos dados.  Além disso, os técnicos deste laboratório auxiliam na 
organização do banco de dados; realizam a manutenção dos equipamentos; e participam do 
desenvolvimento de projetos de Sismologia. 
 
 
 

Descrição dos principais equipamentos do Laboratório: 
 
 
A função básica do Laboratório é registrar eventos sísmicos que ocorrem no Brasil e no Mundo 
inteiro. O equipamento que registra tais eventos é chamado Sismógrafo. 
 
Sismógrafo é um instrumento composto por dois equipamentos, o sismômetro e o registrador, 
(sendo muitas vezes o último também chamado de sismógrafo). 
 
O sismômetro é um sensor de vibração que monitora a movimentação da superfície em que foi 
colocado. 
 
Existem vários tipos de sismômetros. Entre os quais temos: Os Geofones, os Hidrofones, os de 
pêndulos, os ativos, os passivos, os de período curto (Short Period), os de banda larga (Broad Band), 
etc.  
 
Normalmente os sismômetros utilizados na sismologia são construídos com pêndulo. Trata-se de 
uma massa móvel, a qual movimenta-se sobre um sistema de molas fixas na sua caixa externa.  
Quando o sismômetro é acionado por uma onda sísmica ele faz com que o pêndulo de material 
ferromagnético (imã) tenha uma reação contraria ao movimento da sua caixa.  Fixa a caixa existe 
uma bobina envolvida no pêndulo, que produzirá uma corrente elétrica gerada pela variação do 
campo magnético provocada pelo movimento do pêndulo.   Ou seja, um sismômetro é um 
instrumento sensor, composto de um transdutor que transforma vibrações mecânicas em sinais de 
corrente elétrica, proporcionais à intensidade e a freqüência destas vibrações. 
 
Os Sismômetros passivos são aqueles que não necessitam de energia (elétrica) externa para seu 
funcionamento.   Os ativos necessitam serem alimentados por energia elétrica, pois possuem 
elementos eletro-eletrônicos para seu funcionamento. Um exemplo de sismômetros ativos é o de 
banda larga, os quais possuem circuitos eletrônicos que fazem aumentar a sua sensibilidade, alargam 
a sua faixa de freqüência e ainda controlam o seu amortecimento. 
 



Características do Sismômetro: 
 
 
A relação entre o movimento da superfície e o sinal elétrico gerado pelo sismômetro é dada por uma 
Constante Eletromotriz de unidade volts por metro por segundo [v/m/s].  Pode ser chamada 
também de constante de ganho e geralmente seu valor é dado para uma determinada freqüência que 
é de sua oscilação livre. 
 
Todos os sensores de ondas periódicas possuem uma Faixa de Freqüência de Trabalho que é 
conhecida como a resposta do sinal para uma determinada banda de freqüência.   Os sismômetros de 
período curto geralmente operam em uma faixa de freqüência que varia de 0.1Hz a 30Hz.   Já os 
sismômetros de banda larga operam em faixas de freqüência bem maiores, desde 0.005Hz (200seg) 
até 120Hz. (Hertz) 
 
Todo sistema mecânico que possui suspensão ou pendulo deve ter Amortecimento para melhorar 
sua resposta de trabalho.  O amortecedor tira o pendulo da oscilação livre, linearizando sua respostas 
para um real movimento da superfície onde está instalado.   O amortecimento no sismômetro é 
ajustado normalmente para trabalhar próximo do valor critico. Em geral 0,7 do critico. 
 
O sismômetro pode trabalhar com seu pêndulo na posição horizontal ou vertical.   Na posição 
vertical captam-se as vibrações provocadas perpendicularmente à superfície da Terra.   Na posição 
horizontal captam-se as vibrações paralelas à superfície.  Montando-se então um conjunto com 3 
sismômetros, um na vertical e 2 nas horizontais alinhados, um na direção norte /sul e outro na 
direção leste/oeste, teremos um sistema tridimensional (ou triaxial) de sensores.  Com um sistema 
triaxial de sensores determina-se a direção do sismo. 
 
 
 
Características do Sismógrafo: 
 
O registrador ou Sismógrafo é o equipamento que serve para visualizar e/ou armazenar os dados 
sísmicos. Os registradores podem ser analógicos (registrando em papel ou em fita magnética) ou 
digitais (com registro em disco rígido, memória eletrônica, etc.). Os parâmetros mais importantes 
relacionados com o funcionamento do registrador são: 
 
- Amplificação de Sinal: É o ganho (ou a atenuação) aplicado à amplitude do sinal original que foi 
captado pelo sensor (sismômetro).   Geralmente é medida em dBs (Decibéis).  Exemplo: Com 
+60dBs o sinal tem uma amplificação de 1000 vezes.   A cada 6dBs o sinal é dobrado em amplitude.   
É importante conhecer este fator para determinar a real dimensão da medida. 
 
- Banda de Freqüência: É a faixa dinâmica de operação ou utilização em freqüência.  A unidade é 
dada em Hz. Exemplo: 10 Hz equivalem a 10 ciclos por segundo. Um exemplo de Banda de 
freqüência é a faixa de audição do ouvido humano que vai de 20Hz a 20 Khz.   Normalmente os 
registradores podem alterar sua banda de freqüência filtrando ou amplificando determinada faixa de 
freqüência. 
 
- Marcas de tempo: São os sinais temporais colocados nos registros para identificar o tempo de cada 
evento. Geralmente são marcas de segundos, minutos, horas ou códigos digitais de hora geradas por 
um relógio. O relógio do sismógrafo é sempre sincronizado com a hora universal (UT Universal 

Time – Hora do Meridiano de Greenwich).   A hora universal é utilizada pelos sismólogos do mundo 



inteiro para padronizar o tempo dos registros sismográficos, devido à diferença de fuso horário entre 
os países.  
 
- Ruído: O sinal sísmico geralmente está acompanhado de ruído. Ruído é todo sinal indesejável que 
esteja associado ao sinal original.   Quando o ruído é muito intenso pode prejudicar a leitura ou 
interpretação do sinal sísmico.   A eliminação do ruído normalmente é feita pela filtragem do sinal.   
Entre os exemplos de ruído temos: O ruído cultural (Ex, ruído causado por cidades próximas da 
estação), o ruído elétrico ou eletrostático (Ex, linhas de alta tensão), o de rádio transmissão (Quando 
os dados são transmitidos por rádio), etc.   Por isto, o local de instalação de uma estação 
sismográfica deve ser o mais tranqüilo e estável possível (do ponto de vista da sismologia), para 
evitar que o funcionamento do sensor sofra interferência de ruídos. 
 
 
- Nas estações remotas o sismômetro pode ficar distante do registrador. Para se trazer o sinal sísmico 
utilizam-se alguns meios como; transmissores de rádios, linhas telefônicas privativas, Internet, etc. 
 
- Para se localizar onde ocorreu um evento sísmico, são necessario no mínimo 3 estações 
sismográficas ou pelo menos uma estação com 3 sensores colocados triaxialmente.   O tempo de 
chegada do sinal definirá a distancia percorrida até cada estação e utilizando um sistema triaxial, a 
resultante do sinal em cada eixo dará a direção do evento.  
 
- Hoje em dia para a preservação dos dados sísmicos os registros são digitalizados.   Uma 
informação digital não se altera com o tempo e uso, ao menos que se deseje.   Portanto ela será 
sempre fiel a original.  Um modo de digitalizar o sinal sísmico é usando um conversor 
analógico/digital (ADC).  Os ADCs são circuitos eletrônicos, geralmente controlados por 
microprocessadores ou microcomputadores, que medem a amplitude do sinal sísmico em frações de 
segundos, gerando o valor equivalente em formato numérico.  Com estes valores numéricos 
gravados seqüencialmente é possível recompor graficamente o sinal.   Portanto os sinais digitais não 
são contínuos, e cada valor numérico de amplitude é chamado de amostra (cada intervalo entre as 
amostras é definido como intervalo de digitalização).  Para que o registro sismográfico possa ser 
recomposto graficamente, é necessário que este seja registrado com uma quantidade suficiente de 
amostras e o intervalo de digitalização seja o suficientemente pequeno, para não alterar o sinal 
sísmico. 
 



 
Na Figura 1 podemos observar o efeito da retirada de amostras sobre a forma do sinal. A linha 
pontilhada é o gráfico gerado com 100 amostras para fins de comparação. 
 
 

 
Figura 1 

 
 
A taxa de amostragem dever ser pelo menos duas vezes a maior freqüência que se deseja registrar. 
Esse valor é conhecido como freqüência de Nyquist. 
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