


“A pandemia de coronavírus trouxe o 
caos para as vidas e economia do mundo. 
Contudo, os esforços para conter a 
disseminação do vírus podem significar que 
a dinâmica do próprio planeta está um 
pouco menos intensa. Investigadores que 
estudam a dinâmica da Terra estão a notar 
umuma queda no ruído sísmico - o zumbido 
das vibrações na crosta do planeta - e esse 
pode ser o resultado do enceramento das 
redes de transporte e outras atividades 
humanas. Isto poderá permitir aos 
sismógrafos detetarem sismos menores e 
ampliarem as suas possibilidades de 
mmonitorizar a atividade vulcânica. 
Uma redução do ruído desta 

magnitude é geralmente experienciada 
apenas no Natal, diz Thomas Lecocq, um 
sismólogo do Royal Observatory em 
Bruxelas, onde esta variação foi observada. 
Eventos naturais, como sismos que 

fazem com que a crosta terrestre se mova, 
também as vibrações causadas por veículos 
em movimento e maquinaria industrial o 
podem fazer. 

E embora os efeitos de fontes 
individuais possam ser pequenos, juntos 
produzem ruído de fundo, que reduz a 
capacidade dos sismólogos de detetarem 
outros sinais que ocorrem na mesma 
frequência. 
OOs dados de um sismógrafo naquele 

observatório mostram que  as medidas para 
coibir a propagação do COVID-19 em 
Bruxelas causaram a queda do ruído 
sísmico induzido pelo homem para cerca de 
um terço, diz Lecocq. As medidas incluem o 
encerramento de escolas, restaurantes e 
ououtros locais públicos e proibição de todas 
as viagens não essenciais. Esta queda do 
ruído de fundo aumentou a sensibilidade do 
equipamento do observatório, melhorando 
a sua capacidade de detetar ondas na mesma 
faixa de alta frequência que este ruído. O 
sismógrafo de superfície do observatório 
eestá agora quase tão sensível a pequenos 
sismos e explosões de pedreiras como um 
detetor enterrado a 100 metros de 
profundidade, diz Lecocq.

Se as medidas de contingência 
continuarem nos próximos meses, os 
detetores colocados nas áreas urbanas de 
todo o mundo poderão melhorar, 
relativamente ao normal, a sua capacidade 
na deteção dos locais das ondas secundárias 
de um sismo, diz Andy Frassetto, um 
sisismólogo no Incorporated Research 
Institutions for Seismology em 
Washington DC: "Detetar-se-á um sinal 
com menos ruído, permitindo retirar mais 
informações destes eventos”, diz ele. 
A diminuição no ruído sísmico 

também pode beneficiar sismólogos que 
usam vibrações naturais de fundo, como a 
rebentação das ondas do mar, para sondar a 
crosta. Uma vez que a atividade vulcânica e 
as mudanças nos lençóis freáticos afetam a 
rapidez com que as ondas naturais viajam, 
osos cientistas podem estudar esses processos, 
monitorizando quanto tempo é preciso para 
uma onda atingir um determinado detetor.

A redução do ruído pelo homem pode 
aumentar a sensibilidade dos detetores às 
ondas naturais a frequências similares, diz 
Lecocq. 
OOs sismólogos belgas não são os únicos 

a perceber os efeitos do confinamento. 
Celeste Labedz, estudante graduada em 
geofísica no California Institute of 
Tecnology em Pasadena, reportou que uma 
“inacreditável” queda de ruído sísmico tinha 
sido detetada por uma estação em Los 
AnAngeles. Mas nem todas as estações de 
monitorização sísmico registarão um efeito 
tão pronunciado, diz Emily Wolin, geóloga 
na US Geolocial Survey em Albuquerque, 
Novo México. Muitas estações estão 
propositadamente instaladas em áreas 
remotas ou em profundidade para evitar 
rruídos humanos. Estes devem detetar uma 
menor influência, ou nenhuma mudança, ao 
nível do ruído sísmico de alta frequência que 
gravam.” 


