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MODELAGEM, MIGRAÇÃO REVERSA NO TEMPO E ESTUDOS DE
ILUMINAÇÃO EMPREGANDO O CONCEITO DE DADOS SÍSMICOS BLENDED

Karen Carrilho da Silva
Março/2012

Orientadores: Luiz Landau
André Bulcão
Programa: Engenharia Civil

Nesta dissertação foram avaliados os efeitos do emprego do conceito de dados
sísmicos blended nas etapas de aquisição, processamento e interpretação sísmica,
destacando-se suas qualidades e limitações. Concluiu-se que a aplicação deste conceito
pode contribuir para uma melhoria na qualidade do imageamento e otimização de custos
nas referidas etapas. Através de um modelo sintético simplificado foram avaliados os
efeitos da interferência entre tiros blended, bem como o processo de formação do ruído
(crosstalk) na imagem, onde se observou que a quantidade, a distância entre tiros e a
presença da onda direta no sismograma afetam a qualidade da imagem. Compararam-se
as imagens em profundidade oriundas da aplicação do esquema de Migração Reversa no
Tempo provenientes de dados sísmicos blended com as de dados sísmicos
convencionais para diferentes condições de imagem. Com isso, observou-se que a
utilização da condição de imagem de correlação cruzada e suas variações resultaram em
imagens de alta qualidade e resolução sísmica, semelhantes às obtidas de dados
sísmicos convencionais. Também foram avaliados os efeitos do emprego de diferentes
esquemas de composições de tiros em superfície e em profundidade. Em ambos os
casos, não se observaram grandes divergências nas imagens a menos de uma pequena
quantidade de ruído nas oriundas da composição mista de tiros. Além disso, foi
apresentada a formulação matemática necessária para adequar o Estudo de Iluminação
Sísmica aos levantamentos sísmicos do tipo blended, empregando o Método das
Diferenças Finitas.
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MODELING, REVERSE TIME MIGRATION AND ILLUMINATION STUDIES
USING THE CONCEPT OF BLENDED SEISMIC DATA

Karen Carrilho da Silva
March/2012

Advisors: Luiz Landau
André Bulcão
Department: Civil Engineering

In this dissertation the effects of using the concept of blended seismic data
were assessed in stages of acquisition, processing and interpretation highlighting its
strengths and limitations. It was concluded that the application of this concept can
contribute to an improvement in the quality of imaging and cost optimization in these
stages. Through a simplified synthetic model the effects of interference between
blended shots were evaluated, as well as the process of formation of noise (crosstalk) in
the image, which infers that the quantity, the distance between shots and the presence of
direct wave in the seismogram directly affect the quality of image. Depth images
derived from Reverse Time Migration using blended seismic data and conventional
seismic data were compared for different imaging conditions. Thus, it was observed that
the use of the cross-correlation imaging condition resulted in high quality images and
seismic resolution, similar to the images obtained from conventional seismic data. It
was also evaluated the effects of using different compositions of shots in the surface and
in depth. In both cases is not observed large differences less than a small amount of
noise in the images derived from mixed composition. Furthermore it was presented the
mathematical formulation required to suit the Seismic Illumination Studies to blended
seismic survey, using Finite Difference Method.
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Capítulo 1
Introdução
Para a indústria petrolífera, um dos maiores desafios atuais é o de encontrar
reservas de hidrocarboneto em áreas ultra profundas, de alta complexidade geológica e
com a presença de domos de sal e camadas que dificultam a passagem das ondas
sísmicas, prejudicando assim o imageamento nestas áreas.
Os ganhos obtidos com a evolução tecnológica na obtenção de dados
provenientes de levantamentos sísmicos são nítidos e refletem uma melhora acentuada
na qualidade do imageamento sísmico, embora os custos sejam elevados nesta etapa da
exploração petrolífera. Porém, obviamente, esses benefícios apenas são obtidos quando
se tem uma quantidade suficiente de dados com certo grau de qualidade.
O desenvolvimento de técnicas eficientes de aquisição sísmica pode auxiliar no
desafio de contornar as dificuldades no imageamento de áreas irregulares, complexas e
cada vez mais profundas. BERKHOUT (2004) advoga que os maiores investimentos
financeiros ao longo da cadeia de valores sísmicos, representada na figura 1.1, ocorrem
na aquisição dos dados.

AQUISIÇÃO

PROCESSAMENTO

INTERPRETAÇÃO

Figura 1.1 – Representação da Cadeia de Valores Sísmicos.

Logo, quanto melhor forem especificados os parâmetros do levantamento e a
geometria de aquisição, mais otimizados serão os custos envolvidos com o mesmo e
melhores serão as imagens em profundidade em termos de resolução e correto
posicionamento dos refletores (processamento). Ademais, os profissionais engajados na
etapa de interpretação poderão inferir os melhores modelos dos reservatórios que
permitam estimativas precisas de reservas recuperáveis.
Por um lado, a aquisição sísmica produz dados necessários ao processamento e
consequentemente à interpretação de forma a determinar a qualidade destes e, por outro
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lado, o processamento e a interpretação impõem requisitos na aquisição com o propósito
de se alcançarem os objetivos em termos de imageamento (VELDHUIZEN, 2006),
caracterizando assim, um processo cíclico que pode ser executado de forma repetida até
que se alcancem os objetivos pretendidos.
Com isso, a preocupação da indústria do petróleo em otimizar esforços durante
a aquisição, processamento e armazenamento de dados sísmicos aponta para o recente
surgimento de esquemas de aquisição sísmica que focalizam na qualidade da imagem e,
sob um ponto de vista financeiro, contribuem para a redução de custos. Dentre os
esquemas recentes de aquisição encontra-se uma aquisição que envolve a utilização de
campos de ondas incoerentes, a aquisição blended (BERKHOUT et al., 2009).
O conceito de blended na Geofísica Aplicada está associado ao disparo de
várias fontes quase simultaneamente em diferentes posições. Com isso consegue-se
alcançar uma enorme economia em tempo e dinheiro na aquisição, processamento e
armazenamento dos dados sísmicos, pois o custo de simular e adquirir vários tiros em
um experimento é próximo ao custo de realizar o disparo de uma única fonte em um
experimento sísmico, como no caso de levantamentos sísmicos convencionais
(IKELLE, 2010).
Além disso, este conceito não é limitado apenas à aquisição de dados, mas
também pode ser muito útil na modelagem de dados sintéticos a fim de testar algoritmos
de imageamento e interpretação de dados reais. Ademais, adotando-se esta superposição
entre diferentes fontes sísmicas também se pode obter uma melhoria na qualidade de
dados sísmicos, principalmente no que tange a iluminação sísmica de determinado
refletor em subsuperfície. Porém podem-se obter imagens com a presença de eventos
espúrios, denominados na literatura por crosstalk.
A interferência e o crosstalk entre as diversas fontes sísmicas podem ser
eliminados ou atenuados durante a etapa de processamento sísmico por um método
chamado de-blended ou decomposição de tiros. Este método consiste na reconstrução
do dado como se a aquisição fosse realizada de maneira convencional, ou seja, como se
as ondas fossem geradas a partir de uma única fonte e a resposta do meio fosse
registrada antes do disparo da próxima fonte. Em outras palavras, consegue-se
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decompor o dado blended e transformá-lo em dados convencionais, não havendo assim
a superposição de sinais, eliminando a interferência entre tiros.
Na literatura podem-se encontrar diversas referências em aquisição blended,
como por exemplo, BEASLEY et al. (1998), IKELLE (2007), BERKHOUT (2008),
HAMPSON et al. (2008) e IKELLE (2010).
BEASLEY et al. (1998) propõem o disparo de fontes sísmicas impulsivas
simultaneamente em diferentes locais, ilustra esse conceito utilizando duas fontes no
final e no início de um cabo marinho e mostra com o exemplo de campo 2D que o
processamento CMP1 fornece uma boa separação dos sinais sobrepostos. IKELLE
(2007) discute a composição e a decomposição de dados sísmicos utilizando fontes
simultâneas na terra e no mar e mostra que a resposta de tiros simultâneos define um
sistema determinado que pode ser decomposto em respostas de tiros individuais.
HAMPSON et al. (2008) introduzem um tempo de atraso randômico entre os disparos
das fontes sísmicas e demonstra em dados de campo 3D que a interferência entre sinais
pode ser suprimida pela PSTM2 quando as fontes estão espacialmente bem separadas.
BERKHOUT (2008) estende o método de tiros simultâneos para o conceito de
aquisição blended, cuja diferença é o tempo de atraso aleatório entre as diferentes fontes
sísmicas (para um tempo de atraso maior que 20s a aquisição blended se torna igual à
aquisição sísmica tradicional).

1.1 Metodologias e objetivos
Neste trabalho são feitas simulações numéricas de ondas sísmicas utilizando
dois modelos geológicos sintéticos e considerando o meio como acústico. O primeiro é
um modelo geologicamente simples, com camadas plano-paralelas, onde se pretende
mostrar a interferência entre os vários tiros blended, bem como a formação do crosstalk
e sua influência na imagem final; o segundo é o modelo complexo SEAM 2D, baseado
nas complexas características geológicas do Golfo do México, onde se pretende avaliar
as implementações dos métodos descritos neste trabalho e chegar mais próximo possível
1

Common Mid-Point
2 Pre Stack Time Migration
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dos modelos reais e problemas enfrentados pela Indústria Petrolífera atualmente. Para
estas simulações utiliza-se a Equação Acústica da Onda e para a obtenção das soluções
aproximadas desta equação emprega-se o Método das Diferenças Finitas.
São apresentados os principais conceitos sobre aquisição sísmica blended, bem
como a modelagem e migração de dados sísmicos oriundos deste tipo de levantamento.
Com o objetivo de melhorar as imagens obtidas, são apresentadas metodologias que
visam atenuar a interferência entre os diversos tiros e a formação do crosstalk.
Além disso, durante a etapa de migração sísmica são implementadas diferentes
condições de imagem a fim de compará-las em termos de melhor resolução e menor
quantidade de ruído na imagem final.

1.2 Estrutura da dissertação
No capítulo 2 são apresentados os conceitos sobre modelagem sísmica, onde
apresenta-se a equação diferencial adotada para as simulações neste trabalho, bem como
o método numérico utilizado para a obtenção das soluções aproximadas desta equação.
Também são apresentadas as condições de contorno utilizadas durante a modelagem.
Em seguida, no capítulo 3, é apresentado o conceito sobre Migração Reversa
no Tempo, além das condições de imagem de Tempo de Excitação através do critério
que considera a amplitude máxima e o critério que considera a amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra, Correlação Cruzada e suas variações para a geração
das imagens em profundidade.
No capítulo 4 é abordado o conceito sobre aquisição blended e suas vantagens
e desvantagens em relação à aquisição sísmica tradicional. Além disso, representa-se
teoricamente o conjunto de medidas discretas deste tipo de levantamento sísmico.
Ainda neste capítulo é apresentado o processo de formação do crosstalk e
entendido este processo, apresentam-se algumas estratégias de atenuação do mesmo.
Posteriormente, no capítulo 5 são apresentados alguns dos principais conceitos
a cerca de Estudos de Iluminação Sísmica de acordo com a metodologia proposta por
4

Alves et al. (2008 e 2009). Com a finalidade de tornar possível o Estudo de Iluminação
em um determinado ponto em subsuperfície empregando o conceito de dados sísmicos
blended, é apresentada uma sugestão de extensão para a proposta existente.
Logo após, no capítulo 6 são abordados os conceitos que envolvem
decomposição de tiros ou de-blended, bem como as vantagens e desvantagens de se
optar por esse tipo de processamento.
Finalmente, no capítulo 7 são apresentados os resultados obtidos para os testes
realizados, além de análises e comentários dos mesmos.
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Capítulo 2
Modelagem Sísmica
2.1 Introdução
Um dos desafios para a Indústria Petrolífera atualmente é o de encontrar
reservas de hidrocarbonetos em estruturas cada vez mais complexas, muitas vezes
situadas abaixo de domos de sal, por isso nas últimas décadas os investimentos em
pesquisa vêm crescendo com o objetivo de viabilizar a exploração e explotação de tais
reservas.
A exploração geofísica de hidrocarbonetos é realizada através de diversos
métodos, sendo o mais importante, o Método Sísmico. Este se baseia na propagação de
energia em subsuperfície, que são as chamadas ondas sísmicas, e tem como principal
objetivo produzir imagens e obter propriedades físicas de uma determinada região em
subsuperfície. Tradicionalmente, na sísmica de reflexão um campo de ondas é gerado na
superfície através de uma fonte artificial e se propaga nas camadas inferiores onde são
refletidas, refratadas e difratadas devido ao contato com camadas geológicas de
diferentes impedâncias3 e retornam em direção à superfície carregando informações das
propriedades das camadas, as quais são registradas nos chamados sismogramas.
Na Geofísica, a modelagem sísmica é responsável por fazer simulações da
propagação de ondas sísmicas em um determinado meio a partir de uma equação
matemática, onde o principal propósito é a validação do modelo geológico. Segundo
BERKHOUT (1984), a modelagem sísmica tem como objetivo a avaliação dos métodos
sísmicos empregados, a otimização dos parâmetros de aquisição sísmica e o
fornecimento de dados sísmicos sintéticos que servirão para a avaliação de programas e
estratégias de processamentos, como por exemplo, os esquemas de migração sísmica.
Para que fossem alcançados os objetivos desta dissertação, foi utilizada a
Equação da Onda Acústica para simular a propagação das ondas sísmicas. Tal equação
contempla apenas ondas cujo movimento das partículas se dá na direção de propagação,
3

Impedância = Velocidade de propagação da onda sísmica x Densidade do meio
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as chamadas ondas compressionais, mas gera resultados satisfatórios em problemas
geofísicos aplicados na indústria de petróleo e gás com menor custo computacional em
relação à modelagem elástica (CARCIONE et al., 2002). Análises e resultados da
utilização da Equação da Onda Elástica contemplando também ondas cujas partículas se
movimentam na direção perpendicular a de propagação, também conhecidas como
ondas cisalhantes, e suas variações são encontrados em BULCÃO (2004).
Uma vez definida a equação que será utilizada para descrever a simulação da
propagação da onda, podem ser utilizados diversos métodos numéricos para resolver as
equações diferenciais parciais. Na maioria dos casos não é possível obter soluções
analíticas, devido à complexidade do meio e às condições de contorno consideradas. Por
isso, são utilizadas soluções aproximadas através de métodos numéricos.
Os métodos numéricos se baseiam, em sua grande maioria, no conceito de
discretização de equações matemáticas. O método de discretização transforma o modelo
matemático contínuo em um modelo matemático discreto, através de aproximações
matemáticas, formando uma malha de pontos que representam o meio contínuo.
Neste trabalho será empregado o Método das Diferenças Finitas (MDF),
devido a sua precisão e simplicidade ao simular numericamente a propagação de ondas
acústicas através de modelos geologicamente complexos. O MDF aproxima as
derivadas espaciais e temporais por expressões obtidas por uma expansão da Série de
Taylor truncada, usando pontos vizinhos em diferenças ponderadas (THEDY, 1995).
O emprego do MDF para discretização da Equação da Onda Acústica
Completa leva em conta todos os tipos de ondas previstas pela mesma; não apenas as
ondas diretas e refletidas (primárias e múltiplas), mas também, ondas superficiais,
refratadas, convertidas, difratadas e ondas observadas nas zonas de sombra da teoria do
raio (ALTERMAN e KARAL, 1968; OTTAVIANE, 1971).
Podem-se citar outros métodos numéricos muito importantes e com grande
aplicação em problemas de Engenharia e Geofísica atualmente (BULCÃO, 1999):
Método dos Elementos Finitos (MEF), Método dos Volumes Finitos (MVF) e Método
dos Elementos de Contorno (MEC). Uma revisão sobre os principais métodos
empregados atualmente podem ser encontrados na literatura em CARCIONE et al.
(2002).
7

2.2 Equação Acústica da Onda
A equação acústica da onda pode ser escrita como uma equação diferencial
parcial de segunda ordem, que relaciona derivadas espaciais com derivadas temporais,
de forma a representar o comportamento do campo de ondas. As derivadas de segunda
ordem presentes na equação foram aproximadas truncando a expansão da série de
Taylor em termos de décima ordem para derivadas espaciais, e em termos de segunda
ordem, para derivadas temporais.
Considerando-se um meio elástico em que não se propagam ondas transversais,
a propagação de um sinal sísmico pode ser entendida com base na teoria da elasticidade
e através de duas relações (SILVA, 1995). A primeira delas é a Lei de Hooke que
estabelece uma relação entre as deformações que ocorrem em um corpo e as tensões que
as provocam (ALMEIDA, 1996). Logo, obtém-se:
( ⃗)
onde

(

)

é a incompressibilidade do meio e ⃗ é o vetor

é o campo de pressão;

deslocamento da partícula.
A segunda é a Lei de Newton que estabelece uma relação entre a pressão e a
aceleração da partícula:
⃗
onde

(

)

é a densidade do meio.
Calculando a derivada de segunda ordem da equação (2.2.1) e considerando

constante tem-se que:
*

( ⃗ )+

(

)

⃗ )+

(

)

e apenas invertendo a ordem de aplicação:
* (
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Substituindo (2.2.1) em (2.2.4) obtêm-se:
[ (

)]

(

)

Eliminando o sinal negativo da expressão e utilizando as propriedades de
divergente e a Lei de Leibniz4 tem-se que:
[

]

(

)

(

)

(

)

(

)

Na equação escalar da onda tem-se que:

√

ou

Substituindo a equação (2.2.8) em (2.2.6) obtêm-se:
[

]

Reorganizando a equação (2.2.9):
[

Fazendo

]

(

)

e substituindo na equação (2.2.10) obtêm-se a equação

abaixo:
(

4

Lei de Leibniz ;

. /
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)

Considerando-se densidade constante, o segundo termo da equação (2.2.11)
torna-se nulo e a mesma resulta na equação (2.2.12), a Equação Acústica da Onda com
densidade constante.
(

)

Feito isso, após desenvolver o Laplaciano da equação (2.2.12) assumindo três
dimensões e reorganizar os termos, encontra-se a Equação Acústica da Onda
tridimensional com densidade constante:
(

onde (

)

(

)

(

) é o campo de pressão da onda,

a coordenada temporal e

(

)

e

)

(

são coordenadas espaciais,

)
é

é a velocidade de propagação do meio.

Para o caso de duas dimensões assume-se que o campo de pressão é invariável
na direção do eixo y, anulando assim a derivada em relação à y. Obtêm-se então a
Equação Acústica da Onda bidimensional com densidade constante:
(

)

(

(

)

)

(

)

Considerando-se o termo fonte ( ), responsável por gerar uma perturbação
mecânica em um determinado ponto, tem-se:
(

)

(

(

)
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)

( )

(

)

2.3 Termo Fonte
Existem vários tipos de fontes impulsivas utilizadas na aquisição sísmica com
o objetivo de criar uma perturbação mecânica em um determinado ponto e posterior
registro de reflexões em canais de recepção. Os principais tipos de fonte são: dinamites
e vibroseis5 em terra e canhões de ar comprimido no mar.
Para simular numericamente o termo fonte é utilizada uma função matemática
( ) que deve ser prescrita na equação diferencial que rege o problema de propagação
de ondas sísmicas. É possível utilizar diferentes tipos de fontes, mas para que a mesma
possa representar, o mais próximo possível, os efeitos de uma fonte real, é necessário
que a mesma possua certas características. A fonte deve ser limitada tanto no domínio
do tempo, quanto no domínio da frequência. A primeira limitação tem a finalidade de
simular uma fonte explosiva, enquanto a segunda tem por objetivo manter sob controle
a frequência máxima (frequência de corte) a qual o modelo numérico estará sujeito. A
escolha para tal frequência de corte influencia no refinamento da discretização
empregada numericamente (BORDING e LINES, 2006).
A fonte sísmica com tais características, utilizada ao longo deste trabalho para
fazer simulações numéricas é a derivada segunda da Gaussiana (CUNHA, 1997),
representada matematicamente pela seguinte expressão:
( )
onde é o tempo,

,

(

) -

é a frequência central e

(

)

(

)

é o tempo defasado. Estes dois últimos

são dados respectivamente por:

√
√

e

(

)

(

)

é a maior frequência contida no espectro de amplitude da função fonte,

denominada frequência de corte.
5

Dispositivo mecânico montado sobre caminhões para produzir ondas quando ocorre o impacto do
mesmo com o solo.
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A figura (2.3.1) representa a função que descreve a fonte sísmica expressa
matematicamente pela equação (2.3.1).

Tempo (s)

Amplitude (u.m)

Figura 2.3.1 – Representação da função fonte (

2.4

Bordas

Não

Reflexivas

). Derivada segunda da Gaussiana

e

Camadas

de

Amortecimento
Nos problemas de modelagem ligados a Geofísica está a simulação da
propagação da onda em um meio semi-infinito. A modelagem computacional de tal
problema físico pode vir a requerer a utilização de artifícios especiais na maioria dos
métodos numéricos, como por exemplo, a aplicação de condições de contorno não
reflexivas, o acoplamento de diferentes métodos numéricos e a aplicação de operadores
especiais, dentre outros (BULCÃO, 2004).
Uma alternativa para o emprego de tais artifícios é a extensão do modelo
numérico de tal forma que seus limites estejam suficientemente distantes, para que as
reflexões nestes limites artificiais não atinjam a região de interesse no modelo.
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No interesse da eficiência computacional, restringir o domínio computacional a
apenas a região de interesse exige a introdução de limites. Tal criação de limites ou
bordas no modelo de velocidades causam reflexões onde na verdade não existem na
Terra (problema físico real). Se não forem tratadas adequadamente, essas reflexões
podem comprometer inteiramente os resultados obtidos.
A fim de minimizar a influência das fronteiras envolvidas nas respostas a
serem registradas, algumas condições de borda devem ser aplicadas. Na literatura são
encontrados diversos métodos que objetivam diminuir essa influência e dissipar
reflexões nas bordas durante a simulação de problemas envolvendo domínios infinitos
ou semi-infinitos, como em BORDING e LINES (2006). Um dos métodos mais comuns
são as condições de bordas não reflexivas e bordas de amortecimento.
A técnica proposta por REYNOLDS (1978) é baseada na hipótese de que os
limites do modelo estão suficientemente distantes da fonte sísmica de forma que as
frentes de onda nestes pontos podem ser consideradas como ondas planas. Os
operadores diferenciais parciais são fatorados e a propagação da onda se dá no sentido
do sinal das equações (2.4.2) e (2.4.3) que serão representadas da seguinte forma:
Fatorando-se o operador diferencial da equação da onda (2.2.12) obtém-se:
(

) (

)(

)

(

)

Como o produto dos termos da equação unidimensional (2.4.1) é zero, então
um dos dois termos deve ser zero. Portanto, uma onda que se propaga no sentido
positivo do modelo ou no sentido em que x cresce ou, em outras palavras, para a direita,
satisfaz a expressão:
(

) (

)

(

)

E da mesma forma, uma onda que se propaga no sentido negativo do modelo
ou no sentido em que

decresce ou, em outras palavras, para a esquerda, satisfaz a

expressão:
(

) (
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)

(

)

Destaca-se que de forma análoga têm-se as mesmas expressões na direção .
Ao implementar, utilizando uma discretização em primeira ordem via MDF, as
equações (2.4.2) e (2.4.3) são reescritas da seguinte forma:
(
onde

)

(

)

é o campo de pressão, i representa os pontos da malha na direção horizontal,

os pontos da malha na direção vertical,

os passos de tempo da simulação e

o

passo de tempo posterior.
As bordas de amortecimento são baseadas na introdução de uma região que
antecede os limites artificiais do modelo (Figura 2.4.1), onde a equação da onda original
é modificada de modo que as amplitudes das ondas incidentes decaem de forma lenta e
gradativa. O método proposto por CERJAN et. al (1985) é um método simples e dos
mais robustos. A técnica consiste na multiplicação iterativa do campo de onda incidente
por números menores que 1, também denominados fatores de atenuação do campo de
pressão, dados pela seguinte expressão matemática:
( )
sendo

,

(

)-

o fator de atenuação do campo de pressão,

do modelo,

o fator de amortecimento,

amortecimento em número de pontos.
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(

)

a distância de um ponto a borda
o tamanho da camada de

Figura 2.4.1 – Ilustração do conceito de camada de amortecimento. O domínio computacional é envolto
por uma camada onde o campo de onda é multiplicado por um número que começa a diminuir de 1, na
interface entre o meio regular e a borda de absorção, até o limite do domínio. Retirado de FICHTNER
(2011).
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Capítulo 3
Migração Sísmica
3.1 Introdução
No âmbito da exploração geofísica, o desenvolvimento da interpretação
sísmica, a delineação de reservatórios e um maior grau de confiabilidade a respeito de
um determinado modelo geológico demandam uma boa qualidade das seções obtidas
através do processamento sísmico. Para atingir tais objetivos é necessário que se
obtenha o correto posicionamento das diversas interfaces que delimitam as camadas de
rochas e para isso utiliza-se uma das importantes técnicas de processamento sísmico, a
migração sísmica.
O objetivo principal da migração de dados sísmicos é desfazer os efeitos de
propagação e colapsar difrações a fim de localizar os pontos difratores e interfaces
(refletores) em subsuperfície. As interfaces entre as camadas, quando iluminadas pelo
sinal gerado por uma fonte sísmica, podem ter suas propriedades de refletividade
estimadas (BOECHAT, 2007). Nesse contexto, a migração é o processo responsável por
converter as informações registradas em sismogramas ou em seções sísmicas
empilhadas6 em uma imagem de uma determinada configuração geológica. Sendo
assim, pode-se entender a migração sísmica, filosoficamente, como sendo a operação
inversa da modelagem sísmica (GRAY et al., 2001).
A migração sísmica é então, uma ferramenta básica, mas importante para o
processamento e interpretação sísmica e seu propósito é fornecer imagens que possam
representar corretamente estruturas geológicas em subsuperfície.
Na literatura os tipos de migração são classificados de acordo com a escala
vertical da imagem obtida, que pode estar em tempo ou em profundidade (YILMAZ,
2008 e BAYSAL et al., 1983). Assim, os esquemas são denominados como o próprio
nome sugere, migração em tempo e migração em profundidade.
6

Através de uma soma, o processo de empilhamento reduz o conjunto de traços sísmicos organizados no
domínio dos afastamentos fonte-receptor a um único traço.
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Quando a escala vertical da imagem gerada está em tempo não é possível
determinar a verdadeira posição de um refletor em profundidade, tornando-se necessária
a utilização de técnicas de conversão tempo-profundidade para obter o correto
posicionamento do mesmo. A migração em profundidade, por sua vez, é obtida de tal
forma que os refletores já se encontram, teoricamente, em suas reais posições em
subsuperfície e é mais sensível ao modelo de velocidades empregado na migração, pois
o correto posicionamento dos refletores e a focalização da energia dependem deste
modelo. Na figura 3.1.1 a seguir pode-se observar uma ilustração do esquema de
migração em tempo e em profundidade.

Figura 3.1.1 – Ilustração do esquema de migração em tempo e em profundidade. (P) se refere à
escala vertical em profundidade e (T) em tempo.

Para a realização da migração em profundidade necessita-se de duas
extrapolações do campo de onda, uma extrapolação direta e uma inversa, mais a
aplicação de uma condição de imagem, e isto a torna computacionalmente mais onerosa
em relação à migração em tempo. Apesar deste fato, a migração em profundidade é
bastante eficaz quando se trata de campos de velocidades contendo quaisquer tipos de
variações, sendo indicado para modelos geológicos complexos, diferentemente da
migração em tempo que apresenta limitações quanto à presença de variações laterais
(BULCÃO, 2004).
Em um primeiro contato com os esquemas de migração e seus objetivos
percebe-se uma aparente incoerência. No início do processo de migração já se tem o
conhecimento do modelo de velocidades (embora sem grande riqueza de detalhes, pois
tem-se o macro modelo que é uma versão suavizada ou de baixa frequência do modelo
real), ou seja, deve-se saber a resposta antes do início da aplicação das metodologias de
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migração. Mas, na prática, quando as técnicas de migração são aplicadas corretamente
pode-se fazer uma avaliação qualitativa da estimativa inicial do perfil de velocidades de
um determinado modelo geológico e obter o posicionamento correto de todas as
interfaces que compõem o modelo geológico real (BULCÃO, 2004). Em outra
aplicação também pode-se avaliar o tipo de configuração de aquisição que fornece uma
melhor imagem em profundidade.
Deste modo, assim como os estudos de aquisição blended são importantes por
fornecerem informações de subsuperfície em um tempo e custo financeiro menor, como
será visto nos próximos capítulos, tal filosofia também pode ser aplicada com os
mesmos objetivos nos esquemas de migração sísmica na etapa de processamento.
Entendido os objetivos e o grau de importância da migração sísmica nas áreas
de exploração e produção, a seguir são apresentados alguns conceitos e informações
sobre Migração Reversa no Tempo, esquema de Migração Sísmica adotado no
desenvolvimento deste trabalho. Informações sobre outros esquemas de Migração
podem ser encontrados em YILMAZ (2008).

3.2 Migração Reversa no Tempo
A Migração Reversa no Tempo (também denominada RTM, do inglês Reverse
Time Migration) é um método de solução de problemas de valores de contorno
dependentes do tempo (McMECHAN, 1983), onde as imagens são obtidas ao
depropagar as informações registradas no sismograma e utilizando-se uma determinada
condição de imagem (CLAERBOUT, 1971). A condição de contorno é o registro do
campo de pressão feito na superfície pelos geofones ou hidrofones e as condições de
imagem mais utilizadas são as de tempo de excitação e correlação cruzada entre os
campos ascendentes e descendentes (BULCÃO, 2004), as quais serão descritas nas
seções seguintes; ou outras contendo ligeiras modificações como a condição de imagem
de deconvolução (SCHLEICHER et al., 2008).
O conceito de Migração Reversa no Tempo é basicamente o de propagar o
campo de onda registrado no receptor no sentido inverso no eixo temporal, ou seja, do
tempo final até o tempo igual a zero, fazendo com que cada receptor se torne uma fonte
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pontual reinjetando o campo anteriormente gravado na modelagem direta. E para isto,
baseia-se no princípio de Huygens, no princípio da reversibilidade temporal e no
princípio da reciprocidade para utilizar a equação da onda de forma reversa no tempo.
Durante esta depropagação, aplica-se uma determinada condição de imagem para a
formação da imagem em profundidade.
Os campos de ondas ascendentes e descendentes (upcoming e downgoing)
compartilham uma importante característica: dentro de um fator de escala de amplitude
que depende do valor do coeficiente de reflexão, são equivalentes nos refletores. Este é
o Princípio de Imageamento proposto por CLAERBOUT (1971) que estabelece que os
dois campos de onda são cinematicamente equivalentes na posição do refletor. Neste
contexto, cinematicamente significa que os tempos, mas não as amplitudes, são
idênticos (SAVA e HILL, 2009).

Campo de ondas
descendentes

Campo de ondas
ascendentes

refletor

Figura 3.2.1 – Representação do Princípio de Imageamento. Modificada de SILVA (2002).

Para resolver a equação completa da onda por uma extrapolação no domínio do
tempo, geralmente, utiliza-se o Método das Diferenças Finitas. Algumas das vantagens
de utilizar este método é permitir que as ondas se propaguem em todas as direções e a
possibilidade de migrar refletores com qualquer inclinação.
Extrapolações do campo da fonte e do receptor foram feitas através do modelo
de vagarosidades suavizado com o objetivo de evitar o aparecimento indesejável de
reflexões, ondas múltiplas e reverberações durante a depropagação do campo de ondas
registrado. Segundo LOEWENTHAL et al. (1987), a justificativa para suavizar o
modelo de vagarosidades ao invés do modelo de velocidades é que, o tempo de trânsito
necessário para se atingir um determinado ponto não é alterado quando se suaviza o
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modelo de vagarosidades, comparando-se com o tempo necessário no modelo de
velocidades não suavizadas.

3.2.1 Condição de Imagem de Tempo de Excitação
Uma das condições de imagem mais utilizadas na Migração Reversa no Tempo
é a condição de imagem de Tempo de Excitação. Esta condição é aplicada a cada passo
de tempo durante a extrapolação do campo de onda do receptor no tempo inverso,
armazenando-se a amplitude em todos os pontos que satisfazem a condição de imagem
naquele tempo (CHANG e McMECHAN, 1986). A condição de imagem empregada na
migração estipula que os tempos direto e reverso de propagação da onda serão
coincidentes nas interfaces do modelo.
Este tipo de condição de imagem, geralmente, utiliza dados sísmicos de préempilhamento, ou seja, as análises feitas nos sismogramas levam em consideração a
mesma geometria de aquisição (BULCÃO, 2004).
A condição de imagem de tempo de excitação tem como base a matriz tempo
de trânsito da onda direta ou mais energética. Esse tempo de trânsito pode ser calculado
por:
i)

Traçado de raios (Ray Tracing) a partir do ponto de origem (fonte) para dentro
do modelo, usando interpolação entre os raios para estimar o tempo de chegada
em cada ponto da malha. Método proposto por CHANG e McMECHAN
(1986);

ii)

Fazendo uma extrapolação por diferenças finitas a partir da fonte e detectando
quando a máxima amplitude ocorre em cada ponto da malha (LOEWENTHAL
e HU, 1991), ou,

iii)

Pela solução da equação Eikonal, onde se obtém diretamente o tempo de
trânsito YILMAZ (2008).
A utilização do método Ray Tracing possui a vantagem de apresentar um baixo

tempo de execução e custo computacional em comparação à modelagem via Método das
Diferenças Finitas, mas apresenta problemas associados a zonas de sombra, pontos com
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mais de um tempo de trânsito associado e grande sensibilidade em relação ao modelo de
velocidades empregado na migração. Esses problemas são ocasionados porque o
método impõe aproximação assintótica de alta frequência da equação da onda
(CERVENY, 1987).
Nesta dissertação calcularam-se as matrizes de tempo de trânsito aplicando um
critério durante a propagação do campo de ondas descendentes. E a imagem pode ser
expressa matematicamente para o caso bidimensional por:
(
onde

)

(

) (

(

))

(

são as variáveis espaciais no caso de um problema bidimensional,

campo de pressão, é o tempo de depropagação do campo de ondas,
tempo de trânsito e

)
é o

é a matriz de

é a função delta de Dirac.

Os critérios utilizados nesta dissertação para o cálculo das matrizes de tempo
de trânsito são o critério da amplitude máxima e o critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra (BULCÃO, 2004).
O critério da amplitude máxima foi proposto por LOEWENTHAL e HU
(1991) e é baseado na máxima amplitude da grandeza na qual a imagem em
profundidade está associada.
Durante a propagação do campo de ondas, o algoritmo utilizado para o cálculo
da matriz tempo de trânsito pelo critério da amplitude máxima pode ser representado
pelo seguinte pseudocódigo:
.

onde

( (

))

(

)

(

)

(

(

(

))/

)

são as variáveis temporais no caso de um problema bidimensional, (

é a matriz que contém as incógnitas do problema,
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)

é o tempo de depropagação do

campo de ondas,

(

) é a matriz que contém os valores de amplitude máxima para
(

a incógnita do problema em questão e

) é a matriz de tempo de trânsito.

O critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra foi
proposto por BULCÃO (2004) e segundo o autor, através deste critério as matrizes de
tempo de trânsito apresentam um comportamento mais suave (contínuo) para regiões
distantes do ponto de aplicação da fonte sísmica, proporcionando a formação de
imagens em profundidade em que os refletores apresentam uma melhor continuidade ao
longo da seção migrada. Este método tem como objetivo registrar, não mais a amplitude
máxima, mas a amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como o próprio
nome propõe.
Para a implementação do método leva-se em conta a frequência de corte da
fonte sísmica empregada, através expressão a seguir:
√

sendo

(

o intervalo de tempo associado ao comprimento de onda da fonte sísmica e

)

a

frequência de corte da fonte.
Por meio de testes lógicos, durante a fase de propagação, consegue-se
selecionar a maior amplitude existente nas proximidades da primeira quebra. Estes
testes escritos em termos de pseudocódigo são dados por:
.(

(

( (

)

(

(

( (

))
(

)

(

)

(

)

)/
))

)

)

(

(

.(

(

))
(

)
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))
(

)/

onde

,

,

e

são as variáveis lógicas utilizadas para os testes.

3.2.2 Condição de Imagem de Correlação Cruzada
Neste esquema de Migração Reversa no Tempo os campos de onda da fonte e
do receptor são propagados de maneira independente ao longo do tempo usando
extrapolação por diferenças finitas. O campo de ondas oriundo da fonte sísmica (campo
de ondas descendentes) D(x,z,t) é propagado e o campo de ondas registrado no
sismograma (campo de ondas ascendentes) A(x,z,t) é depropagado a partir dos valores
prescritos nos receptores. A imagem é formada pela multiplicação dos dois campos de
onda em cada intervalo de tempo, considerando-se o deslocamento nulo entre os tempos
dos campos de ondas (ou seja, zero lag correlation) (CLAERBOUT, 1971).
Essa condição de imagem também é baseada no princípio de imageamento
proposto por CLAERBOUT (1971), de tal forma que um refletor existe quando os
campos oriundos da fonte e do receptor coincidem em tempo e espaço.
Segundo FARIA (1986), para melhor compreender a condição de imagem com
correlação cruzada, supõe-se um modelo composto por um único refletor e a fonte
sísmica sendo um pulso unitário. Neste caso:

onde

(

) (

)

sobre o refletor,

(

) (

)

fora do refletor.

é o tempo de trânsito na propagação do campo de onda desde a fonte sísmica até

o refletor e

é o tempo de trânsito na depropagação do campo de onda desde o

receptor até o refletor.
Considerando-se um modelo de velocidades complexo onde se tem a presença
de reflexões, múltiplas internas e demais conversões de energia, a imagem obtida
através da correlação entre os campos de ondas tem valor máximo nos pontos sobre o
refletor e mínimo nos pontos fora do refletor, e é calculada matematicamente pela
expressão:
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(

onde

(

)

∑ (

) (

)

) é a matriz que contém a imagem em profundidade,

(

)

é tempo e

é o tempo total de propagação.
No entanto, segundo KAELIN e GUITTON (2006) esta condição de imagem é
suficientemente adequada para meios com pequenos contrastes de impedância. Para
meios com altos contrastes de impedância e estruturas geológicas complexas, os campos
de ondas não podem ser separados de forma eficiente gerando artefatos que podem
distorcer a imagem em profundidade. Para eliminar esses artefatos, a condição de
imagem de correlação cruzada pode ser dividida pela autocorrelação do campo de ondas
descendentes (iluminação da fonte) (CLAERBOUT, 1971):
(

)

∑

(

) (

)

∑

(

) (

)

(

)

Ou pela autocorrelação do campo de ondas ascendentes (iluminação do receptor):
(

)

∑

(

) (

)

∑

(

) (

)

(

)

Segundo KAELIN e GUITTON (2006), ao dividir a correlação cruzada pela
autocorrelação do campo de ondas descendentes ou ascendentes a imagem obtida pode
ser realçada enquanto os artefatos são atenuados tanto abaixo da fonte quanto abaixo do
receptor, respectivamente. Porém, utilizando a equação (3.2.4) consegue-se reduzir os
artefatos gerados próximos a fonte, mas se realça os artefatos próximos ao receptor; já
ao utilizar a equação (3.2.5) consegue-se reduzir artefatos em toda a imagem e realçar
os refletores mais profundos.
Ademais, uma condição de imagem estável, que melhora a qualidade da
imagem, reduzindo efeitos de iluminação sísmica e artefatos de migração e que aplica
corretamente o princípio de imageamento é essencial para obter com sucesso a
refletividade de um meio (SCHLEICHER et al., 2008 e CHATTOPADHYAY e
McMECHAN, 2008).
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Diante disso, nesta dissertação também se utiliza a condição de imagem com
correlação cruzada dividida pela autocorrelação suavizada do campo de ondas
descendentes proposta por SCHLEICHER et al. (2008), com objetivo de se atenuarem
efeitos indesejáveis no sismograma e compensar os efeitos de iluminação sísmica. Esta
condição de imagem consiste em dividir a condição de imagem de correlação cruzada,
representada pela equação (3.2.3), pela autocorrelação suavizada do campo da fonte.
Matematicamente tem-se a seguinte expressão no domínio do tempo:
(

(

onde

)

∑

)

(

) (
(

∑

(

) (

∑

∑

)

)
)

(

)

(

)

(

)

é a autocorrelação do campo da fonte e

(

)

representa o operador de suavização,
suavização nas direções

e

(

)

representam os tamanhos das janelas de

e .

Uma alternativa para correlacionar os campos de ondas ascendentes e
descendentes é restringir os intervalos de aplicação dos critérios de condição de imagem
apresentados anteriormente para regiões próximas a um instante de tempo de referência.
Desta forma se evita que eventos que não estão associados a um determinado refletor
correlacionem-se entre si formando um refletor espúrio (BULCÃO, 2004). Nesta
dissertação, para tais intervalos utilizou-se como centro os tempos da matriz tempo de
trânsito, obtida através dos critérios já apresentados na seção anterior.
Os intervalos ao redor do instante de tempo de referência, ou seja, tempos da
matriz tempo de trânsito, podem ser definidos de várias maneiras. Neste trabalho utilizase o período da fonte sísmica para definir tais intervalos. Como, a priori, já se tem
informações a respeito do campo de ondas descendentes, então se sabe informações
referentes à fonte sísmica, como por exemplo, a frequência de corte. A partir da
frequência de corte se tem o período da fonte sísmica, expresso matematicamente pela
equação (3.2.2).
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Esta condição de imagem é referida ao longo da dissertação como condição de
imagem com correlação cruzada janelada por avaliar as condições de imagem citadas
anteriormente em apenas uma janela de tempo. E em termos de pseudocódigo pode ser
representada da seguinte forma:
.(

sendo

(

)

o período da fonte sísmica e

)

(

(

)

)/

a matriz de tempo de trânsito.

Como já discutido ao longo desta seção, a qualidade da imagem em
profundidade depende, naturalmente, dos artefatos gerados possivelmente na etapa de
migração. Pensando nisso, com o objetivo de atenuar esses artefatos na imagem YOUN
e ZHOU (2001) propuseram a aplicação do operador Laplaciano na imagem migrada
com condição de imagem de correlação cruzada. Este operador é aplicado depois da
correlação entre os campos de ondas ascendentes e descendentes. Segundo PRATT
(1978) o operador Laplaciano tem sido usado para realçar bordas no processamento de
imagens digitais.
Outra questão importante acerca da aplicação do operador Laplaciano na
imagem é o fato de ser um operador de segunda ordem que quando calculado por
aproximação de diferenças finitas causa uma mudança de fase de 90° e de amplitude nas
wavelets. No entanto, o problema relacionado à fase pode ser corrigido pela aplicação
de um filtro de mudança de fase.
Diante dessa questão, neste trabalho será aplicado o operador Laplaciano na
imagem oriunda da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada para que
seja possível uma comparação entre as duas imagens. Além disso, para melhor entender
os efeitos dessa aplicação também será aplicado o Laplaciano nos campos de onda antes
da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada.
Os resultados dessas aplicações podem ser verificados no capítulo 7 desta
dissertação.
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3.2.3 Implementação computacional
A implementação computacional da migração reversa no tempo empregando
condição de imagem de correlação cruzada entre os campos de ondas ascendentes e
descendentes pode ser feita de diferentes maneiras, devido ao fato de que tais campos
são obtidos em sentidos opostos com relação ao tempo, respectivamente de
e de

até

até

.

Sobre as alternativas para implementação computacional destacam-se as
seguintes:


No método proposto por YOUN (1998 e 1999) o campo de ondas descendentes é
calculado para determinados instantes de tempo e posteriormente é armazenado em
disco ou na memória RAM do computador para depois se empregar a correlação
cruzada com o campo de ondas ascendentes. A necessidade de armazenamento do
campo de ondas descendentes se torna a grande desvantagem deste tipo de
implementação computacional.



Outra forma de implementação computacional é o método proposto por FARIA
(1986), onde o campo de ondas descendentes se propaga de

até

, e posteriormente, este mesmo campo de ondas é depropagado de
até

. Desta forma, após a propagação até

têm-se os dois campos de ondas, descendentes e ascendentes no mesmo instante de
tempo, permitindo a depropagação simultânea até

e a correlação cruzada dos

campos a cada instante de tempo para obter a imagem em profundidade. A
desvantagem, neste método, é a necessidade de cálculo do campo de ondas
descendentes até

e depois outro cálculo até

, aumentando

assim a necessidade de recurso computacional. Apesar disso, esta é alternativa para
implementação computacional empregada neste trabalho, devido a grande vantagem
de não ser necessário o armazenamento do campo de ondas descendentes para a
correlação cruzada.



Caso se apliquem condições de contorno não reflexivas e camadas de amortecimento
durante toda a propagação a fim de simular domínios infinitos, parte da energia que
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alcançar a borda será dissipada. Sendo assim, a qualidade da imagem estará
prejudicada, pois durante a depropagação e aplicação da condição de imagem, o
campo de ondas descendentes não retornará as mesmas condições iniciais (Figura
3.2.2), no caso de se utilizar o método proposto por FARIA (1986). Com a finalidade
de evitar essa dissipação de energia CUNHA (1992) propôs o registro dos valores do
campo de ondas descendentes ao longo das bordas do modelo durante toda a
propagação e, durante a depropagação e aplicação da condição de imagem, esses
valores devem ser reintroduzidos no modelo. Neste caso os campos de ondas
ascendentes e descendentes não apresentariam problemas devido à dissipação de
energia ocasionada pelo emprego de condições de contorno não reflexivas e camadas
de amortecimento. Tal aplicação é bastante eficiente na obtenção de imagens em
profundidade com qualidade, mas a desvantagem é a necessidade de armazenamento
dos valores dos campos de ondas descendentes ao longo de todas as bordas do
modelo durante a propagação.



Com o objetivo de reduzir o custo computacional CLAPP (2009) propôs a utilização
de uma borda randômica. O campo de ondas que alcança a borda é pseudo
randomizado resultando em reflexões com correlação coerente mínima com o campo
de ondas ascendentes (vide Apêndice C), não prejudicando na qualidade da imagem
obtida em profundidade. Além disso, a utilização desta borda randômica elimina a
necessidade de armazenar os campos de ondas descendentes que a alcançam, já que
os mesmos não são atenuados e sim refletidos, fazendo com que toda a energia
continue dentro do sistema representado pelo domínio da equação diferencial.



Caso não se apliquem condições de contorno não reflexivas e camadas de
amortecimento, uma alternativa é a extensão do modelo numérico de tal forma que
seus limites fiquem suficientemente distantes, para que as reflexões nestes limites
não atinjam a região de interesse no modelo. A desvantagem, neste caso, é o
aumento do custo computacional.
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Figura 3.2.2 – Representação da propagação e depropagação do campo de ondas descendentes ao utilizar
bordas não reflexivas no modelo de velocidades. Retirada de BULCÃO (2004).
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Capítulo 4
Composição de tiros
4.1 Introdução
Os ganhos obtidos com a evolução tecnológica na obtenção de dados
provenientes de levantamentos sísmicos são conhecidos e podem ser encontrados na
literatura nos trabalhos publicados por NESTVOLD (1992) e GREENLEE et al. (1994).
Estes ganhos refletem uma melhora acentuada na qualidade do imageamento sísmico,
embora os custos envolvidos nesta etapa da exploração petrolífera sejam elevados. Mas
obviamente, esses benefícios apenas são obtidos quando se tem uma quantidade
suficiente de dados sísmicos e com um determinado grau de qualidade.
Diante dessa dificuldade, cresce a preocupação da indústria do petróleo em
otimizar esforços durante a aquisição, processamento e armazenamento de dados
sísmicos, contribuindo para o recente surgimento de esquemas de aquisição sísmica que
focalizam na qualidade da imagem e, sob um ponto de vista econômico, contribuem
para a redução de custos. Dentre os esquemas recentes de aquisição sísmica encontra-se
a aquisição blended, um conceito que envolve a utilização de campos de ondas
incoerentes (BERKHOUT et al., 2009).
É importante ressaltar que os levantamentos sísmicos são tradicionalmente
projetados de maneira que haja um espaçamento entre as fontes sísmicas e o intervalo
de tempo entre tiros consecutivos seja suficientemente grande para evitar a interferência
na resposta registrada. No entanto, em alguns casos esse espaçamento e intervalo entre
experimentos acarretam em falta de informação, tornando necessária uma interpolação
dos tiros registrados (problema de aliasing7).
A aquisição blended (também chamada de fontes simultâneas na literatura),
contrária aos esquemas tradicionais de aquisição sísmica, organiza a distribuição de
fontes com intervalos de tempo relativamente pequenos entre tiros consecutivos,
7

Álias, falseamento. Ambiguidade caracterizada pela transformação de frequências maiores que a
frequência de Nyquist em frequências menores que a frequência de Nyquist (DUARTE, 2003).
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beneficiando a amostragem espacial e o range de azimutes. Esse intervalo de tempo
pequeno entre tiros consecutivos resulta na superposição dos sinais, causando uma
interferência no dado registrado. Porém segundo BERKHOUT (2008), a interferência
entre diferentes fontes sísmicas registradas em um experimento é menos prejudicial do
que a falta de informação originada nos levantamentos sísmicos convencionais.
O conceito de dados sísmicos blended está associado ao disparo de várias
fontes quase simultaneamente em diferentes posições. Com isso consegue-se alcançar
uma enorme economia em tempo e dinheiro na aquisição, processamento e
armazenamento dos dados sísmicos, pois o custo de simular e adquirir vários tiros em
um experimento é próximo ao custo de realizar o disparo de uma única fonte em um
experimento sísmico, como no caso de levantamentos sísmicos convencionais
(IKELLE, 2010).
Como discutido anteriormente, tal conceito não é limitado apenas à aquisição
de dados, mas também pode ser muito útil na modelagem de dados sintéticos a fim de
testar algoritmos de imageamento e interpretação de dados reais. Ademais, adotando-se
esta superposição entre diferentes fontes sísmicas também se pode obter uma melhoria
na qualidade de dados sísmicos, principalmente no que tange a iluminação sísmica de
determinado refletor em subsuperfície.
É importante notar que neste tipo de levantamento sísmico se tem de um lado a
diminuição do tempo de execução refletindo diretamente na redução de custos e de
outro a obtenção de imagens com a presença de eventos espúrios. Estes eventos são
resultado da correlação entre campos de ondas ascendentes e descendentes das
diferentes fontes sísmicas e que não estão relacionados entre si. Tais eventos são
denominados na literatura por crosstalk.
Teoricamente, antes do processo de migração e obtenção das imagens em
profundidade, tem-se a opção de reconstruir os dados como se a aquisição tivesse sido
realizada da maneira convencional (ondas tendo sido geradas de uma única fonte e a
resposta sísmica sendo registrada antes do próximo tiro ser disparado). Deste modo,
consegue-se transformar um dado blended em dados convencionais e sem interferência,
gerando imagens sem a presença de crosstalk. Este processo é denominado de-blending
e será apresentado no próximo capítulo.
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Diante do exposto, fica clara a importância da aquisição blended nas etapas de
exploração e produção da Indústria do Petróleo. Com isso, nas seções seguintes serão
apresentados alguns conceitos sobre composição de tiros e crosstalk.

4.2 Composição de tiros
O conceito de aquisição blended está associado ao fato de se registrar
continuamente a resposta de tiros aplicados de forma incoerente, utilizando um desenho
de fontes densamente amostradas com intervalo de tempo pequeno entre tiros
consecutivos.
Diante disto, para representar teoricamente a grande quantidade de medidas
discretas deste levantamento sísmico, primeiramente considera-se a matriz de dados ,
onde as colunas representam as famílias de tiros e as linhas representam as famílias de
receptores. Assim, o elemento

representa um único traço relacionado à posição da
(

fonte e do receptor. Depois, considera-se

) uma matriz tal que cada elemento

contém a resposta impulsiva do meio gerada por uma fonte em
(Função de Green). Portanto, a medida na superfície de aquisição

e detectada em
,

(

), pode

ser escrita no domínio da frequência como (BERKHOUT et al., 2008):
(

onde

(

)

( )

(

)

( )

(

) ( )

) é o campo de ondas ascendentes em

(

)

, cada coluna da matriz de fontes

representa um conjunto de fontes utilizada no campo e cada linha da matriz de
receptores
ascendentes

representa um conjunto de receptores que transformam o campo de ondas
em uma medida (um elemento da matriz

) . O subscrito “0” em

indica que a superfície é uma condição de contorno livre de reflexão (tem-se apenas
ondas primárias). Para uma superfície livre de tensão, os dois campos de ondas
ascendentes e descendentes existem e a equação (4.2.1) deve ser estendida para:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

) ( )
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(

)

onde

é a posição do receptor, geralmente situada próxima à superfície ( ).
Com o propósito de introduzir o conceito de blended no domínio da fonte,

considera-se o vetor

tal que:
( )

( ) ( )

(

)

(

)

(

)

onde o vetor coluna ( ) é o operador blending:
( )
e

,

é o tempo de atraso da fonte

.

De acordo com as equações (4.2.2) e (4.2.3), o registro do dado sísmico
blended é dado pelo vetor:
⃗ (

)

(

) ( )

Esta última equação mostra que o dado sísmico blended pode ser simulado a
partir da adição dos registros dos campos gerados de forma convencional satisfazendo o
Princípio da Superposição, como exemplificado na figura 4.1. Note que, a interferência
entre as diversas fontes devido ao blending é completamente controlável pela escolha de
(BERKHOUT et al., 2008).
Diante da importância do Princípio da Superposição para a simulação deste
tipo de levantamento sísmico, na seção 4.3 serão apresentados conceitos e discussões a
respeito do mesmo.
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Figura 4.1 – Simulação de um experimento blended com cinco tiros de acordo com a equação (4.2.5).

De posse da teoria sobre dados sísmicos blended pode-se verificar diferentes
maneiras de compor os tiros. Segundo PERRONE e SAVA (2009) é possível organizar
diferentes estratégias para compor tiros e, assim, estudar a qualidade das imagens em
profundidade dessas composições, bem como a quantidade de artefatos gerados devido
à interferência entre as diversas fontes sísmicas.
ROMERO et al. (2000) propõem diversos esquemas para composição de tiros,
porém no domínio da frequência. PERRONE e SAVA (2009), por sua vez, propõem 3
formas de composição de tiros no domínio do tempo: composição linear, composição
randômica e uma composição mista, que é uma combinação entre as composições linear
e randômica de modo que o atraso de tempo para cada fonte sísmica é escolhido de
forma aleatória, mas dentro de um intervalo de tempo e respeitando uma determinada
linearidade. A composição linear (ou linear encoding) é caracterizada pela alta relação
34

sinal/ruído nas imagens migradas, enquanto a composição randômica (random
encoding) é caracterizada pela baixa relação sinal/ruído nas mesmas. Já a composição
mista (mixed enconding) é caracterizada por calibrar a quantidade de ruído e aumentar a
resolução na imagem migrada.
Diante dessa discussão sobre composição de tiros e qualidade da imagem
gerada, neste trabalho também se implementou a Migração Reversa no Tempo orientada
ao alvo utilizando as diferentes composições de tiros, além do esquema de Migração
Reversa no Tempo tradicional. Com o uso deste esquema de migração pode-se obter
resultados de imagem com alta qualidade e com apenas algumas migrações, ao invés de
milhares de migrações pré-empilhamento necessárias no processamento convencional
(SILVA, 2009).
Neste esquema de migração, primeiro identifica-se o alvo de imageameto em
profundidade. Feito isso, é gerado um horizonte

próximo a região de interesse e em

todos os pontos deste horizonte são colocadas fontes pontuais que são detonadas
empregando um tipo de composição de tiros. Assim, frentes de onda são geradas em
profundidade e propagam até a superfície onde é registrado o sinal.
O campo registrado na superfície é armazenado de forma reversa no tempo e é
chamado de família de múltiplas fontes. Posteriormente, este pode ser convolvido traço
a traço com o sismograma gerado na superfície para gerar o super sismograma ou
família de múltiplos tiros, como desenvolvido no trabalho de BOECHAT (2007).
Quando se tratam de dados sísmicos sintéticos e se tem receptores em todos os
pontos do modelo, outra forma de implementação é propagar a família de múltiplas
fontes para o interior do mesmo. A mesma colapsa no horizonte onde foram,
anteriormente, dispostas as fontes sísmicas, propaga por todo o modelo de velocidades e
posteriormente registra-se o campo na superfície de observação. Esse campo registrado
dá origem ao super sismograma. A vantagem deste esquema é a redução no custo
computacional e o resultado é similar ao obtido por convolução (BOECHAT, 2007).
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4.3 Princípio da Superposição entre tiros
O princípio da superposição advoga que em um sistema linear, a resposta do
número de sinais de entrada aplicados em pequenos intervalos de tempo é a mesma que
a soma das respostas dos sinais aplicados separadamente (IKELLE, 2010). No contexto
de dados blended, os sinais de entrada são as fontes sísmicas impulsivas (Figura 4.2).
Com isso, a família de tiros (

) está relacionada com as famílias de tiros

separados pela seguinte equação:

(

)

∑ (

)

(

)

É importante destacar que a única ocasião em que o princípio da superposição
pode não se aplicar ao conceito de aquisição blended é quando um sistema é não linear,
por exemplo, quando ocorrem grandes deformações. Porém, a relação tensãodeformação é suficientemente adequada para modelar a maioria dos fenômenos
encontrados em dados sísmicos, pois se tratam de pequenas deformações.
t = 0,6 s

t=1s

t = 1,8 s

t = 2,2 s

Figura 4.2 – Snapshots da propagação da onda oriunda de três tiros blended.
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t = 1,4 s

4.4 Fator de desempenho blending
O conceito de aquisição blended gera graus extras de liberdade no desenho da
aquisição sísmica. De forma mais específica, cada fonte coerente em um levantamento
sísmico tradicional é trocada por um arranjo de fontes incoerentes em um levantamento
sísmico blended. Esse arranjo de fontes é caracterizado por três atributos (BERKHOUT,
2008):


Número de fontes (tamanho do arranjo);



Distribuição de offsets e azimutes (configuração espacial do arranjo);



Distribuição dos atrasos das fontes (configuração temporal do arranjo).

Segundo BERKHOUT (2008), a aquisição blended pode focar na qualidade da
imagem tendo como benefício uma densa amostragem espacial e um grande range de
azimutes. Diante disso, propôs o indicador de desempenho de um levantamento sísmico
blended, dado pela razão de densidade da fonte (SDR, do inglês source density ratio):
(

)

No exemplo da figura 4.1 o SDR é igual a 5, mas para o caso 3D esse número
poderia ser significativamente maior.
Porém por outro lado, o foco da aquisição blended pode ser também no tempo
de realização do levantamento sísmico, ou seja, pode-se realizar a mesma quantidade de
tiros em um tempo reduzido. Pensando nesse aspecto, BERKHOUT (2008) propôs um
segundo indicador de desempenho, o STR (do inglês, survey time ratio), dado pela
razão do tempo de levantamento sísmico:
(

)

Por fim, com o objetivo de caracterizar o desempenho de uma aquisição
blended, foi proposto o fator blending (Figura 4.3):
(
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)

Figura 4.3 – Ilustração do fator de desempenho blending. Aquisição sísmica convencional (esquerda);
Blending com foco na qualidade (centro); Blending com foco no tempo de levantamento sísmico (direita).
Retirada de BERKHOUT (2008).

Uma vez entendidos os possíveis focos da aquisição blended, pode-se também
verificar a sua eficiência na etapa de processamento sísmico, em particular, no custo
total da migração dos dados sísmicos.
No caso da migração sísmica de dados correspondentes a um tiro individual, os
campos de ondas ascendentes e descendentes são depropagados simultaneamente e
independentemente; além disso, uma condição de imagem é aplicada para produzir uma
imagem em profundidade. Segundo ZHANG et al. (2007), como esse processo é
repetido para cada tiro, o custo total da migração é expresso por:
(
onde

é o custo total em tempo computacional,

)

é o número de tiros registrados e

é o custo computacional para cada tiro.
Mesmo com a modernização dos levantamentos sísmicos, é necessária uma
grande quantidade de tiros e o custo computacional total para o imageamento sísmico é
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enorme. Entretanto, a equação (4.4.4) sugere duas possibilidades para reduzir o custo
total do imageamento (GODWIN e SAVA, 2010):


Reduzir o custo da migração de cada tiro, ou seja, reduzir



Reduzir o número de tiros registrados usados na migração, ou seja,
reduzir

, ou

.

A redução do custo da migração

em cada tiro objetivando reduzir o custo

computacional total é mais prática porque se pode escolher o algoritmo usado para a
reconstrução do campo de ondas (extrapolação do campo de ondas ou migração reversa
no tempo). Porém, atualmente o imageamento é feito em áreas de geologia complexa, o
que requer algoritmos computacionalmente caros para produzir imagens em
profundidade com alta precisão. Por consequência, reduções no custo computacional
geralmente requerem avanços computacionais em termos de hardware.
A redução no número de tiros não é tradicionalmente considerada, pois impacta
de forma negativa na relação sinal/ruído e na iluminação da imagem sísmica. Todavia,
uma boa alternativa para reduzir o número de fontes é combinar o registro de vários
tiros independentes em um experimento blended antes da migração (ROMERO et al.,
2000). Fazendo isso, ao invés de migrar vários tiros independentes migram-se
experimentos com os diversos tiros combinados, reduzindo o número de migrações
necessárias de

para

, onde

é o número de experimentos blended. Assim, o

custo total da migração de experimentos blended é representado pela equação:
(
onde

é o custo total da migração de experimentos blended ,

é o custo da migração

de um experimento blended individual, o qual assume-se ser muito próximo ao
prática,

enquanto

é apenas um pouco maior que

)

. Na

, contribuindo assim para

a redução do custo computacional total da migração.
Em outras palavras, a combinação de vários tiros e posterior migração restringe
o custo computacional para um múltiplo da quantidade de experimentos blended
(equação 4.4.5). Entretanto, o problema deste esquema está na produção do crosstalk
entre os campos de ondas ascendentes e descendentes que não estão relacionados entre
si, gerando artefatos indesejáveis na imagem final.
39

4.5 Crosstalk
Um único experimento blended é resultado da combinação linear de vários
tiros disparados em tempos diferentes em várias posições e que pode variar de
experimento para experimento. Durante o processo de migração os campos de ondas
oriundos da fonte e do receptor são reconstruídos e simultaneamente aplica-se uma
condição de imagem para obter a imagem em profundidade (Capítulo 3). A condição de
imagem de correlação cruzada convencional é aplicada aos campos de ondas blended da
seguinte maneira (GODWIN e SAVA, 2010):

( )

∑ ∑ (∑

onde e são os índices dos tiros,

(

)) (∑

(

))

(

)

representa o índice de um experimento blended,

representa o campo de ondas descendentes referente a i-ésimo tiro e

o campo de

ondas ascendentes referente ao j-ésimo tiro. Matematicamente, os campos de ondas de
cada fonte e receptor podem ser considerados como um elemento em um vetor que
contém os campos de ondas de todas as fontes e receptores, respectivamente:

onde

e

são vetores linha e

[

]

(

)

[

]

(

)

é o número de tiros.

Na equação (4.5.1), quando

calcula-se a correlação entre os campos de

ondas referentes a um único tiro. Quando

calcula-se a correlação entre campos de

ondas que não estão fisicamente relacionados um com o outro, gerando eventos espúrios
denominados crosstalk. Além disso, a equação é equivalente ao produto interno dos
dois vetores descritos em (4.5.2) e (4.5.3) (GODWIN e SAVA, 2010):
(

)

Embora muito interessante do ponto de vista de custo computacional, utilizar
um esquema blended para imageamento sísmico não é uma tarefa tão fácil pelo fato de
ter que lidar com este tipo de ruído gerado na imagem. Isso porque o crosstalk existe
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entre o campo de onda de cada fonte e os campos de ondas oriundos de todos os
receptores e vice-versa, o que implica em uma imagem final extremamente
contaminada. Ademais, o crosstalk é um ruído coerente, de alta amplitude e pode ser
visualmente indistinguível das verdadeiras interfaces na geologia do modelo.
Além disso, conforme se aumenta a quantidade de tiros por experimento,
consequentemente aumentando a quantidade de tiros por migração, se reduz o custo
computacional enquanto a quantidade de ruído na imagem aumenta. Com isso, o
esquema blended se torna um equilíbrio entre custo computacional e ruído crosstalk
(ROMERO et al., 2000).

Figura 4.4 – Representação do conceito de crosstalk.

Para ilustrar melhor essa questão do crosstalk, na figura 4.4 os campos de
ondas ascendentes e descendentes são representados respectivamente pelas linhas
tracejadas e sólidas e os campos correspondentes a diferentes tiros são representados por
cores diferentes. Assim, a imagem correta é produzida nos pontos indicados pelos
círculos amarelos e os pontos representados pelos quadrados azuis são os crosstalk
produzidos pela correlação entre campos de tiros diferentes.
Diante dessa dificuldade, tem-se a possibilidade de introduzir diferentes tipos
de combinação entre os tiros com o objetivo de atenuar esse ruído. Com esse propósito
adiciona-se uma matriz chamada matriz de composição , do tipo
número de experimento e

onde

éo

é a quantidade de tiros, ilustrada na figura 4.6. Cada

coluna corresponde a um único experimento blended enquanto cada linha funciona
como um peso para um determinado campo de onda.
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Destaca-se que a formulação discutida no parágrafo anterior e apresentada a
seguir encontra-se no domínio da frequência devido à sua simplicidade e para que seja
possível uma melhor compreensão da teoria sobre combinação de tiros.

Figura 4.6 – Ilustração da matriz de composição

A aplicação da matriz de composição implica na redução do número efetivo de
migrações usadas para o imageamento (como discutido na seção anterior), da seguinte
maneira:

onde

e

composição

são as projeções do vetores campo de onda
. Sendo assim,

é um vetor linha

descendentes combinados (Figura 4.7) e

é um vetor coluna

e

(

)

(

)

na matriz de

com campos de ondas
com campos de

ondas ascendentes combinados.

Figura 4.7 – Ilustração da matriz de composição E para determinar a combinação os campos de ondas
descendentes juntos em um vetor menor de campos de ondas blended.
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O fato da migração ser um operador linear em relação ao termo fonte e a
prescrição dos sismogramas permite que se faça a combinação dos dados da fonte e do
receptor descrita pelas equações (4.5.5) e (4.5.6) antes de efetuar a depropagação dos
campos de ondas e aplicação da condição de imagem. Isso implica diretamente na
redução do número necessário de migrações de

para

.

Portanto, a imagem final de um experimento blended pode ser representada
matematicamente pela equação seguinte:
(

)

(

)

E substituindo as expressões (4.5.5) e (4.5.6) em (4.5.7) obtêm-se:

que é similar a equação (4.5.4).
Com isso, refere-se ao produto
dimensões

a matriz de crosstalk

, quadrada e de

. Assim, a equação (4.5.8) pode ser escrita como:
(

De forma mais simples, a matriz crosstalk

é a matriz identidade

)

acrescida

de termos fora da diagonal. A matriz é convenientemente descrita desta maneira para
que a equação (4.5.4) possa ser reescrita para incluir a matriz identidade

e representar

a correlação de cada campo de ondas descendentes com o campo de ondas ascendentes
correspondente (Figura 4.8),
(
Deste modo, a matriz

)

representa a imagem sísmica convencional através dos

termos da diagonal, mais os eventos espúrios originados da correlação de campos de
ondas fisicamente não relacionados, através dos termos fora da diagonal (Figura 4.9).
Subsequentemente, os componentes que ficam fora da diagonal da matriz

são os

termos que geram o crosstalk, usando uma determinada matriz de composição .
Segundo GODWIN e SAVA (2010), ao examinar as equações (4.5.9) e
(4.5.10) verifica-se que a concepção ideal de composição de fontes torna-se um
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problema de encontrar uma matriz

que seja próxima à matriz identidade , com

objetivo de minimizar o crosstalk na imagem final. Logo, o processo de escolha da
composição de fontes se torna o de determinar uma matriz

tal que a quantidade de

termos fora da diagonal seja pequena, ou seja,
(
Em tese, encontrando-se tal matriz

)

pode-se produzir uma imagem bem

semelhante a da migração convencional, mas com um custo proporcional ao número de
experimentos

, ao invés de

. E matematicamente, uma decomposição bem

conhecida da matriz identidade em duas outras matrizes, como na equação (4.5.11), é
através da construção de uma base ortonormal.

Figura 4.8 – Representação da correlação do campo de ondas descendentes com o campo de ondas
ascendentes correspondente.

Figura 4.9 – Representação da correlação do campo de ondas descendentes com o campo de ondas
ascendentes correspondente mais a correlação de campos não relacionados através dos termos fora da
diagonal.
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Além do exposto acima existem alternativas simples de se tentar atenuar o
crosstalk na imagem, tanto durante a aquisição de dados sísmicos quanto durante o
processamento dos mesmos. Segundo ROMERO et al. (2000), se os tiros estão
espacialmente bem separados a interferência de um com o outro é menor, minimizando
o crosstalk. Contudo, esse método exigiria uma ampliação do domínio de imageamento
e consequentemente um aumento de custo, levando a nenhuma economia significativa
no trabalho computacional total.
Outra estratégia para mitigar o ruído crosstalk é aumentar o número de
experimentos blended (GODWIN e SAVA, 2010). Nesse caso, durante o empilhamento
das diversas imagens migradas originadas dos diversos experimentos, consegue-se
somar as amplitudes na posição das verdadeiras interfaces, tornando-a muito maior que
as amplitudes dos termos crosstalk. Esses termos, por sua vez são gerados em posições
diferentes devido aos diferentes atrasos dos tiros, não ocorrendo assim a soma de suas
amplitudes em uma mesma posição e de forma construtiva. Em outras palavras, com
este método aumenta-se a relação sinal/ruído na imagem final.
Por fim, ao fazer testes para a presente dissertação observou-se que a onda
direta exerce grande influência na geração do crosstalk na imagem final. Para garantir
uma menor quantidade desse ruído, tirou-se a onda direta no sismograma (Figura 4.10)
para depois produzir a imagem em profundidade através da migração.
Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

Figura 4.10 – Sismograma com dez tiros blended; esquerda: com onda direta, direita: sem onda direta.

Conforme comentado na introdução desta dissertação, os testes e resultados das
seções referentes a parte teórica serão apresentados e analisados no capítulo de
resultados e aplicações (Capítulo 7).
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Capítulo 5
Estudos de Iluminação Sísmica
5.1 Introdução
Como já discutido anteriormente, a escolha do tipo de aquisição sísmica é
essencial para que se obtenha uma imagem em profundidade de qualidade e que
represente de forma adequada a subsuperfície em questão, pois independente da técnica
de migração e do tipo de processamento utilizado, não se consegue resolver os
problemas relacionados à baixa iluminação e dados sísmicos com informações
insuficientes.
O conceito de Iluminação de forma geral está associado ao ato de se clarear um
determinado ambiente ou figurativamente de se esclarecer ou ilustrar determinadas
situações (SILVA, 2011). Relacionando com os problemas de imageamento sísmico, os
Estudos de Iluminação Sísmica pretendem determinar as regiões com altas amplitudes
nos campos de ondas e as regiões com baixas amplitudes nos campos de ondas, as
chamadas zonas de sombra.
Segundo ALVES et al. (2009) o problema associado a baixa iluminação pode
estar relacionado a dois fatores: tipo de aquisição sísmica e a geologia do modelo.
Porém, somente o primeiro fator pode ser modificado para melhorar a iluminação de
uma determinada região.
Diante disso, como nesta dissertação adota-se a superposição entre diferentes
fontes sísmicas na simulação da aquisição sísmica blended, torna-se necessário avaliar a
possibilidade desta superposição gerar uma melhoria na qualidade dos dados sísmicos,
principalmente no que tange a iluminação sísmica de uma determinada região em
subsuperfície.
A importância dos Estudos de Iluminação é justificada pelo fato de regiões
bem iluminadas estarem relacionadas a regiões que resultam numa imagem em
profundidade de alta resolução.
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Na seção seguinte serão apresentadas as metodologias para a realização de
Estudos de Iluminação Sísmica.

5.2 Estudos de Iluminação Sísmica
A estratégia empregada para calcular a iluminação em um determinado ponto
do modelo é baseada na equação que representa uma condição de imagem empregada
nos esquemas de migração sísmica, fornecendo uma estimativa da qualidade da imagem
em profundidade para uma determinada geometria de aquisição e parâmetros
específicos (ALVES et al., 2008).
Esta condição de imagem é a de correlação cruzada (Capítulo3), que
correlaciona os campos de ondas descendentes e ascendentes, como representado na
equação a seguir:

(

onde

(

ondas ascendentes,

)

∑ (

) (

)

) é a matriz que contém a imagem em profundidade,
é o campo de ondas descendentes,

é tempo e

(

)

é o campo de
é o tempo total

de propagação.
Para obter o campo de ondas ascendentes durante a depropagação, é importante
utilizar um meio não reflexivo abaixo do ponto em questão e acima da superfície de
aquisição para eliminar a influência das interfaces localizadas abaixo do ponto ao qual
será feita o estudo de iluminação e para se evitar o efeito das múltiplas de superfície.
Isto pode ser feito eliminando o contraste de impedância abaixo do ponto em questão e
utilizando-se uma condição de contorno não reflexiva na superfície do modelo de
velocidades (ALVES et al., 2009).
Portanto, um valor aproximado para a energia de iluminação em um
determinado ponto de imageamento, considerando-se um par fonte-receptor, pode ser
obtido pela substituição dos campos de ondas na equação 5.2.1 por uma estimativa da
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energia que chega a tal ponto. Esse esquema é expresso matematicamente pela equação
a seguir:
( )
onde

(

)

(

)

(

é a localização da imagem, é a energia de iluminação no ponto ,

localizações do receptor e da fonte, respectivamente e,

e

e

)
são as

são os valores de energia

do campo de ondas ascendentes e descendentes, respectivamente, no ponto imagem.
A matriz de energia, por sua vez, pode ser estimada através da soma do
quadrado das amplitudes considerando uma determinada posição . Deste modo:

( )

onde

∑ (

)

(

)

é o valor do campo de pressão.
Como na metodologia aqui apresentada o ponto de imagem é o ponto de

iluminação, pode-se aplicar o Princípio da Reciprocidade a este ponto e assim avaliar os
campos de ondas descendentes e ascendentes considerando a extrapolação dos mesmos
a partir deste ponto e, posteriormente calcular as energias a partir do quadrado das
amplitudes. Caso o Princípio da Reciprocidade não seja aplicado o custo computacional
aumenta consideravelmente, já que seriam necessárias duas extrapolações, uma direta e
uma reversa para calcular a energia dos campos de ondas ascendentes e descendentes.
Com esta aplicação, ao prescrever uma fonte sísmica no ponto de iluminação, o
registro do sinal nas superfícies onde estão localizados os receptores e as fontes e,
calculando-se a extrapolação do campo de onda para todos os pontos do modelo de
velocidade, obtém-se a matriz de energia para este ponto de iluminação. Calculada esta
matriz, pode-se obter a energia dos campos de ondas ascendentes e descendentes para as
posições consideradas de fonte e receptor.
É importante ressaltar que atendidos os critérios de amostragem, o
espaçamento e a quantidade de receptores não devem afetar a qualidade do
imageamento e o valor de iluminação. Com o objetivo de eliminar a influência destes no
cálculo do valor de iluminação em ALVES et al. (2009) é apresentada a seguinte
formulação:
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( )

∑

(

) ∫

(

)

(

)

Nesta equação considera-se, para diferentes localizações de fontes, a soma da
energia do campo de ondas descendentes multiplicada pela quantidade de energia do
campo de ondas ascendentes definida pela integral de domínio em

.

5.3 Estudos de Iluminação Sísmica empregando o
conceito de dados sísmicos blended
O conceito de aquisição blended, contrária aos esquemas tradicionais de
aquisição sísmica, está associado ao disparo de várias fontes por experimento, em
diferentes posições e com intervalos de tempo relativamente pequenos entre tiros
consecutivos. Esse intervalo de tempo pequeno entre tiros consecutivos beneficia a
amostragem espacial e o range de azimutes, porém resulta na superposição dos sinais
causando interferência no dado registrado, como discutido no capítulo 4.
A condição de imagem de correlação cruzada aplicada aos campos de ondas
blended pode ser expressa matematicamente pela seguinte equação (Capítulo 4)
(GODWIN e SAVA, 2010):

( )

∑ ∑ (∑

onde e são os índices dos tiros,

(

)) (∑

(

))

(

)

representa o índice de um experimento blended,

representa o campo de ondas descendentes referente a i-ésimo tiro e

o campo de

ondas ascendentes referente ao j-ésimo tiro. Matematicamente, os campos de ondas de
cada fonte e receptor podem ser considerados como um elemento em um vetor que
contém os campos de ondas de todas as fontes e receptores, respectivamente:
[

]

(

)

[

]

(

)
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onde

e

são vetores linha e

é o número de tiros.

Como já discutido no capítulo 4 desta dissertação, quando

calcula-se a

correlação entre os campos de ondas referentes a um único tiro. Quando

calcula-se

a correlação entre campos de ondas que não estão fisicamente relacionados um com o
outro, gerando crosstalk.
Diante disso, como o valor da energia de iluminação é calculado baseado na
equação que representa a condição de imagem de correlação cruzada, nesta dissertação
é proposta uma teoria inédita para o cálculo do valor da energia de iluminação
empregando o conceito de dados sísmicos blended. Neste novo esquema proposto pela
autora deste trabalho, o valor da energia de iluminação em um determinado ponto pode
ser expresso através da energia do campo de ondas ascendentes e descendentes quando
, que fornece uma estimativa da qualidade da imagem em profundidade oriunda da
correlação entre campos de ondas que estão fisicamente relacionados entre si, menos a
energia do campo de ondas ascendentes e descendentes quando

, que fornece uma

estimativa para os eventos espúrios oriundos da correlação entre campos de ondas que
não estão fisicamente relacionados entre si.
Na figura 5.1 pode-se observar uma ilustração para este esquema. Nesta figura,
têm-se duas fontes blended,

é o campo de onda descendente e

ascendente referente à fonte 1,

é o campo de onda descendente e

onda ascendente referente à fonte 2. Quando
com

é o campo de onda

correlaciona com

é o campo de
e

correlaciona

contribui para a geração da imagem e, portanto, relacionando as energias destes

campos de ondas obtém-se a energia de iluminação no ponto p. Porém, quando
correlaciona com

e

correlaciona com

contribui para a geração do crosstalk e

logo, a relação entre as energias destes campos de ondas não contribuem para o valor da
energia de iluminação no ponto p.
É importante ressaltar que foi apresentada apenas a teoria da sugestão para o
cálculo do valor da energia de iluminação empregando o conceito de dados sísmicos
blended, não constando sua aplicação nesta dissertação.
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𝑆

𝑅

𝑆

𝑅

𝑝
Figura 5.1 – Ilustração do esquema do cálculo da energia de iluminação utilizando duas fontes.

Destaca-se que, no capítulo 7 deste trabalho serão apresentadas apenas as
matrizes de energia oriundas da prescrição da fonte sísmica em determinados pontos de
iluminação em diferentes profundidades.
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Capítulo 6
Decomposição de tiros
6.1 Introdução
Como já foi visto anteriormente no capítulo 4, uma aquisição ou simulação de
dados sísmicos blended consiste da geração de ondas sísmicas em várias posições
simultaneamente ou em intervalos de tempo menores que a duração do registro do dado
sísmico. Já foi discutido também que, esse intervalo de tempo pequeno entre tiros
consecutivos resulta na superposição dos sinais, causando interferência no dado
registrado.
A interferência entre as diversas fontes sísmicas pode ser eliminada ou
atenuada durante a etapa de processamento sísmico por um método chamado deblended ou decomposição de tiros. Este método consiste na reconstrução do dado como
se a aquisição fosse realizada de maneira convencional, ou seja, como se as ondas
fossem geradas a partir de uma única fonte e a resposta do meio fosse registrada antes
do disparo da próxima fonte. Em outras palavras, consegue-se decompor o dado
blended e transformá-lo em dados convencionais, não havendo assim a superposição de
sinais, eliminando a interferência entre os tiros.
Portanto, quando os dados sísmicos são adquiridos empregando o conceito de
dados blended, existem dois caminhos a serem seguidos para se obter as imagens de
subsuperfície (IKELLE, 2010), como representado na figura 5.1:
 Um caminho possível é primeiro decompor o dado blended e transformá-lo em dados
convencionais, ou seja, a partir de um sismograma com N tiros blended obter N
sismogramas com 1 tiro cada e, posteriormente migrar os N sismogramas como se a
aquisição fosse realizada de forma convencional.
 O segundo caminho consiste em migrar diretamente o sismograma com tiros
blended, sem fazer decomposição e mantendo a interferência entre os diversos tiros.
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Caminho1:

Aquisição blended
ou simulação

Processamento
sísmico padrão

De-blended

Caminho 2:
Processamento de
dado sem de-blended

Aquisição blended
ou simulação

Figura 6.1 – Esquema de opções para o processamento de dados blended.

Ao optar pelo caminho 1 tem-se a vantagem de eliminar a interferência e o
crosstalk entre as diversas fontes e, consequentemente, parte dos artefatos indesejáveis
na imagem final. Mas por outro lado, aumenta-se o custo computacional durante a etapa
de migração sísmica, pois como já foi visto no capítulo 4, o custo computacional total
da migração de experimentos blended é menor que o custo computacional de migrar a
mesma quantidade de tiros separados.
Diante disso, nas seções seguintes serão apresentados alguns conceitos sobre o
método de decomposição de tiros ou de-blended.

6.2 Decomposição de tiros ou de-blended
Seja

o número de fontes *(
( )

assinaturas de fontes

( )

)(

)

(

)+ associadas a

( ) O dado blended em determinado receptor

pode ser escrito através da seguinte equação (IKELLE, 2010):

(

)

∑ (

∑ *∫

)

( )
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∑

(

( )

(

)

+

)

(

)

onde (

) é o dado blended e

(

).

(

(

) para o caso em que

(

) é o campo referente ao tiro dado na posição

) é a resposta impulsiva do meio na posição do receptor
( ) é a função fonte e

e da fonte

representa a operação matemática

de convolução.
Analisando a equação 6.2.1 nota-se que o problema de decomposição de dados
é o de estimar o dado de único tiro
impulsiva do meio

(

(

) ou, a assinatuta da fonte

( ) e a resposta

). Sendo que, na maioria dos casos a assinatura da fonte não

é conhecida de maneira precisa.
Agora, supondo que a assinatura da fonte esteja disponível de maneira precisa
para cada passo de tempo, seria necessário resolver para cada iteração,
( (

incógnitas

)) de uma equação. Portanto, um dos principais desafios da decomposição de

dados sísmicos blended é o de construir equações adicionais para a equação 6.2.1 para
que seja possível resolver o sistema, mas sem realizar novos experimentos blended.
Para isso é necessário transformar a equação 6.2.1 na seguinte equação:

(

onde

varia de 1 até

e cada

a partir da equação 6.2.1, com

)

( )

∑

(

)

(

)

corresponde a construção de um experimento blended
(

) sendo o dado blended resultante.

6.3 Pseudo decomposição de tiros ou pseudo de-blended
Diante das dificuldades e do custo computacional relacionado à decomposição
de tiros, uma alternativa mais rápida e mais simples seria o pseudo de-blended ou
pseudo decomposição dos tiros blended. Neste método, como o próprio nome sugere
não se consegue decompor todo o dado blended e eliminar a interferência entre as
diversas fontes.
Inicialmente, com um sismograma blended se escolhe uma determinada
posição da fonte e se elimina o atraso da mesma dando um shift no sismograma, de
modo a nessa posição o registro do dado sísmico começar a partir de
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, como na

figura 6.2. Posteriormente, acrescentam-se zeros na parte inferior do sismograma de
modo a compensar o shift dado anteriormente.

Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

Figura 6.2 – Representação do esquema de pseudo de-blended.

Observe que, se o sismograma contém o registro do sinal sísmico gerado a
partir de

fontes, após empregar este método em todas as posições de fonte têm-se

sismogramas processados. Note, na figura anterior, que a interferência entre as fontes
continua presente no sismograma processado.
Em seguida, na etapa de migração utilizam-se os

sismogramas pseudo de-

blended como dado de entrada e migra-se cada um como se a aquisição fosse realizada
de forma convencional, um sismograma de cada vez. É fácil ver que, ao migrar um
sismograma pseudo de-blended apenas um sismograma contido neste funcionará como
sinal e os outros funcionarão como ruído na geração da imagem.
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Capítulo 7
Resultados e aplicações
Neste capítulo serão apresentados os resultados e aplicações desenvolvidos
nesta dissertação com objetivo de avaliar a Modelagem, Migração e Iluminação Sísmica
de dados sísmicos blended, assim como os métodos de atenuação de crosstalk e deblended.
É importante ressaltar que para a Modelagem Sísmica foi utilizada a Equação
Acústica da Onda com densidade constante descrita no capítulo 2, obtendo-se assim os
sismogramas sintéticos e as Matrizes de Tempo de Trânsito com critério de Amplitude
Máxima e critério da Amplitude Máxima nas Proximidades da Primeira Quebra.
Lembrando que, os sismogramas foram obtidos no modelo de velocidades verdadeiro e
as matrizes tempo de trânsito no modelo de velocidades suavizado.
As imagens em profundidade foram obtidas através da Migração Reversa no
Tempo analisando-se a influência da utilização das condições de imagem de Tempo de
Excitação, Correlação Cruzada e suas variações, descritas no capítulo 3. Também se
avalia a influência, na qualidade das imagens em profundidade provenientes da
aplicação dos esquemas de migração, da consideração do levantamento sísmico do tipo
blended.
Para analisar as técnicas de atenuação do ruído crosstalk e os métodos de deblended tratados nos capítulos 4 e 5 respectivamente, além de obter também os
resultados para a Modelagem e Migração Sísmica, serão feitas aplicações em um
modelo simples como o de Camadas Plano-Paralelas e em um modelo complexo
(SEAM) com o propósito de avaliar as implementações dos métodos descritos e
desenvolvidos neste trabalho e chegar mais próximo possível dos problemas
enfrentados pela Indústria Petrolífera.
Os resultados das simulações realizadas para cada modelo serão apresentados
nas seções seguintes.
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7.1

Modelo

geológico

simples

(camadas

plano-

paralelas)
Nesta seção serão apresentadas análises com respeito à Modelagem e Migração
Sísmica em um modelo de velocidades geologicamente simples. Pretende-se mostrar a
interferência entre os vários tiros blended, bem como a formação do crosstalk e sua
influência na imagem final.
Na figura 7.1 apresenta-se o modelo de velocidades com dimensões de 3577 m
de extensão lateral e 3577 m de profundidade e uma lâmina d’água de 1393 m. Observase na figura que o modelo de velocidades tem um número pequeno de camadas. Aqui,
preferiu-se fazer aplicações primeiro em um modelo com baixo grau de complexidade
com o objetivo apenas de avaliar as implementações desenvolvidas durante este
trabalho.

Figura 7.1 – Modelo de velocidades com camadas plano-paralelas.

Nas simulações numéricas, tal modelo foi discretizado utilizando-se um
espaçamento de 7 metros entre os pontos da malha totalizando 512 x 512 pontos e um
intervalo de tempo de 0,0004s para a propagação da onda, satisfazendo os critérios de
dispersão e instabilidade numérica descritos no apêndice B. A tabela 7.1 descreve os
outros parâmetros utilizados para as aplicações no modelo de camadas plano-paralelas.
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Tabela 7.1 – Parâmetros utilizados para as simulações no modelo com camadas plano-paralelas.

Tempo total de registro
Profundidade da fonte
Intervalo entre receptores
Frequência de corte
Velocidade mínima
Velocidade máxima

3,6 s
21 m
7m
40 Hz
1500 m/s
2500 m/s

7.1.1) Resultados e aplicações para 1 tiro
Primeiramente foi realizada a simulação da propagação do campo de ondas
através da Equação Acústica da Onda, descrita no capítulo 2 e discretizada de acordo
com o apêndice A, com a fonte na posição (1792,21) da malha para este modelo
geológico simples. Esta simulação tem como propósito avaliar as implementações
desenvolvidas para o cálculo das matrizes tempo de trânsito utilizando-se diferentes
critérios e as imagens em profundidade obtidas através de diferentes condições de
imagem. Na figura 7.2 podem-se observar os snapshots gerados.

0,2 s

0,6 s

1,4 s

1s

1,8 s

Figura 7.2 – Snapshots da propagação do campo de ondas no modelo de camadas plano-paralelas
utilizando equação acústica da onda, gerado a partir de 1 tiro.

Com os receptores a uma profundidade de 21 m, dispostos ao longo de toda a
superfície e equidistantes de 7 m, a partir desta simulação obtém-se um sismograma
sintético (Figura 7.3). Este sismograma, por sua vez, será empregado posteriormente
como dado de entrada para o esquema de Migração Reversa no Tempo.
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Tempo (s)

Distância lateral (m)

Figura 7.3 – Sismograma sintético resultante da modelagem.

Em seguida, calculam-se as matrizes tempo de trânsito valendo-se do critério
da amplitude máxima e do critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra, descritos no capítulo 3. Ao observar as matrizes na figura 7.4 nota-se que não há
divergências entre si. Isso acontece devido ao fato de o modelo ser geologicamente
simples, com poucas camadas e interfaces espaçadas.

b

a

Figura 7.4 – Matriz Tempo de Trânsito: a)empregando critério da amplitude máxima; b) empregando
critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra.

Por último, com o objetivo de obter as imagens de subsuperfície oriundas da
migração sísmica de 1 tiro, foi realizada a simulação da depropagação do campo de
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ondas ascendentes e aplicação das diferentes condições de imagem descritas no capítulo
3. Isto tem como propósito avaliar a influência na imagem final da aplicação destas
condições de imagem.
É importante ressaltar que as imagens em profundidade foram obtidas através
da Equação Acústica da Onda e executando o esquema de Migração Reversa no Tempo.
Para a condição de imagem de tempo de excitação foram utilizadas as duas matrizes de
tempo de trânsito, obtendo assim duas imagens. Imagens também foram geradas a partir
da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada e correlação cruzada
dividida pela auto correlação suavizada e não suavizada do campo de ondas
descendentes, além da correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo de
ondas ascendentes.
Além disso, com o objetivo de não correlacionar eventos que não estão
associados a um determinado refletor testou-se restringir os intervalos de aplicação dos
critérios de condição de imagem de correlação cruzada, a chamada condição de imagem
de correlação cruzada janelada. Estes intervalos têm como centro os tempos das
matrizes tempo de trânsito.
E para a implementação computacional da Migração Reversa no Tempo com
condição de imagem de correlação cruzada acrescentou-se uma borda randômica de 700
m de largura e com velocidade mínima de 500m/s, em torno do domínio de interesse
(Capítulo 3 e Apêndice C). Na figura 7.5 pode-se observar o modelo de velocidades
com a borda randômica.

Figura 7.5 – Modelo de velocidades acrescentando uma borda randômica.
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A figura 7.6 (a, b) abaixo mostra as imagens migradas a partir da aplicação da
condição de imagem de tempo de excitação utilizando matriz tempo de trânsito com
critério da amplitude máxima e matriz tempo de trânsito com critério da amplitude
máxima nas proximidades da primeira quebra, respectivamente.

a

b

Figura 7.6 – Imagem gerada a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de tempo de excitação: a)
critério da amplitude máxima; b) critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no
cálculo da matriz tempo de trânsito.

Na figura 7.7 (a, b, c) tem-se as imagens migradas para um tiro utilizando,
respectivamente, condição de imagem de correlação cruzada, correlação cruzada
janelada com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima
como os centros da “janela” de aplicação e, correlação cruzada janelada utilizando os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades
da primeira quebra como centros da “janela” de aplicação.
Analisando as imagens obtidas pode-se observar que ao restringir os intervalos
de aplicação da condição de imagem de correlação cruzada consegue-se melhorar a
qualidade da imagem devido a diminuição do ruído, gerado devido à adoção das bordas
randômicas. O fato de as matrizes tempo de trânsito não apresentarem descontinuidades
também contribui para a qualidade das imagens geradas pelas condições de imagem de
correlação cruzada janelada.
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a

b

c

Figura 7.7 – Imagem gerada a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada: a)
normal; b) janelada, com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como
centro dos intervalos de aplicação; c) janelada, com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos intervalos de aplicação.

Nas figuras 7.8, 7.9 e 7.10 a seguir são apresentadas as matrizes de auto
correlação do campo incidente, normal e janelada (Capítulo 3). Lembrando que para
esses intervalos também foram utilizados os tempos das matrizes tempo de trânsito
como seus centros. E, além disso, para a suavização das matrizes utilizou-se 50 pontos
na vertical e 50 pontos na horizontal.
Destaca-se que não está entre os objetivos deste trabalho estudar a influência
da quantidade de pontos para a suavização das matrizes de auto correlação na qualidade
da imagem final. Para se escolher um número testaram-se alguns valores e chegou-se a
conclusão de que não havia divergências nas imagens finais para este caso.
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a

b

Figura 7.8 – Matrizes de auto correlação do campo incidente: a) sem suavização; b) com suavização de 50
pontos na vertical e na horizontal.

a

b

Figura 7.9 – Matrizes de auto correlação janelada do campo incidente, utilizando os tempos da matriz
tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centros dos intervalos de cálculo: a) sem
suavização; b) com suavização de 50 pontos na vertical e na horizontal.
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a

b

Figura 7.10 – Matrizes de auto correlação janelada do campo incidente, utilizando os tempos da matriz
tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centros
dos intervalos de cálculo: a) sem suavização; b) com suavização de 50 pontos na vertical e na horizontal.

Na figura 7.11 (a) pode-se observar a imagem migrada para 1 tiro utilizando
condição de imagem de correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo
incidente. E nas figuras 7.11 (b, c) as imagens obtidas utilizando esta mesma condição
de imagem, porém janelada, onde os centros desta janela de aplicação são os tempos da
matriz tempo de trânsito pelo critério da amplitude máxima e pelo critério da amplitude
máxima nas proximidades da primeira quebra, respectivamente. Além disso, pode-se
observar também a imagem resultante do emprego da condição de imagem de
correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo de ondas refletidas,
representada na figura 7.12.
Na figura 7.13(a) pode-se observar a imagem migrada para 1 tiro utilizando
condição de imagem de correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada do
campo incidente. E nas figuras 7.13(b, c) as imagens obtidas utilizando esta mesma
condição de imagem, porém janelada, com os tempos da matriz tempo de trânsito obtida
pelo critério da amplitude máxima e pelo critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra como centros dos intervalos de aplicação,
respectivamente.
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a

b

c

Figura 7.11 – Imagem gerada a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo incidente: a) normal; b) janelada com os tempos da matriz tempo
de trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação; c) janelada com
critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos intervalos de
aplicação.

Figura 7.12 – Imagem gerada a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo refletido.
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a

b

c

Figura 7.13 – Imagem gerada a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação suavizada do campo incidente: a) normal; b) janelada com os tempos da
matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação; c)
janelada com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos
intervalos de aplicação.

Comparando-se as imagens obtidas pela aplicação da condição de imagem de
correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo refletido e pela auto
correlação suavizada e não suavizada do campo incidente pode-se comentar que:
 Fica clara a redução do ruído quando se restringe o intervalo de aplicação da
condição de imagem durante a migração, resultado semelhante ao da correlação
cruzada.
 Em termos de qualidade, as imagens obtidas a partir de 1 tiro pela condição de
imagem de correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada e não
suavizada do campo incidente são semelhantes às imagens obtidas pela condição da
imagem de correlação cruzada.
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 A imagem proveniente da correlação cruzada divida pela auto correlação do campo
refletido apresenta o refletor mais profundo realçado em relação ao primeiro refletor
e o efeito da onda direta atenuado.

Como apresentado no capítulo 3, além destas condições de imagem foram
feitas outras aplicações acerca da condição de imagem de correlação cruzada. Foi
aplicado o operador Laplaciano na imagem oriunda desta condição de imagem e na
figura 7.14 pode-se observar e analisar as diferenças entre as duas imagens. Lembrando
que para esta aplicação eliminou-se a influência da onda direta no sismograma antes da
etapa de migração para melhor visualizar as verdadeiras interfaces e ruídos na imagem
migrada.

a

b

Figura 7.14 - Imagem gerada a partir de 1 tiro: a) condição de imagem de correlação cruzada tradicional,
b) aplicando o operador Laplaciano na imagem (a).

Ademais, na figura 7.15 a seguir são apresentadas as imagens oriundas da
aplicação do operador Laplaciano nos campos de ondas ascendentes e descendentes
antes do cálculo de correlação entre os mesmos.
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a

b

c

Figura 7.15 - Imagem gerada a partir de 1 tiro com aplicação do operador Laplaciano: a) nos campos de
ondas ascendentes e descendentes antes da correlação cruzada, b) no campo de ondas ascendentes antes
da correlação cruzada, c) no campo de ondas descendentes antes da correlação cruzada .

Ao analisar as imagens resultantes da aplicação do operador Laplaciano podese inferir que:
 Na imagem resultante da aplicação do operador Laplaciano depois da correlação
entre os campos de ondas ocorre uma mudança na fase e nas amplitudes da wavelets.
 Na imagem resultante da aplicação do operador Laplaciano nos campos de ondas
ascendentes e descendentes antes da correlação não ocorre mudança de fase
comparando-se com a imagem oriunda da aplicação da condição de imagem de
correlação cruzada tradicional, porém é fácil ver que ocorre uma mudança nas
amplitudes das interfaces, fazendo com que o refletor mais profundo fique mais fraco
em relação ao primeiro.
 Já as imagens onde se aplicou o operador Laplaciano em apenas um dos campos de
ondas antes da correlação cruzada entre os mesmos não apresentam divergências em
relação à imagem resultante da aplicação do operador Laplaciano depois da
correlação entre os campos de ondas.
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7.1.2) Resultados e aplicações para tiros blended
Na aquisição blended ondas sísmicas são geradas a partir de várias fontes
atuando simultaneamente em diferentes posições, ao invés de apenas uma única fonte
por experimento sísmico como no caso de levantamentos sísmicos convencionais.
Nesta seção serão feitas simulações no modelo de camadas plano-paralelas
utilizando o conceito de dados sísmicos blended a fim de mostrar as características e
resultados da utilização deste conceito.
A figura 7.16 apresenta os snapshots da propagação de ondas geradas em 10
posições, cada fonte com um atraso diferente e escolhido de forma aleatória, mas com
um atraso máximo de 0,5 s. Ressaltando que, os parâmetros utilizados para a simulação
a seguir são os descritos na tabela 7.1 e as posições e tempos de atraso para cada fonte
são apresentados na tabela 7.2.
Assim, com o objetivo de mostrar as características deste tipo de simulação, na
figura 7.17 é apresentado o sismograma sintético obtido pela equação acústica da onda e
resultante da simulação de 10 tiros blended, que posteriormente será utilizado como
dado de entrada para a migração sísmica.

Tabela 7.2 – Posição e tempos de atraso para cada fonte.

Posição da fonte
(182,21)
(539,21)
(896,21)
(1253,21)
(1610,21)
(1967,21)
(2324,21)
(2681,21)
(3038,21)
(3395,21)

Atraso
0,36 s
0,33 s
0,36 s
0,10 s
0,15 s
0,13 s
0,37 s
0,27 s
0,32 s
0,31 s
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0,4 s

0,6 s

1s

1,4 s

1,8 s

2,2 s

Figura 7.16 – Snapshots da propagação de ondas geradas a partir de 10 tiros blended com as respectivas
posições e tempos de atraso apresentados na tabela 7.2.

Tempo (s)

Distância lateral (m)

Figura 7.17 - Sismograma sintético obtido pela equação acústica da onda e resultante da simulação de 10
tiros blended.
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Agora, a fim de avaliar a eficácia do conceito de dados sísmicos blended foi
feita a migração desses 10 tiros utilizando condição de imagem de correlação cruzada
para a obtenção da imagem em profundidade. Na figura 7.18 pode-se analisar esta
imagem e a imagem resultante da aplicação de um “mute” na região superior por causa
das altas amplitudes que não permitem uma visualização adequada da mesma.

a

b

Figura 7.18 – Imagem em profundidade obtida através da migração dos 10 tiros blended, com condição
de imagem de correlação cruzada : a) imagem original ; b) imagem com “mute”

Com relação à imagem anterior pode-se inferir que apesar de se conseguir
benefícios em relação à amostragem espacial e o tempo de execução de vários tiros
blended ser equivalente ao da execução de apenas um tiro como discutido no capítulo 4,
a imagem final apresenta baixa relação sinal/ruído, devido à interferência entre os
diversos tiros. E como descrito no capítulo 4, grande parte desse ruído é o chamado
crosstalk entre tiros.
Como os interesses desta dissertação vão além das aplicações de modelagem e
migração, com o objetivo de se entender melhor as vantagens e desvantagens da
utilização do conceito de aquisição blended, bem como a escolha de parâmetros
adequados para a etapa de aquisição de dados sísmicos, o foco na influência da
interferência e do crosstalk entre tiros se faz necessário.
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7.1.2.1) Crosstalk
Primeiro, é necessário que se entenda como se dá a formação deste tipo de
ruído na imagem. E como descrito no capítulo 4, o ruído crosstalk é resultado da
correlação entre campos de ondas descendentes e ascendentes que não estão
relacionados entre si, durante a etapa de migração.
Para demonstrar a formação do crosstalk entre tiros geraram-se snapshots da
depropagação do campo de ondas descendentes (campo da fonte), do campo de ondas
ascendentes (campo do receptor) e da formação da imagem resultante da correlação
cruzada destes campos, representados na figura 7.19. Os campos originados pela fonte a
esquerda são descritos pela cor amarela e os campos originados pela fonte a direita são
descritos pela cor verde.
Diante disso, se torna fundamental o estudo de alternativas para se atenuar esse
crosstalk na imagem, tanto durante a aquisição de dados sísmicos quanto durante o
processamento dos mesmos.
Uma alternativa é a de dar tiros espacialmente bem separados, onde essa
distância é suficientemente grande de modo a um tiro interferir menos possível no
outro, diminuindo assim o crosstalk entre os mesmos. Entretanto esse método exige
uma ampliação do domínio de imageamento, aumentando também o custo
computacional, para o caso de se fazer simulações.
Na figura 7.20 têm-se os snapshots da propagação de ondas geradas por 2 tiros
blended dados próximos um do outro e 2 tiros blended dados distantes um do outro.
Como o interesse é comparar a influência da distância entre os tiros na imagem, os
tempos de atraso para aplicação das fontes são iguais para os tiros espacialmente
próximos e distantes.
Na tabela 7.3 podem-se verificar as posições e os atrasos entre os tiros para
esta simulação.
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2,4 s

2,4 s

2,2 s

2,2 s

2s

2s

1,8 s

1,8 s

1,6 s

1,6 s

Figura 7.19 – Depropagação do campo de ondas descendentes (esquerda), ascendentes (meio) e formação
da imagem (direita) utilizando condição de imagem de correlação cruzada para ilustrar a formação do
ruído crosstalk, representado pela seta vermelha. O círculo azul indica a formação da imagem.
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Tabela 7.3 – Posição e tempos de atraso para os 2 tiros próximos e para os 2 tiros distantes.

Posição da fonte
(1435,21)
(1792,21)

Atraso
0,33 s
0,41 s

(721,21)
(2863,21)

0,33 s
0,41 s

0,6 s

0,6 s

1s

1s

1,4 s

1,4 s

1,8 s

1,8 s

2,2 s

2,2 s

Figura 7.20 - Snapshots da propagação de ondas geradas por 2 (dois) tiros blended dados próximos um do
outro (esquerda) e 2 (dois) tiros blended dados distantes um do outro (direita).

74

Observa-se nos snapshots que quando os tiros estão próximos há interferência
construtiva de um dos lados da frente de onda que atinge os refletores. Tal interferência,
por formar uma frente de ondas quase plana, é responsável pela formação das
verdadeiras interfaces, conforme pode ser observado na figura 7.21 (a) no lado direito
da imagem, indicada por um círculo azul.
A seguir, na figura 7.21, são apresentadas as imagens oriundas da migração
sísmica utilizando condição de imagem de correlação cruzada para os tiros blended
espacialmente próximos e distantes, para avaliar a influência da distância entre as fontes
sísmicas na formação do ruído crosstalk.

a

b

Figura 7.21 – Imagens obtidas pela migração reversa no tempo com condição de imagem de correlação
cruzada a partir de 2 tiros blended: a) tiros próximos; b)tiros distantes.

Fica claro, diante da figura 7.21(b), que tiros espacialmente distantes formam
crosstalk com ângulos maiores em relação às verdadeiras interfaces, tornando-as mais
fáceis de serem identificadas. Ademais, como a interferência dos tiros dados próximos é
grande e o ruído crosstalk é um ruído coerente e de altas amplitudes, o fato do ruído se
formar com ângulos menores em relação aos refletores contribui para que seja
facilmente confundido com as verdadeiras interfaces do modelo geológico, o que ocorre
na imagem da figura 7.21(a).
A segunda alternativa para atenuar este ruído presente nos dados sísmicos
blended, é a de processar o sismograma tirando a onda direta, antes de usá-lo como
dado de entrada na migração. Durante os testes para o presente trabalho observou-se que

75

a onde direta era de grande importância na geração do ruído crosstalk e, por isso, para
garantir a qualidade da imagem eliminou-se essa influência.
Portanto, a fim de comparar os resultados e avaliar a afirmação feita no
parágrafo anterior, utilizou-se os sismogramas sintéticos gerados pelos 2 tiros blended
espacialmente próximos e distantes, resultado da simulação feita anteriormente. Esses
sismogramas foram processados e a figura 7.22 a seguir mostra o resultado.
Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

a

b

Figura 7.22 – Sismogramas processados gerados pelos 2 tiros blended: a) próximos; b) distantes.

Posteriormente, estes sismogramas sintéticos processados foram usados para
produzir as imagens em profundidade através da migração. Estas imagens são
apresentadas a seguir na figura 7.23.

a

b

Figura 7.23 - Imagens obtidas pela migração reversa no tempo com condição de imagem de correlação
cruzada utilizando os sismogramas processados: a) tiros próximos; b)tiros distantes.
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Analisando a figura anterior percebe-se nitidamente a melhora na qualidade da
imagem e diminuição do ruído quando se elimina a onda direta do sismograma antes da
etapa de migração. Está claro também que, o ruído não é eliminado e sim atenuado ao
utilizar sismogramas obtidos da modelagem de tiros espacialmente distantes e sem a
influência da onda direta, porém há uma melhora significativa ao utilizar o sismograma
processado como dado de entrada para o esquema de Migração Reversa no Tempo. Isto
reforça a importância de se eliminar a onda direta do sismograma antes de migrá-lo.
Até agora, migrou-se apenas 1 (um) experimento com tiros blended. A terceira
alternativa para atenuar o ruído crosstalk na imagem é a de aumentar o número de
experimentos blended. Durante o empilhamento das imagens migradas originadas dos
vários experimentos, se somam as amplitudes na posição das verdadeiras interfaces
tornando-a maior que as amplitudes dos termos crosstalk. Esse ruído é gerado em
diferentes posições devido aos diferentes atrasos dos tiros, não ocorrendo a soma de
suas amplitudes em uma mesma posição. Assim, aumenta-se a relação sinal/ruído na
imagem final.
Para mostrar este método foram feitas simulações para até 6 experimentos,
cada um com 2 tiros blended, onde as posições das fontes são as mesmas para todos os
experimentos mudando apenas os tempos de atraso para cada uma, conforme
apresentado na tabela 7.4. Destacando que se obteve para cada experimento uma
imagem em profundidade, que foram empilhadas de modo a originarem a imagem final.
As figuras 7.24, 7.25 e 7.26 mostram as imagens obtidas do empilhamento de 2
e de 6 experimentos utilizando condição de imagem de correlação cruzada e tempo de
excitação. Lembrando que, como já foi provada a importância da eliminação da onda
direta dos sismogramas para a diminuição do ruído, na obtenção das imagens a seguir
utilizaram-se sismogramas processados como dados de entrada para a migração. É
importante ressaltar que as imagens a seguir estão em um mesmo range de amplitudes
para cada condição de imagem para que se torne possível fazer uma comparação.
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Tabela 7.4 – Posição e tempos de atraso para os 2 tiros em cada um dos 6 experimentos.

Posição da fonte
(721,21)
(2863,21)

Atraso
0,33 s
0,41 s

2° experimento

(721,21)
(2863,21)

0,48 s
0,09 s

3° experimento

(721,21)
(2863,21)

0,02 s
0,40 s

4° experimento

(721,21)
(2863,21)

0,25 s
0,46 s

5° experimento

(721,21)
(2863,21)

0,18 s
0,08 s

6° experimento

(721,21)
(2863,21)

0,21 s
0,15 s

1° experimento

a

b

Figura 7.24 – Imagens finais obtidas empregando condição de imagem de correlação cruzada e através do
empilhamento de: a) 2 experimentos; b) 6 experimentos.
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a

b

Figura 7.25 – Imagens finais obtidas empregando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima no cálculo da matriz tempo de trânsito e através do empilhamento de: a) 2
experimentos; b) 6 experimentos.

a

b

Figura 7.26 – Imagens finais obtidas empregando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito e através
do empilhamento de: a) 2 experimentos; b) 6 experimentos.

Aqui, observando as figuras anteriores, fica claro o aumento das amplitudes
nas verdadeiras interfaces e a diminuição das amplitudes do ruído crosstalk da imagem
a esquerda com 2 imagens empilhadas oriundas de 2 experimentos blended para a
imagem a direita com 6 imagens empilhadas oriundas de 6 experimentos blended.
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Agora, diante do exposto sobre aumento de experimentos, a pergunta natural a
se fazer é: se aumentar o número de tiros por experimento consegue-se também atenuar
o crosstalk entre os tiros?
Do ponto de vista teórico a resposta é não. Como já discutido no capítulo 4
desta dissertação, conforme se aumenta a quantidade de tiros por experimento se
aumenta a quantidade de tiros por migração, reduzindo o custo computacional, porém
também se aumenta a quantidade de ruído e artefatos indesejáveis na imagem. Por isso,
segundo os resultados apresentados até o momento, o conceito de dados sísmicos
blended pode ser encarado um equilíbrio entre custo computacional e ruído crosstalk.
Nas figuras 7.27, 7.28 e 7.29 são apresentadas as imagens migradas de 1
experimento com 3, 6 e 9 tiros blended, respectivamente, aplicando condição de
imagem de correlação cruzada. E é fácil notar o aumento de eventos espúrios na
imagem conforme se aumenta a quantidade de tiros.

Figura 7.27 – Imagem migrada utilizando 1 experimento com 3 tiros blended.
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Figura 7.28 – Imagem migrada utilizando 1 experimento com 6 tiros blended.

Figura 7.29 – Imagem migrada utilizando 1 experimento com 9 tiros blended.
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7.1.2.2) 10 experimentos com 10 tiros cada
De posse das análises e resultados das aplicações feitas anteriormente, com o
objetivo de analisar melhor a qualidade das imagens geradas utilizando o conceito de
dados sísmicos blended, foi feita a Migração Reversa no Tempo pré-empilhamento e
posteriormente as imagens foram somadas para a obtenção da imagem final em
profundidade.
Para esta simulação foram gerados 10 sismogramas sintéticos oriundos da
modelagem numérica de 10 experimentos, cada um com 10 tiros blended. Esses 10 tiros
estão a uma distância de 357m entre si e os 10 experimentos foram escolhidos de modo
a percorrer todo o modelo de velocidades, como representado na figura 7.30.

Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

Figura 7.30 – Representação de alguns dos 10 experimentos blended e os sismogramas gerados através
da simulação dos 10 tiros em cada experimento.
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Na simulação de cada experimento obtiveram-se as respectivas matrizes tempo
de trânsito com critério da amplitude máxima e critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra utilizadas posteriormente como dado de entrada para a
condição de imagem de tempo de excitação na etapa de migração. Na figura 7.31 estão
representadas as duas matrizes apenas para 1 experimento, pois para os outros o
resultado é semelhante.

a

b

Figura 7.31 - Matrizes tempo de trânsito para 1 experimento com 10 tiros blended : a) critério da
amplitude máxima; b) critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra.

Observando as matrizes tempo de trânsito percebe-se uma diferença
significativa na quantidade de descontinuidades na matriz que utiliza o critério da
amplitude máxima, tanto na parte superior quanto na inferior. A matriz tempo de
trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra
apresenta-se mais suave em toda a sua extensão.
Nas figuras 7.32, 7.33 e 7.34 a seguir estão representadas as matrizes de auto
correlação, normal e suavizada, do campo de ondas incidentes. Lembrando que as
matrizes aqui representadas são apenas para 1 experimento, pois para os outros o
resultado é semelhante e assim se evita prolongar muito sobre o assunto, já que o
importante são as imagens finais empilhadas.
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b

a

Figura 7.32 – Matrizes de auto correlação do campo incidente para 1 experimento: a) sem suavização; b)
com suavização de 50 pontos na vertical e na horizontal.

a

b

Figura 7.33 – Matrizes de auto correlação janelada do campo incidente para 1 experimento, utilizando os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centros dos intervalos de
cálculo: a) sem suavização; b) com suavização de 50 pontos na vertical e na horizontal.
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b

a

Figura 7.34 – Matrizes de auto correlação janelada do campo incidente para 1 experimento, utilizando os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra como centros dos intervalos de cálculo: a) sem suavização; b) com suavização de 50 pontos na
vertical e na horizontal.

Daqui em diante estão representadas as imagens finais resultantes da soma das
10 imagens oriundas dos 10 experimentos, cada um com 10 tiros blended. Com objetivo
de se fazer uma comparação com as imagens obtidas através da simulação de
levantamentos sísmicos convencionais, a seguir são apresentadas as imagens finais
obtidas a partir de 100 tiros dados nas mesmas posições dos tiros blended. Para cada tiro
obteve-se uma imagem e posteriormente as 100 imagens foram empilhadas gerando a
imagem final.
Nas figuras 7.35 e 7.36 estão as imagens obtidas pela condição de imagem de
tempo de excitação utilizando as matrizes tempo de trânsito com critério da amplitude
máxima e critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra,
respectivamente.
Ao comparar estas imagens nota-se que a imagem gerada utilizando a matriz
tempo de trânsito com critério da amplitude máxima contém algumas descontinuidades.
Essas por sua vez são resultado das descontinuidades geradas no cálculo da matriz
tempo de trânsito, como observado anteriormente.
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b

a

Figura 7.35 – Imagem final obtida utilizando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima no cálculo da matriz tempo de trânsito: a) blended; b) convencional.

a

b

Figura 7.36 – Imagem final obtida utilizando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito: a)
blended; b) convencional.

Já nas figuras 7.37, 7.38 e 7.39 estão as imagens obtidas pela condição de
imagem de correlação cruzada, correlação cruzada janelada com os tempos da matriz
tempo de trânsito com critério da amplitude máxima e critério da amplitude máxima nas

86

proximidades da primeira quebra, respectivamente, como os centros do intervalo de
aplicação da condição de imagem.

b

a

Figura 7.37 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada: a) blended; b)
convencional.

b

a

Figura 7.38- Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada, com os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de
aplicação: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.39 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada, com os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.

Nas figuras 7.40 – 7.43 são apresentadas as imagens obtidas pela condição de
imagem de correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo incidente, normal
e janelada e do campo refletido. Da mesma forma, para a condição de imagem janelada
foram utilizados os tempos da matriz tempo de trânsito para restringir os intervalos de
aplicação da condição de imagem.

b

a

Figura 7.40 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação do campo incidente: a) blended; b) convencional.
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b

a

Figura 7.41 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada dividida
pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério
da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.

a

b

Figura 7.42 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada dividida
pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério
da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos intervalos de aplicação: a)
blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.43 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação do campo refletido: a) blended; b) convencional.

E nas figuras 7.44 – 7.46 são apresentadas as imagens obtidas pela condição de
imagem de correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada do campo
incidente, normal e janelada.

a

b

Figura 7.44- Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela auto
correlação suavizada do campo incidente: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.45 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada dividida
pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito
com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.

b

a

Figura 7.46 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada dividida
pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito
com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos intervalos de
aplicação: a) blended; b) convencional.

Comparando-se as imagens obtidas empregando o conceito de dados sísmicos
blended com as imagens obtidas empregando o conceito de dados sísmicos
convencionais, oriundas da aplicação do esquema de Migração Reversa no Tempo com
diferentes condições de imagem, pode-se comentar que:
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 O emprego da condição de imagem de tempo de excitação para os dados sísmicos
blended apresentou imagem com interfaces bem definidas, porém com ruído de altas
amplitudes, como pode ser observado logo abaixo das interfaces.
 A aplicação da condição de imagem de correlação cruzada para os dados sísmicos
blended originou imagem com interfaces definidas e ruído incoerente de baixa
amplitude, não prejudicando a qualidade da imagem. Porém, com a condição de
imagem de correlação cruzada janelada obteve-se imagens com ruído de altas
amplitudes próximo as interfaces.
 As imagens oriundas da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo incidente também apresentam interfaces
definidas e ruído incoerente de baixa amplitude, porém pode-se observar uma
atenuação desse ruído próximo à superfície e um realce dos mesmos abaixo do
refletor mais profundo. Já esta mesma condição de imagem, porém janelada, também
apresentou imagens com ruído de alta amplitude próximo as interfaces.
 A imagem resultante da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo refletido apresenta realce do ruído próximo à
superfície no canto direito e esquerdo, mas apresenta maior definição ao longo da
primeira interface.
 A aplicação da condição de imagem de correlação cruzada dividida pela auto
correlação suavizada do campo incidente apresentou resultados semelhantes ao da
correlação cruzada.
Os resultados apresentados para a migração utilizando o conceito de dados
sísmicos blended foi satisfatório, pois apesar das imagens apresentarem ruído, ganhouse no tempo de simulação. Durante a modelagem foram gerados apenas 10 sismogramas
blended ao invés de 100 convencionais e foram feitas 10 migrações ao invés de 100,
como no caso dos dados sísmicos convencionais e ambos totalizaram 100 tiros.

7.1.2.3) Composição de tiros na superfície
Como discutido no capítulo 4, existem algumas maneiras de compor os tiros na
superfície e estas podem influir diretamente na qualidade da imagem final. Portanto,
neste tópico foram feitas simulações para duas maneiras de composição: linear e mista e
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analisou-se a qualidade das imagens em profundidade no quesito resolução e relação
sinal/ruído.
Inicialmente, para as simulações da composição linear foram utilizados tempos
de atraso máximo iguais a: 0s, 0,1s; 0,2s; 0,3s; 0,4s e 0,5s. As fontes sísmicas foram
dispostas em todos os pontos do modelo gerando uma onda plana. No caso de o atraso
máximo ser igual a 0 tem-se uma onda plana horizontal e no caso onde o atraso máximo
é maior que 0 tem-se uma onda plana inclinada, onde a inclinação é determinada pelo
atraso máximo dado, como representado na figura 7.47 a seguir.
0,5s
0,4s
0,3s
0,2s
0,1s
0s

0,5s
0,4s
0,3s
0,2s
0,1s

Figura 7.47 – Modelo de velocidades com a representação das ondas planas e seus respectivos tempos de
atraso máximo.

Como pode-se observar na figura anterior, foram feitas 11 simulações para
composição de tiros linear: 1 para onda plana horizontal onde o atraso máximo é 0 s, 5
para ondas planas inclinadas com o atraso máximo maior que 0 s, representado pelas
retas de coeficiente angular positivo, onde o primeiro tiro é dado na posição (1, 21) e o
último na posição (3584, 21) e, 5 para ondas planas inclinadas com atraso máximo
maior que 0 s representado pelas retas de coeficiente angular negativo, onde o primeiro
tiro é dado na posição (3584, 21) e o último na posição (1, 21).
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Na figura 7.48 é possível observar os snapshots da propagação de ondas
geradas utilizando atraso máximo igual a 0s e 0,3 s. E a partir desta modelagem obtémse o sismograma sintético apresentado na figura 7.49 sem a contribuição da onda direta.
Lembrando que, são apresentados os snapshots e os sismogramas referentes aos atrasos
máximo de 0 s e de 0,3 s, pois para os demais os resultados são similares.

0,4 s

0,4 s

0,4 s

0,8 s

0,8 s

0,8 s

1,2 s

1,2 s

1,2 s

1,6 s

1,6 s

1,6 s

Figura 7.48 – Snapshots da propagação de ondas utilizando composição linear e atraso máximo igual a: 0s
(esquerda), 0,3 s com o primeiro tiro na posição (1,21) (meio) e 0,3 s com o primeiro tiro na posição
(3584,21).
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Tempo (s)

Distância lateral (m)

a

Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

c

b

Figura 7.49 – Sismograma sintético da composição linear de tiros: a)atraso máximo 0s, b e c) atraso
máximo 0,3s.

De posse dos 11 sismogramas, implementou-se o esquema de Migração
Reversa no Tempo com aplicação das condições de imagem de tempo de excitação e
correlação cruzada para cada um deles. No caso da condição de imagem de tempo de
excitação utilizou-se o critério da amplitude máxima e o critério da amplitude máxima
nas proximidades da primeira quebra para o cálculo das matrizes tempo de trânsito.
Nas figuras 7.50 e 7.51 são apresentadas as matrizes tempo de trânsito para
onda plana utilizando atraso máximo igual a 0 s e 0,3 s.
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a

c

b

Figura 7.50 – Matriz tempo de trânsito da composição linear de tiros utilizando critério da amplitude
máxima: a)atraso máximo 0s, b e c) atraso máximo 0,3s.
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a

c

b

Figura 7.51 – Matriz tempo de trânsito da composição linear de tiros utilizando critério da amplitude
máxima nas proximidades da primeira quebra: a)atraso máximo 0s, b e c) atraso máximo 0,3s.

Após a obtenção dos sismogramas e matrizes tempo de trânsito referentes às 11
simulações descritas anteriormente, obteve-se as imagens em profundidade para cada
uma delas e, posteriormente, empilhando-se estas 11 imagens obteve-se as imagens
finais descritas na figura 7.52.
Na figura 7.53 está representada a imagem final resultante do empilhamento
das 11 imagens obtidas utilizando condição de imagem de correlação cruzada.
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a

b

Figura 7.52 – Imagem final da composição linear de tiros empregando condição de imagem de tempo de
excitação utilizando: a) critério da amplitude máxima, b) critério da amplitude máxima nas proximidades
da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito.

Figura 7.53– Imagem final da composição linear de tiros empregando condição de imagem de correlação
cruzada.
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Analisando as imagens finais resultantes da composição linear de tiros em
superfície pode-se comentar que:
 Obteve-se um evento espúrio gerado na imagem com condição de imagem de
correlação cruzada, devido às múltiplas.
 A condição de imagem de correlação cruzada apresentou imagem com maior
quantidade de ruído em relação às imagens geradas da aplicação da condição de
imagem de tempo de excitação. Deve-se lembrar de que este efeito é devido ao
emprego das bordas randômicas utilizadas na implementação computacional da
Migração Reversa no Tempo.

Continuando com as simulações para este trabalho, mudou-se a configuração
da onda gerada acrescentando um atraso randômico às fontes dispostas na superfície.
Foi acrescentado um intervalo de randomicidade de 0,05 s em torno dos tempos de
atraso máximo usados na composição linear. Em outras palavras, o novo tempo de
atraso para cada fonte sísmica foi escolhido de forma aleatória dentro do intervalo de
tempo

igual

a

(

),

dando

origem

a

composição mista (= linear + randômica).
Da mesma maneira que na composição linear, foram feitas 11 simulações. Na
figura 7.54 são apresentados os snapshots da propagação de ondas geradas utilizando
composição mista e tempos de atraso de referência igual a 0 s e 0,3 s. E a partir desta
modelagem obtêm-se os sismogramas sintéticos apresentados na figura 7.55 sem a
contribuição da onda direta.
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0,4 s

0,4 s

0,4 s

0,8 s

0,8 s

0,8 s

1,2 s

1,2 s

1,2 s

1,6 s

1,6 s

1,6 s

Figura 7.54 – Snapshots da propagação de ondas utilizando composição mista e tempo de atraso de
referência igual a: 0s (esquerda), 0,3 s com o primeiro tiro na posição (1,21) (meio) e 0,3 s com o
primeiro tiro na posição (3584,21).
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Tempo (s)

Distância lateral (m)

a

Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

b

c

Figura 7.55 – Sismograma sintético da composição mista de tiros com tempo de atraso de referência
igual: a) 0s, b e c) 0,3s.

De posse dos 11 sismogramas sintéticos, implementou-se o esquema de
Migração Reversa no Tempo com aplicação das condições de imagem de tempo de
excitação e correlação cruzada para cada um deles. Nas figuras 7.56 e 7.57 são
apresentadas as matrizes tempo de trânsito utilizando atraso de referência igual a 0 s e
0,3 s. E nas figuras 7.58 e 7.59 estão representadas as imagens finais resultantes do
empilhamento das 11 imagens obtidas utilizando condição de imagem de tempo de
excitação e correlação cruzada, respectivamente.
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a

c

b

Figura 7.56 – Matriz tempo de trânsito da composição mista de tiros utilizando critério da amplitude
máxima: a)atraso máximo 0s, b e c) atraso máximo 0,3s.
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a

c

b

Figura 7.57– Matriz tempo de trânsito da composição mista de tiros utilizando critério da amplitude
máxima nas proximidades da primeira quebra: a)atraso máximo 0s, b e c) atraso máximo 0,3s.
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a

b

Figura 7.58 – Imagem final da composição mista de tiros empregando condição de imagem de tempo de
excitação utilizando: a) critério da amplitude máxima, b) critério da amplitude máxima nas proximidades
da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito.

Figura 7.59 – Imagem final da composição mista de tiros empregando condição de imagem de correlação
cruzada.
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Analisando as imagens finais resultantes da composição mista de tiros na
superfície pode-se comentar que:
 A condição de imagem de tempo de excitação apresentou imagens com grande
quantidade de ruído.
 A condição de imagem de correlação cruzada apresentou imagem com alta relação
sinal/ruído, mostrando-se mais eficaz que a condição de imagem de tempo de
excitação para este tipo de composição de tiros.
 Comparando-se as imagens resultantes da composição mista com as da composição
linear pode-se destacar que mesmo em um modelo geologicamente simples a
composição mista originou imagens com ruído crosstalk.

7.1.2.4) Pseudo de-blending
Como abordado no capítulo 6 o pseudo de-blended é um método mais rápido e
menos custoso do ponto de vista computacional para decompor tiros blended. Porém,
como o próprio nome sugere não se consegue decompor todo o dado blended e eliminar
a interferência entre as diversas fontes.
O esquema de pseudo decomposição de tiros ou pseudo de-blended consiste de
se escolher uma determinada posição de fonte e eliminar o atraso da mesma dando um
shift no sismograma, de modo a nessa posição o registro do dado sísmico começar a
partir de

. Além disso, acrescentam-se zeros na parte inferior do sismograma de

modo a compensar o shift dado anteriormente.
Na figura 7.60 pode-se verificar este esquema e ver que ao migrar o
sismograma de 1 tiro pseudo de-blended como se a aquisição tivesse sido realizada de
forma convencional, o sinal referente aos outros tiros funcionará como ruído na geração
da imagem final. Ademais, como já discutido anteriormente, para as aplicações deste
trabalho eliminou-se a influência da onda direta no sismograma antes da etapa de
migração sísmica.
Destaca-se que, como o sismograma contém o registro de sinal sísmico gerado
a partir de 10 fontes, ao empregar este método em todas as posições de fonte serão
gerados 10 sismogramas pseudo de-blended. Empregando este esquema de
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decomposição de tiros nos 10 sismogramas gerados a partir de 10 experimentos com 10
tiros cada - discutidos na seção 6.1.2.2 deste capítulo - obtêm-se 100 sismogramas
pseudo de-blended.
Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

a

b

Tempo (s)

Distância lateral (m)

c

Figura 7.60 – Sismograma de 1 experimento: a)com 10 tiros blended; b)com 1 tiro pseudo de-blended; c)
com 1 tiro pseudo de-blended sem a onda direta.
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Em seguida, com o propósito de analisar a qualidade das imagens em
profundidade da utilização de um sismograma pseudo de-blended como dado de entrada
para a migração sísmica utilizando diferentes condições de imagem, o sismograma
pseudo de-blended sem a onda direta apresentado na figura anterior foi migrado e nas
figuras 7.61 e 7.62 são apresentadas as imagens.

b

a

Figura 7.61 – Imagem obtida a partir da migração de 1 tiro pseudo de-blended empregando condição de
imagem de tempo de excitação: a) critério da amplitude máxima; b) critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito.

Figura 7.62 – Imagem obtida a partir da migração de 1 tiro pseudo de-blended empregando condição
de imagem de correlação cruzada.
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Nas imagens anteriores pode-se observar que:
 1 sismograma com 1 tiro pseudo de-blended consegue imagear apenas uma parte das
verdadeiras interfaces, destacadas por um círculo amarelo.
 Como neste sismograma apenas o sinal referente a 1 tiro funciona como sinal e o
sinal referente aos outros 9 tiros funcionam, na verdade, como ruído, este pode ser
verificado em grande quantidade e de forma coerente na imagem.
 As diferentes condições de imagem não apresentaram divergências em relação à
quantidade de ruído coerente gerado na imagem.
Posteriormente, o método de pseudo decomposição de tiros foi aplicado em
todas as 10 posições de fonte do sismograma apresentado na figura 7.60(a), originando
10 sismogramas pseudo de-blended e foi eliminada a influência da onda direta em cada
sismograma antes da etapa de migração. Nas figuras 7.63 e 7.64 são apresentadas as
imagens finais oriundas do empilhamento das 10 imagens geradas a partir da migração
destes 10 sismogramas pseudo de-blended.

a

b

Figura 7.63 – Imagem obtida a partir do empilhamento de 10 imagens oriundas da migração de 10
sismogramas pseudo de-blended empregando condição de imagem de tempo de excitação: a) critério da
amplitude máxima; b) critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no cálculo da
matriz tempo de trânsito.
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Figura 7.64 - Imagem obtida a partir do empilhamento de 10 imagens oriundas da migração de 10
sismogramas pseudo de-blended empregando condição de imagem de correlação cruzada.

Finalmente, foram migrados os 100 sismogramas pseudo de-blended oriundos
da aplicação deste esquema de pseudo decomposição de tiros nos 10 sismogramas
gerados a partir de 10 experimentos com 10 tiros cada - discutidos na seção 7.1.2.2
deste capítulo. As 100 imagens resultantes foram empilhadas de modo a gerarem as
imagens finais apresentadas nas figuras 7.65 e 7.66 a seguir.

b

a

Figura 7.65 – Imagem obtida a partir do empilhamento de 100 imagens oriundas da migração de 100
sismogramas pseudo de-blended empregando condição de imagem de tempo de excitação: a) critério da
amplitude máxima; b) critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no cálculo da
matriz tempo de trânsito.
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Figura 7.66 - Imagem obtida a partir do empilhamento de 100 imagens oriundas da migração de 100
sismogramas pseudo de-blended empregando condição de imagem de correlação cruzada.

Nestas últimas imagens pode-se observar e comentar que a condição de
imagem de correlação cruzada apresentou menor quantidade de ruído coerente na
imagem final, se mostrando mais eficaz na geração de imagens a partir da aplicação da
pseudo decomposição de tiros blended.
Fazendo uma comparação entre as imagens obtidas da migração de tiros
pseudo de-blended com as obtidas da migração de tiros blended (vide seção 7.1.2.2)
para o modelo com camadas plano-paralelas pode-se inferir que:
 Para a condição de imagem de correlação cruzada as imagens não apresentam
divergências.
 Para a condição de imagem de tempo de excitação, utilizando os dois critérios para o
cálculo da matriz tempo de trânsito, as imagens obtidas da migração de tiros pseudo
de-blended apresentaram maior relação sinal ruído.
 Apesar da melhoria na qualidade da imagem para tiros pseudo de-blended
empregando condição de imagem de tempo de excitação, o custo computacional na
migração destes é muito maior que o requerido para migrar os tiros blended; para os
tiros pseudo de-blended foram feitas 100 migrações e para os tiros blended foram
feitas apenas 10. Portanto, para o modelo geologicamente simples, a migração de
tiros blended seria suficiente para ambas as condições de imagem.
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7.2 Modelo SEAM
Neste tópico serão apresentados os resultados das aplicações na simulação de
dados sísmicos convencionais e dados sísmicos blended, bem como da aplicação do
esquema de Migração Reversa no Tempo, empregando condição de imagem de tempo
de excitação considerando o critério da amplitude máxima e o critério da amplitude
máxima nas proximidades da primeira quebra, além da condição de imagem de
correlação cruzada e suas variações que também utilizam as matrizes tempo de trânsito
da onda direta, conforme exposto no capítulo 3.
Para isto será utilizada uma seção 2D do modelo de velocidades original
SEAM 3D, baseado nas complexas características geológicas do Golfo do México. A
fim de serem realizadas simulações empregando a equação acústica da onda foram
desenvolvidos modelos de propriedades para a velocidade de propagação da onda
compressional e para a densidade (BRICE, 2009).
Nas simulações apresentadas neste trabalho adotou-se um modelo de
velocidades equivalentes, construído a partir dos valores de impedância acústica do
modelo original. Neste caso os valores de velocidade foram novamente escalados
considerando um valor de densidade constante e unitário. Tendo-se os mesmos valores
de impedância do modelo original, em seguida, os valores de velocidades foram
escalados para que se mantivessem fixos os valores de máximos e mínimos de
velocidades do modelo original.
Na figura 7.67 apresenta-se o modelo de velocidades SEAM 2D com
dimensões de 29760 m de extensão lateral e 15360 m de profundidade. Observa-se que
o modelo tem detalhes em escala muito fina incluindo reservatórios, pontos difratores
em profundidade, falha normal e radial, estruturas sedimentares sutis, além de um topo
de sal não uniforme, característica típica do Golfo do México. Esta geometria complexa
cria altas variações de velocidade e torna um desafio o imageamento sísmico abaixo do
sal.

111

Figura 7.67 – Modelo de velocidades SEAM.

Para satisfazer os critérios de dispersão e instabilidade numérica descritos no
apêndice B, nas simulações numéricas este modelo foi discretizado utilizando-se um
espaçamento de 15 metros entre os pontos da malha totalizando 1984 x 1024 pontos e
um intervalo de tempo de 0,0002 s para a propagação da onda. Outros parâmetros
utilizados para as aplicações neste modelo estão descritos na tabela 7.5.
Tabela 7.5 – Parâmetros utilizados para as simulações no modelo SEAM.

Tempo total de registro
Profundidade da fonte
Profundidade dos receptores
Intervalo entre receptores
Frequência de corte

10 s
45 m
45 m
15 m
24 Hz

É importante destacar que os receptores foram dispostos ao longo de todo o
modelo, resultando em 1984 estações receptoras de sinal.
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7.2.1) Resultados e aplicações para 1 tiro
Inicialmente foi realizada a simulação da propagação do campo de ondas
através da Equação Acústica da Onda descrita no capítulo 2 e discretizada no apêndice
A, com a fonte na posição (3000,45) da malha para este modelo. Dando continuidade
aos objetivos desta dissertação, foi feita outra modelagem de 1 tiro, mas agora com a
fonte na posição (13050,45) da malha. Observa-se que na primeira simulação a fonte
está distante do domo salino e na segunda a fonte está posicionada logo acima, no canto
esquerdo do domo de sal. Esta modelagem tem por objetivo mostrar a influência do
domo salino na resposta sísmica e consequentemente no imageamento sísmico.
A figura 7.68 apresenta os snapshots da propagação de ondas nestas
simulações para os tempos de 1s, 2s, 3s, 4s, 5s e 6s onde se pode observar a
complexidade da propagação de ondas neste modelo, principalmente quando estas
encontram o domo de sal. Note, na segunda simulação, que o alto contraste de
impedância entre as primeiras camadas e o domo de sal gera reflexões múltiplas e pouca
energia consegue atingir as camadas inferiores e localizadas do lado direito do modelo.
Esta complexidade na propagação das ondas é expressa na resposta sísmica
registrada nos sismogramas. Tais sismogramas são representados na figura 7.69 sem a
contribuição da onda direta. Esta foi retirada diminuindo o sismograma gerado em um
modelo de velocidades homogêneo do sismograma gerado no modelo de velocidades
SEAM. Este modelo homogêneo tem velocidade igual a velocidade da primeira camada
do modelo SEAM.
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Figura 7.68– Snapshots da propagação da onda gerada por 1 tiro no canto esquerdo do modelo (esquerda)
e 1 tiro acima do domo de sal (direita).
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b

a

Figura 7.69 – Sismograma sintético processado: a) tiro na posição (3000,45); b) tiro na posição
(13050,45).

De posse deste dado, a seguir serão apresentadas as imagens em profundidade
resultantes da aplicação do esquema de Migração Reversa no Tempo, com aplicação de
diferentes condições de imagem, descritas no capítulo 3. Para a aplicação deste
esquema, durante todo o trabalho empregou-se o modelo de velocidades suavizado
utilizando 20 pontos da malha na vertical e 20 pontos da malha na horizontal para a
suavização, apresentado na figura 7.70.

Figura 7.70 – Modelo de velocidades SEAM suavizado.
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No caso da condição de imagem de tempo de excitação aplicaram-se o critério
da amplitude máxima e o critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra para o cálculo das matrizes tempo de trânsito. Na figura 7.71 apresentam-se as
matrizes tempo de trânsito utilizando estes critérios.

a

a

b

b

Figura 7.71 – Matrizes tempo de trânsito calculadas pelo: a) critério da amplitude máxima; b)critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra; tiro na posição (3000,45) (esquerda) e tiro na
posição (13050,45) (direita).

Analisando-se estas matrizes tempo de trânsito pode-se comentar que para o
tiro dado no canto esquerdo do modelo, o critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra apresentou uma matriz mais suave. Para o tiro dado
acima do domo de sal este critério também apresentou uma matriz mais suave na parte
superior e nos cantos direito e esquerdo, apesar de também apresentar umas
descontinuidades próximas à posição da fonte e na parte inferior esquerda. Esta
característica influencia diretamente na imagem em profundidade, na qual os refletores
também apresentam maior descontinuidade ao longo da seção migrada. Ademais, o fato
da fonte estar posicionada logo acima do domo de sal não permitindo que uma
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quantidade adequada de energia atinja as camadas inferiores, impede o imageamento
destas áreas.
Na figura 7.72 são apresentadas as imagens em profundidade a partir de 1 tiro
na posição (3000,45) e 1 tiro na posição (13050,45), provenientes da aplicação do
esquema de Migração Reversa no Tempo empregando condição de imagem de tempo de
excitação, utilizando os 2 critérios para o cálculo das matrizes tempo de trânsito.

a

a

b

b

Figura 7.72 - Imagem gerada a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de tempo de excitação: a)
critério da amplitude máxima; b) critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no
cálculo da matriz tempo de trânsito. Tiro na posição (3000,45) (esquerda) e tiro na posição (13050,45)
(direita).

Conforme descrito no capítulo3, para este esquema de migração empregou-se
também a condição de imagem de correlação cruzada, correlação cruzada dividida pela
auto correlação suavizada e não suavizada do campo incidente, além destas janelada e
correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo refletido. Nas figuras 7.73 –
7.76 são apresentadas as imagens em profundidade a partir de 1 tiro, aplicando-se estas
condições de imagem.
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a

b

b

c

c

Figura 7.73 - Imagens geradas a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada: a)
normal; b) janelada com critério da amplitude máxima; c) janelada com critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra. Tiro na posição (3000,45) (esquerda) e tiro na posição (13050,45)
(direita).
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a
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b

b

c

c

Figura 7.74 - Imagens geradas a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo incidente: a)normal; b) janelada e critério da amplitude máxima;
c) janelada e critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra. Tiro na posição
(3000,45) (esquerda) e tiro na posição (13050,45) (direita).
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a

b
Figura 7.75 - Imagens geradas a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo refletido: a) tiro na posição (3000,45); b) tiro na posição
(13050,45).
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a

b

b

c

c

Figura 7.76 - Imagens geradas a partir de 1 tiro utilizando condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação suavizada do campo incidente: a) normal; b) janelada e critério da amplitude
máxima; c) janelada e critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra. Tiro na
posição (3000,45) (esquerda) e tiro na posição (13050,45) (direita).

Analisando as imagens geradas a partir de 1 tiro em diferentes posições e para
as diferentes condições de imagem pode-se afirmar que:
 As descontinuidades presentes nas matrizes tempo de trânsito influem diretamente na
imagem final oriunda da aplicação da condição de imagem de tempo de excitação e
das condições de imagem de correlação cruzada que utilizam estas matrizes como
dados de entrada. Pode-se observar a presença de descontinuidades nas imagens nas
mesmas posições das descontinuidades nas matrizes tempo de trânsito.
121

 Nas imagens geradas da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada
normal e janelada para o tiro dado na posição (3000,45) consegue-se observar a
definição das finas camadas ao longo do canto esquerdo do modelo, além do
contorno do domo de sal.
 O emprego da condição de imagem de correlação cruzada dividida pela auto
correlação do campo incidente para o tiro dado na posição (3000,45) gerou imagem
com pouca diferença da correlação cruzada, porém consegue-se identificar a primeira
interface e o topo do domo de sal.
 A imagem resultante da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo refletido para o tiro dado na posição
(3000,45) apresentou interfaces mais profundas mais realçadas em relação às
primeiras e atenuou o efeito das altas amplitudes próximo a superfície e ao domo
salino.
 As imagens resultantes da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação suavizada do campo incidente para o tiro dado na
posição (3000,45) e para o tiro dado na posição (13050,45) não apresentaram
divergências em relação às imagens oriundas da aplicação da correlação cruzada.
 Para o tiro dado na posição (13050,45) em nenhuma das aplicações das diferentes
condições de imagem é possível identificar uma interface bem definida. Isso
acontece devido ao alto contraste de impedância entre a primeira camada e o domo
de sal, situado logo abaixo da fonte sísmica, que impede que uma quantidade
adequada de energia atinja as camadas inferiores, dificultando o imageamento das
mesmas.

7.2.2) Resultados e aplicações para tiros blended
Neste tópico apresentam-se os resultados alcançados com a simulação de um
levantamento sísmico blended, dando sequência ao conjunto de simulações e com o
propósito de ilustrar a influência deste tipo de levantamento sísmico na qualidade das
imagens em profundidade, obtidas com a aplicação do esquema de Migração Reversa
no Tempo empregando-se diversas condições de imagem.
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Deste modo, na figura 7.77 são apresentados os snapshots da propagação de
ondas geradas a partir de 10 fontes com atrasos diferentes e aleatórios, sendo o atraso
máximo de 0,5 s. Nesta figura observa-se a forte interação entre os campos de ondas das
diferentes fontes e entre ondas refletidas e refratadas, além da complexidade da
propagação de ondas devido à complexidade do modelo. Esta interferência entre tiros é
expressa pela resposta sísmica registrada no sismograma apresentado na figura 7.78.

1s

2s

3s

4s

5s

6s

Figura 7.77 – Snapshots da propagação das ondas geradas por 10 tiros blended.
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Tempo (s)

Distância lateral (m)

Figura 7.78 – Sismograma sintético processado resultante da modelagem de 10 tiros blended.

A fim de se avaliar a influência de se simular uma aquisição blended, a seguir
serão apresentadas as imagens em profundidade resultantes da aplicação do esquema de
Migração Reversa no Tempo para as condições de imagem descritas no capítulo 3.
No cálculo das matrizes tempo de trânsito utilizadas para a aplicação da
condição de imagem de tempo de excitação foram empregados o critério da amplitude
máxima e o critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra.
Estas matrizes estão representadas na figura 7.79 e analisando-as pode-se
destacar que a matriz tempo de trânsito onde se empregou o critério da amplitude
máxima nas proximidades da primeira quebra é mais suave na parte inferior, apesar de
também apresentar algumas descontinuidades.
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a

b
Figura 7.79 – Matrizes tempo de trânsito calculadas pelo: a) critério da amplitude máxima; b) critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra.

A seguir, nas figuras 7.80 e 7.81 são apresentadas as imagens em profundidade
oriundas da migração dos 10 tiros blended, empregando-se condição de imagem de
tempo de excitação, utilizando as matrizes tempo de trânsito obtidas pelo critério da
amplitude máxima e critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra, respectivamente. Analisando-se estas imagens é fácil

ver que as

descontinuidades da matriz tempo de trânsito utilizando o critério da amplitude máxima
são carregadas para a imagem final.
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Figura 7.80 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended utilizando condição de imagem de tempo de
excitação e critério da amplitude máxima no cálculo da matriz tempo de trânsito.

Figura 7.81 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended utilizando condição de imagem de tempo de
excitação e critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no cálculo da matriz
tempo de trânsito.

126

Nas figuras 7.82, 7.83 e 7.84 são apresentadas as imagens em profundidade
utilizando, respectivamente, condição de imagem de correlação cruzada, correlação
cruzada janelada com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude
máxima como os centros do intervalo de aplicação e, correlação cruzada janelada
utilizando os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra como centros do intervalo de aplicação.
Destaca-se que as imagens oriundas da aplicação da condição de imagem de
correlação cruzada janelada apresentam menor quantidade de ruído, devido à restrição
no intervalo de tempo de aplicação da condição de imagem. Porém, observa-se a
influência das descontinuidades das matrizes tempo de trânsito na imagem final. Além
disso, nas 3 imagens é fácil notar a dificuldade de imagear regiões abaixo do domo de
sal.

Figura 7.82 - Imagem obtida a partir dos 10 tiros blended utilizando condição de imagem de correlação
cruzada.
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Figura 7.83 - Imagem obtida a partir dos 10 tiros blended utilizando condição de imagem de correlação
cruzada janelada, com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como
centro dos intervalos de aplicação.

Figura 7.84 - Imagem obtida a partir dos 10 tiros blended utilizando condição de imagem de correlação
cruzada janelada, com os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra como centro dos intervalos de aplicação.
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Nas figuras 7.85, 7.86 e 7.87 a seguir são apresentadas as matrizes de auto
correlação do campo incidente, normal (calculada durante todo o tempo da simulação) e
janelada (calculada apenas em um intervalo de tempo) (Capítulo 3). Lembrando que
para esses intervalos também foram utilizados os tempos das matrizes tempo de trânsito
como seus centros. E, além disso, para a suavização das matrizes utilizou-se 50 pontos
na vertical e 50 pontos na horizontal.

a

b
Figura 7.85 – Matrizes de auto correlação do campo incidente: a) sem suavização; b) com suavização de
50 pontos na vertical e na horizontal. A seta indica alta concentração de energia na interferência entre
fontes adjacentes.
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b

Figura 7.86– Matrizes de auto correlação janelada do campo incidente, utilizando os tempos da matriz
tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centros do intervalo de cálculo: a) sem
suavização; b) com suavização de 50 pontos na vertical e na horizontal. A seta indica alta concentração de
energia na interferência entre fontes adjacentes.
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b
Figura 7.87 – Matrizes de auto correlação janelada do campo incidente, utilizando os tempos da matriz
tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centros
do intervalo de cálculo: a) sem suavização; b) com suavização de 50 pontos na vertical e na horizontal. A
seta indica alta concentração de energia na interferência entre fontes adjacentes.

Ao observar as matrizes de auto correlação janelada fica claro o efeito do domo
de sal em relação a pouca quantidade de energia que chega às camadas situadas logo
abaixo. Devido ao alto contraste de impedância entre as primeiras camadas e o domo
salino, grande parte da energia é refletida impedindo que grande quantidade de energia
chegue às camadas inferiores, dificultando o imageamento dessas áreas. Além disso,
pode-se observar a alta concentração de energia na interferência entre fontes adjacentes,
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indicado nas figuras por uma seta. A matriz de auto correlação, por sua vez, apresenta
grande concentração de energia e interferência entre as fontes, o chamada crosstalk, que
impede o correto imageamento das interfaces.
Continuando a sequência de aplicações empregou-se também a condição de
imagem de correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada e não suavizada
do campo incidente, além destas janelada e correlação cruzada dividida pela auto
correlação do campo refletido. Nas figuras 7.88 – 7.94 são apresentadas as imagens em
profundidade a partir de um experimento com 10 tiros blended, aplicando-se estas
condições de imagem.

Figura 7.88 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended obtida utilizando condição de imagem de
correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo incidente.
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Figura 7.89 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended obtida utilizando condição de imagem de
correlação cruzada janelada dividida pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da
matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação.

Figura 7.90- Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended obtida utilizando condição de imagem de
correlação cruzada janelada dividida pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da
matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como
centro dos intervalos de aplicação.
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Figura 7.91 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended obtida utilizando condição de imagem de
correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo refletido.

Figura 7.92 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended obtida utilizando condição de imagem de
correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada do campo incidente.
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Figura 7.93 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended obtida utilizando condição de imagem de
correlação cruzada janelada dividida pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de
aplicação.

Figura 7.94 - Imagem gerada a partir dos 10 tiros blended obtida utilizando condição de imagem de
correlação cruzada janelada dividida pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra como centro dos intervalos de aplicação.
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Agora, dando prosseguimento aos objetivos pretendidos neste tópico, foram
feitas simulações de 10 experimentos com 10 tiros blended cada, de modo a cobrir todo
o modelo. Para cada experimento obteve-se uma imagem em profundidade, totalizando
10 imagens que foram empilhadas resultando na imagem final.
Nos exemplos expostos nas figuras 7.95 e 7.96 são apresentadas as imagens
finais em profundidade da aplicação da condição de imagem de tempo de excitação
empregando o critério da amplitude máxima e o critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra, respectivamente. Nas figuras 7.97, 7.98 e 7.99 são
apresentadas as imagens finais obtidas do emprego da condição de imagem de
correlação cruzada e correlação cruzada janelada. E nas figuras 7.100 – 7.106 estão
representadas as imagens finais obtidas da aplicação da condição de imagem de
correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada e não suavizada do campo
incidente, a mesma janelada e dividida pela auto correlação do campo refletido.
Nas figuras a seguir, juntamente com as imagens obtidas do empilhamento das
imagens geradas para os 10 experimentos com 10 tiros blended cada, serão apresentadas
as imagens finais em profundidade obtidas da migração de 100 tiros dados de modo a
simular um levantamento sísmico convencional. Neste caso, o objetivo é comparar a
qualidade das imagens obtidas para os dois tipos diferentes de levantamento sísmico, o
convencional com o blended.
É importante destacar que as imagens a seguir não receberam nenhum tipo de
tratamento ou melhoria antes ou depois de serem geradas para que fosse possível
observar todas as qualidades e limitações do emprego de dados sísmicos blended, como
por exemplo, o ruído causado devido à interferência entre os sinais das diversas fontes
sísmicas.
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a

b
Figura 7.95 – Imagem final obtida utilizando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima no cálculo da matriz tempo de trânsito: a) blended; b) convencional.

137

a

b
Figura 7.96 – Imagem final obtida utilizando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito: a)
blended; b) convencional.
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a

b
Figura 7.97 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada: a) blended; b)
convencional.
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a

b
Figura 7.98- Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada, com os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de
aplicação: a) blended; b) convencional.
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b

Figura 7.99 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada, com os
tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.
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a

b
Figura 7.100 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação do campo incidente: a) blended; b) convencional.
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b
Figura 7.101 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito
com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.
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a

b
Figura 7.102 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito
com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos intervalos de
aplicação: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.103 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação do campo refletido: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.104 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação suavizada do campo incidente: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.105 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de
trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b)
convencional.
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a

b

Figura 7.106 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de
trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos
intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.
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Com relação às imagens finais obtidas pelo emprego de diferentes condições
de imagem, pode-se inferir que:
 As imagens oriundas da aplicação da condição de imagem de tempo de excitação
apresentam camadas definidas a esquerda e a direita do modelo, mas não conseguese uma definição adequada do contorno do domo salino e das camadas situadas logo
abaixo do mesmo.
 A imagem resultante da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada e
correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada e não suavizada do
campo incidente apresentam camadas e contorno do domo salino bem definidos,
mostrando maior eficácia em relação à condição de imagem de tempo de excitação
para este tipo de levantamento sísmico.
 Além disso, a condição de imagem com correlação cruzada dividida pela auto
correlação do campo incidente atenuou os artefatos originados próximos às fontes.
 A imagem oriunda da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo refletido teve os artefatos atenuados
próximos às fontes e, de forma geral, os refletores foram realçados, principalmente
os mais profundos.
 Já a aplicação da condição de imagem de correlação cruzada e correlação cruzada
dividida pela auto correlação suavizada e não suavizada do campo incidente, ambas
janeladas, resultou em imagens com camadas definidas, porém sem o contorno do
domo de sal. Ademais, a condição de imagem empregada utilizando os tempos da
matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da
primeira quebra como centro dos intervalos de aplicação, apresentou imagens mais
suaves (menos ruído) em toda a extensão.
 Comparando-se as imagens obtidas da migração de tiros blended com as obtidas da
migração de tiros convencionais pode-se comentar que, as condições de imagem que
não utilizaram os tempos da matriz tempo de trânsito como dado de entrada
(correlação cruzada, correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada e
não suavizada do campo incidente e do campo refletido) apresentaram resultados
semelhantes a menos de uma pequena quantidade de ruído, gerado devido à
interferência entre os tiros.
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Diante disso, outra importante avaliação a ser feita é a comparação das
imagens com o aumento da quantidade de tiros blended por experimento. Para este fim,
foi feita a simulação de 10 experimentos com 100 tiros blended cada, ao longo de todo o
modelo. Cada tiro com um atraso aleatório, sendo o atraso máximo entre tiros de 0,5 s.
Estes 10 experimentos deram origem a 10 imagens que posteriormente foram
empilhadas de modo a gerar a imagem final. Tais imagens são oriundas da aplicação do
esquema de Migração Reversa no Tempo utilizando diversas condições de imagem.
Nas figuras 7.107 – 7.118 são apresentadas as imagens finais oriundas do
empilhamento das 10 imagens, utilizando condições de imagem de tempo de excitação,
correlação cruzada e suas variações.
Como feito anteriormente, juntamente com as imagens obtidas do
empilhamento das imagens geradas para os 10 experimentos com 100 tiros blended
cada, serão apresentadas as imagens finais em profundidade obtidas da migração de
1000 tiros dados de modo a simular um levantamento sísmico convencional. Busca-se
comparar a qualidade das imagens obtidas para os dois tipos diferentes de levantamento
sísmico, o convencional com o blended.
Destaca-se que, do mesmo modo que as imagens apresentadas anteriormente,
as imagens a seguir não receberam nenhum tipo de tratamento ou melhoria antes ou
depois de serem geradas para que fosse possível observar todas as qualidades e
limitações do emprego de dados sísmicos blended, como por exemplo, o ruído causado
devido à interferência entre os sinais das diversas fontes sísmicas.
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a

b

Figura 7.107 – Imagem final obtida utilizando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima no cálculo da matriz tempo de trânsito: a) blended; b) convencional.

151

a

b

Figura 7.108– Imagem final obtida utilizando condição de imagem de tempo de excitação e critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito: a)
blended; b) convencional.
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b

Figura 7.109 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada: a) blended; b)
convencional.
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a

b

Figura 7.110 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada, com
os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de
aplicação: a) blended; b) convencional.
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b

Figura 7.111 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada, com
os tempos da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira
quebra como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.
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a

b
Figura 7.112 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação do campo incidente: a) blended; b) convencional.
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b

Figura 7.113 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito
com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.
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b
Figura 7.114 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de trânsito
com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos intervalos de
aplicação: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.115 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação do campo refletido: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.116 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada dividida pela
auto correlação suavizada do campo incidente: a) blended; b) convencional.
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a

b

Figura 7.117 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de
trânsito com critério da amplitude máxima como centro dos intervalos de aplicação: a) blended; b)
convencional.
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b

Figura 7.118 - Imagem final obtida utilizando condição de imagem de correlação cruzada janelada
dividida pela auto correlação janelada suavizada do campo incidente, com os tempos da matriz tempo de
trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como centro dos
intervalos de aplicação: a) blended; b) convencional.
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Analisando-se as imagens resultantes do empilhamento das 10 imagens, figuras
7.107 – 7.118, provenientes da aplicação das diferentes condições de imagem, pode-se
comentar que:
 Com o aumento da quantidade de tiros por experimento, aumenta-se a amostragem
espacial, mas também se aumenta a interferência entre tiros, aumentando assim a
quantidade de ruído na imagem.
 As imagens provenientes da aplicação da condição de imagem de tempo de excitação
não se apresentaram de boa qualidade, com baixa relação sinal/ruído. Além disso, a
utilização da matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima como dado
de entrada para a aplicação da condição de imagem resultou em alguns refletores
com descontinuidades.
 A condição de imagem de correlação cruzada e correlação cruzada dividida pela auto
correlação suavizada e não suavizada do campo incidente apresentaram imagens de
alta qualidade, com camadas e o contorno do domo salino bem definidos. Porém esta
última apresentou atenuação dos artefatos próximos às fontes.
 A condição de imagem de correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo
refletido apresentou imagem de qualidade, com atenuação dos artefatos próximos as
fontes e realce dos refletores, principalmente os mais profundos.
 As imagens obtidas da aplicação de condições de imagem janeladas apresentaram
alta quantidade de ruído ao longo de toda a imagem.
 Como anteriormente, comparando-se as imagens obtidas da migração de tiros
blended com as obtidas da migração de tiros convencionais pode-se comentar que, as
condições de imagem que não utilizaram os tempos da matriz tempo de trânsito
como dado de entrada (correlação cruzada, correlação cruzada dividida pela auto
correlação suavizada e não suavizada do campo incidente e do campo refletido)
apresentaram resultados semelhantes a menos de uma pequena quantidade de ruído,
gerado devido a interferência entre os tiros.
Ao analisar estas imagens e compará-las pode-se comentar que os resultados
obtidos da migração de dados sísmicos blended foram satisfatórios, pois as imagens
apresentam qualidade e para tal foi necessário um tempo de modelagem, migração e
requisitos para armazenamento consideravelmente menores – no caso dos 10
experimentos com 10 tiros blended cada, foi necessário armazenar apenas 10
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sismogramas e empregar 10 migrações e, por outro lado, para obter as imagens do
levantamento sísmico convencional com a mesma quantidade de tiros foi necessário
modelar e armazenar 100 sismogramas e fazer 100 migrações; e para o caso dos 10
experimentos com 100 tiros blended cada, foi necessário armazenar apenas 10
sismogramas e empregar 10 migrações, enquanto, para obter as imagens do
levantamento sísmico convencional com a mesma quantidade de tiros foi necessário
modelar e armazenar 1000 sismogramas e fazer 1000 migrações.

7.2.2.1) Composição de tiros na superfície
Neste tópico serão apresentados os resultados da composição linear e mista de
tiros na superfície, com o objetivo de se analisar a qualidade das imagens em
profundidade, como apresentado no capítulo 4 e já discutido na seção 7.1.2.3 deste
capítulo.
Como anteriormente, para as simulações da composição linear foram utilizados
tempos de atraso máximo iguais a: 0s, 0,1s; 0,2s; 0,3s; 0,4s e 0,5s; de modo que as
fontes foram distribuídas em todos os pontos do modelo gerando uma onda plana
quando disparadas.
Da mesma forma que na seção 7.1.2.3, foram feitas 11 simulações para
composição linear de tiros: 1 para onda plana horizontal onde o atraso máximo é 0 s, 5
para ondas planas inclinadas com o atraso máximo maior que 0 s, onde o primeiro tiro é
dado na posição (1, 45) e o último na posição (29760, 45) e, 5 para ondas planas
inclinadas com atraso máximo maior que 0 s, onde o primeiro tiro é dado na posição
(29760, 45) e o último na posição (1, 45).
Na figura 7.119 é possível observar o sismograma sintético para atraso máximo
igual a 0s e 0,3 s, sem a contribuição da onda direta. São apresentados apenas alguns
sismogramas já que os demais são similares.
Por fim, de posse dos 11 sismogramas sintéticos, empregou-se o esquema de
migração RTM com aplicação das condições de imagem de tempo de excitação e
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correlação cruzada para cada um. Estas imagens foram empilhadas originando as
imagens finais, apresentadas nas figuras 7.120 e 7.121.

Tempo (s)

Distância lateral (m)

a
Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

c

b

Figura 7.119 – Sismograma sintético da composição linear de tiros: a)atraso máximo 0s, b e c) atraso
máximo 0,3s.
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b
Figura 7.120 – Imagem final da composição linear de tiros empregando condição de imagem de tempo de
excitação utilizando: a) critério da amplitude máxima, b) critério da amplitude máxima nas proximidades
da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito.
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Figura 7.121 – Imagem final da composição linear de tiros empregando condição de imagem de
correlação cruzada.

Dando continuidade, mudando-se a composição de tiros para linear +
randômica (mista), foi acrescentado um intervalo de randomicidade de 0,05 s em torno
dos tempos de atraso máximo usados na composição linear. Dentro do intervalo de
tempo igual a (

) foi escolhido de forma

aleatória o novo tempo de atraso para cada fonte.
Como feito na composição linear, a partir das 11 modelagens foram gerados 11
sismogramas sintéticos para a composição mista. Na figura 7.122 a seguir são
apresentados alguns destes sismogramas.
Posteriormente estes sismogramas foram migrados aplicando condição de
imagem de tempo de excitação e correlação cruzada. Para cada condição de imagem
cada sismograma deu origem a uma imagem em profundidade, que por sua vez foram
empilhadas resultando nas imagens finais apresentadas nas figuras 7.123 e 7.124.
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Tempo (s)

Distância lateral (m)

a
Distância lateral (m)

Tempo (s)

Tempo (s)

Distância lateral (m)

b

c

Figura 7.122 – Sismograma sintético da composição mista de tiros: a)atraso máximo 0s, b e c) atraso
máximo 0,3s.
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b

Figura 7.123 – Imagem final da composição mista de tiros empregando condição de imagem de tempo de
excitação utilizando: a) critério da amplitude máxima, b) critério da amplitude máxima nas proximidades
da primeira quebra no cálculo da matriz tempo de trânsito.
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Figura 7.124 – Imagem final da composição mista de tiros empregando condição de imagem de
correlação cruzada.

Com relação às imagens obtidas através do emprego da composição linear e
mista de tiros na superfície, destacam-se as seguintes observações:
 Na composição linear de tiros, a aplicação da condição de imagem de tempo de
excitação se comportou de forma mais eficaz em relação a condição de imagem de
correlação cruzada, pois ao contrário desta, conseguiu imagear algumas interfaces
abaixo do domo de sal.
 O emprego das matrizes tempo de trânsito com critério da amplitude máxima e
criério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como dado de
entrada para a aplicação da condição de imagem de tempo de excitação não
apresentaram divergências na imagem final da composição linear de tiros.
 Na composição mista de tiros, as imagens oriundas da aplicação da condição de
imagem de tempo de excitação utilizando os diferentes critérios no cálculo da matriz
tempo de trânsito apresentaram algumas divergências. O emprego da matriz tempo
de trânsito com critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra
como dado de entrada para a condição de imagem de tempo de excitação resultou em
uma imagem com menos descontinuidades.
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 A aplicação da condição de imagem de correlação cruzada resultou em uma imagem
com melhor definição das interfaces em relação a condição de imagem de tempo de
excitação para composição mista dos tiros.
 A composição mista de tiros resultou em imagens com ruído devido a interferência
entre as fontes sísmicas, apesar de o intervalo de tempo máximo entre tiros
consecutivos ser pequeno (0,05 s).

7.2.2.2) RTM orientada ao alvo + Composição de tiros
Nesta seção serão apresentados os resultados da Migração Reversa no Tempo
orientada ao alvo empregando composição linear e mista de tiros. Como já discutido,
com o uso deste esquema de migração consegue-se obter resultados de imagem com alta
qualidade e com apenas algumas migrações.
Para este esquema de migração as fontes sísmicas foram distribuídas ao longo
dos segmentos de reta com 0° , 5°, 10°, -5° e -10° de inclinação e ponto fixo na posição
(14880,10500); e ao longo da penúltima interface, como ilustrado na figura 7.125 a
seguir.

Profundidade (m)

Distância lateral (m)

10°
later
5°
later
0°
later
-5°
later
-10°
later

Figura 7.125 – Modelo de velocidades com os horizontes para encontrar as famílias de múltiplas fontes.
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Na composição linear de tiros as fontes sísmicas dispostas em profundidade
foram detonadas formando uma frente de onda que foi propagada até a superfície do
modelo suavizado. Na figura 7.125 pode-se observar um snapshot desta propagação
para as diferentes inclinações quando

e na figura 7.126 é apresentado o

registro do sinal sísmico na superfície, a família de múltiplas fontes.

a

b

c

d

e

f

Figura 7.125 – Snapshot da propagação de ondas utilizando composição linear e quando t=0,2s: a) 0°; b)
refletores ao longo da penúltima interface; c) 5°; d) -5°; e) 10° e f) -10°.
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Tempo (s)

Distância lateral (m)

a

Tempo (s)

Distância lateral (m)

b

Tempo (s)

Distância lateral (m)

c
Figura 7.126 – Família de múltiplas fontes obtida da composição linear de tiros: a) 0°; b) 10°; c) ao longo
da penúltima interface.
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A família de múltiplas fontes é então propagada para o interior do modelo de
velocidades e na figura 7.127 é fácil ver que no início a frente de ondas apresenta forma
complexa, mas conforme se aproxima da posição onde anteriormente foram disparadas
as fontes sísmicas torna-se plana horizontal ou plana inclinada. Por fim, esta colapsa em
profundidade, propaga por todo o modelo e é registrada em superfície. Na figura 7.128 é
apresentado o resultado deste registro, o super sismograma.

t= 8s

t= 10s

t= 8s

t= 10s

t= 10s
t= 8s
Figura 7.127 – Snapshots da propagação da família de múltiplas fontes para o interior do modelo de
velocidades: (primeira linha) incidência de 0°, (segunda linha) incidência de 10° e (terceira linha)
incidência ao longo da penúltima interface.
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Tempo (s)

Distância lateral (m)
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Tempo (s)
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Figura 7.128 – Super sismogramas: a) 0°; b) 10°; c) ao longo da penúltima interface.
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Durante o processo de migração, através da propagação da família de múltiplas
fontes para o interior do modelo suavizado foi gerada a matriz tempo de trânsito
empregando o critério da amplitude máxima, apresentada na figura 7.129. Aqui, não foi
possível calcular a matriz tempo de trânsito através do critério da amplitude máxima nas
proximidades da primeira quebra, como foi feito ao longo deste trabalho.
O critério utilizado neste cálculo emprega testes lógicos durante a propagação e
foi representado pelo pseudocódigo apresentado na seção 3.2.1 do capítulo 3 desta
dissertação. Neste pseudocódigo pode-se observar que existe um intervalo de
atualização desta matriz tempo de trânsito; e este intervalo é adequado apenas quando
utiliza-se a fonte sísmica apresentada na seção 2.3 do capítulo 2. Para o caso em
questão, onde o termo fonte é a família de múltiplas fontes, este intervalo de tempo de
atualização torna-se inadequado não sendo possível selecionar a maior amplitude
existente nas proximidades da primeira quebra.
Uma alternativa para este problema seria a de, durante o cálculo, aumentar o
intervalo de tempo de atualização da matriz tempo de trânsito, mas isto tornaria o
critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra idêntico ao critério
da amplitude máxima. Portanto, para o esquema de Migração Reversa no Tempo
orientada ao alvo utilizou-se apenas a matriz tempo de trânsito com critério da
amplitude máxima como dado de entrada para a aplicação da condição de imagem de
tempo de excitação.
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a

b

c
Figura 7.129 – Matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima (todas no mesmo range): a)
0°; b) 10°e c) ao longo da penúltima interface.

Após obter os super sismogramas e a matriz tempo de trânsito, propagou-se de
forma reversa no tempo os super sismogramas e aplicou-se a condição de imagem de
tempo de excitação usando a matriz tempo de trânsito como dado de entrada. Aplicou-se
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também a condição de imagem de correlação cruzada e nas figura 7.130 e 7.131 pode-se
observar as imagens resultantes.

a

b

c
Figura 7.130 – Imagem obtida da aplicação da condição de imagem de tempo de excitação: a) 0°; b) 10°e
c) fontes ao longo da penúltima interface.
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a

b

c
Figura 7.130 – Imagem obtida da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada: a) 0°; b) 10°e
c) fontes ao longo da penúltima interface.

Foram geradas 6 famílias de múltiplas fontes que deram origem a 6 super
sismogramas e estes foram migrados resultando em 6 imagens. Estas imagens, por sua
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vez, foram empilhadas resultando na imagem final. Nas figuras 7.132 e 7.133 são
mostrados os resultados deste empilhamento.

Figura 7.132 – Imagem final obtida da aplicação da condição de imagem de tempo de excitação.

Figura 7.133 – Imagem final obtida da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada.
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Com relação às imagens anteriores, obtidas da implementação do esquema de
Migração Reversa no Tempo que utilizando composição linear de tiros pode-se destacar
que:
 O contorno da parte inferior do domo de sal foi melhor definido utilizando como
horizontes os segmentos de reta com as diferentes inclinações nas duas condições de
imagem.
 As interfaces curvas foram bem definidas utilizando todos os diferentes horizontes,
mais os refletores mais profundos foram melhor definidos utilizando a penúltima
interface como horizonte. Além disso, ao colocar fontes ao longo da penúltima
interface obtiveram-se imagens com algumas descontinuidades para a aplicação da
condição de imagem de tempo de excitação, causada pela matriz tempo de trânsito.
 Para as imagens finais, obtidas através do empilhamento das 6 imagens, pode-se
observar que a condição de imagem de tempo de excitação apresentou imagem com
maior relação sinal/ruído em relação a condição de imagem de correlação cruzada,
porém as duas apresentaram resultados bastante satisfatórios.

Dando continuidade aos objetivos desta dissertação, implementou-se a
composição mista de tiros (linear + randômica). Para esta composição utilizou-se fontes
sísmicas nas mesmas posições que as utilizadas na composição linear, porém agora
impondo um tempo de atraso randômico para cada uma delas. Este tempo de atraso foi
escolhido de forma aleatória dentro do intervalo de 0,05s. Na figura 7.134 pode-se
observar um snapshot da propagação de ondas para as diferentes inclinações e na figura
7.135 pode-se verificar a resposta sísmica registrada na superfície.
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a

b

c

d

e

f

Figura 7.134 – Snapshot da propagação de ondas utilizando composição mista e quando t=0,2s: a) 0°; b)
ao longo da penúltima interface; c) 5°; d) -5°; e) 10° e f) -10°.

182

Tempo (s)

Distância lateral (m)

a

Tempo (s)

Distância lateral (m)

b

Tempo (s)

Distância lateral (m)

c

Figura 7.135 – Família de múltiplas fontes obtida da composição mista de tiros: a) 0°; b) 10° e c) ao
longo da penúltima interface.
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Esta família de múltiplas fontes quando propagada para o interior do modelo de
velocidades, à medida que se aproxima da posição onde anteriormente foram disparadas
as fontes sísmicas toma uma forma pré-definida, porém devido aos atrasos randômicos
esta frente de onda não é plana (figura 7.136). O fato do atraso máximo entre fontes
consecutivas ser pequeno (0,05s) torna a forma da frente de onda muito próxima da
forma linear. Após colapsar e propagar por todo o modelo o sinal é registrado na
superfície e o resultado é apresentado na figura 7.137.

t= 10s

t= 8s

t= 8s

t= 8s

t= 10s

t= 10s

Figura 7.136 – Snapshots da propagação da família de múltiplas fontes para o interior do modelo de
velocidades: (primeira linha) incidência de 0°, (segunda linha) incidência de 10° e (terceira linha)
incidência ao longo da penúltima interface.
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Tempo (s)

Distância lateral (m)

a

Tempo (s)

Distância lateral (m)

b

Tempo (s)

Distância lateral (m)

c

Figura 7.137 – Super sismogramas: a) 0°; b) 10° e c) ao longo da penúltima interface.
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Agora, com o objetivo de obter as imagens da composição mista de tiros em
profundidade, implementa-se o esquema de Migração Reversa no Tempo. A matriz
tempo de trânsito é calculada durante a propagação direta da família de múltiplas fontes
no modelo suavizado. Na figura 7.138 é apresentada a matriz calculada pelo emprego
do critério da amplitude máxima.

a

b

c
Figura 7.138 – Matriz tempo de trânsito com critério da amplitude máxima (todas no mesmo range): a)
0°; b) 10°e c) ao longo da penúltima interface.
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De posse destes dados, propagando o super sismograma de forma reversa no
tempo e aplicando-se condição de imagem de tempo de excitação e condição de imagem
de correlação cruzada obtêm-se as imagens da composição mista de tiros em
profundidade (Figuras 7.139 e 7.140).

a

b

c
Figura 7.139 – Imagem obtida da aplicação da condição de imagem de tempo de excitação: a) 0°; b) 10°e
c) fontes ao longo da penúltima interface.
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a

b

c
Figura 7.140 – Imagem obtida da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada: a) 0°; b) 10°e
c) fontes ao longo da penúltima interface.
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Por fim, após gerar e empilhar as 6 imagens oriundas da migração dos 6 super
sismogramas obtêm-se as imagens finais para a composição mista de tiros em
profundidade. Nas figuras 7.141 e 7.142 são mostrados os resultados deste
empilhamento.

Figura 7.141 – Imagem final obtida da aplicação da condição de tempo de excitação.

Figura 7.142 – Imagem final obtida da aplicação da condição de imagem de correlação cruzada.
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Com relação às imagens anteriores, obtidas da implementação do esquema de
Migração Reversa no Tempo utilizando composição mista de tiros, pode-se destacar as
mesmas observações feitas para a composição linear de tiros. E comparando-se as
imagens obtidas da composição linear e mista pode-se observar que:
 As imagens obtidas da simulação para cada horizonte com composição mista
apresentam uma pequena quantidade de ruído devido a interferência entre as fontes
sísmicas, apesar do intervalo de tempo máximo entre tiros consecutivos ser pequeno
(0,05 s).
 Esse ruído é minimizado após o empilhamento das imagens, aumentando a relação
sinal/ruído na imagem final. Nesse caso, a condição de imagem de tempo de
excitação apresentou melhor resultado.
 As imagens oriundas da composição mista de tiros apresentaram resultado
satisfatório, semelhante ao resultado apresentado pela composição linear,
apresentando interfaces bem definidas ao longo de todo o modelo, além do contorno
do domo de sal e os refletores mais profundos.

7.2.2.3) Aplicações de Iluminação Sísmica
O Estudo de Iluminação Sísmica emprega a equação acústica da onda para o
cálculo da matriz de energia, da qual pode-se obter a energia dos campos de ondas
ascendentes e descendentes para as posições consideradas de fonte e receptor em um
determinado ponto de iluminação.
Como abordado no capítulo 5, os Estudos de Iluminação têm como objetivo
determinar as regiões bem iluminadas, pois estas estão relacionadas a regiões que
resultam em uma imagem em profundidade de alta resolução.
Com isso, neste tópico serão feitas análises a cerca das matrizes de energia para
um determinado ponto de iluminação objetivando determinar as regiões de alta e baixa
energia, as chamadas zonas de sombra. Para estas análises foram escolhidos 9 pontos de
iluminação para o modelo SEAM, descritos na tabela 7.6 abaixo. Nas figuras 7.143 –
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7.145 são apresentados os modelos de velocidade sem o contraste de impedância abaixo
do ponto de iluminação, conforme requerido pela metodologia (vide capítulo 5).
Tabela 7.6 – Pontos de iluminação.

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Ponto 6
Ponto 7
Ponto 8
Ponto 9

(7500,6000)
(15000,6000)
(22500,6000)
(7500,10500)
(15000, 10500)
(22500, 10500)
(7500,14895)
(15000, 14895)
(22500, 14895)

Profundidade (m)

Distância lateral (m)

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Figura 7.143– Modelo de velocidades SEAM utilizado no cálculo das matrizes de energia dos pontos 1, 2
e 3.
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Profundidade (m)

Distância lateral (m)

Ponto 4

Ponto 5

Ponto 6

Figura 7.144 – Modelo de velocidades SEAM utilizado no cálculo das matrizes de energia dos pontos 4, 5
e 6.

Profundidade (m)

Distância lateral (m)

Ponto 7

Ponto 8

Ponto 9

Figura 7.145 – Modelo de velocidades SEAM utilizado no cálculo das matrizes de energia dos pontos 7, 8
e 9.
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A seguir, nas figuras 7.146 – 7.154 serão apresentadas as matrizes de energia
para cada um dos pontos de iluminação determinados.
É importante destacar que as figuras devem ser analisadas acima do ponto de
iluminação, indicando a trajetória da energia em direção à superfície do modelo. Assim,
pode-se observar que o domo salino na região central e na esquerda do modelo impede
que maior parte da energia atinja a superfície, onde possivelmente seria registrada.
Nota-se também que os pontos 2, 5, 7 e 8 claramente fazem parte das zonas de sombra e
os pontos 1 e 3 fazem parte das regiões de alta energia deste modelo.

Figura 7.146 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 1.
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Figura 7.147 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 2.

Figura 7.148– Matriz de energia para o ponto de iluminação 3.
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Figura 7.149 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 4.

Figura 7.150 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 5.
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Figura 7.151 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 6.

Figura 7.152 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 7.
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Figura 7.153 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 8.

Figura 7.154 – Matriz de energia para o ponto de iluminação 9.
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Capítulo 8
Conclusões e trabalhos futuros
8.1 Resultados apresentados
Foram apresentados os desenvolvimentos matemáticos que envolvem a grande
quantidade de medidas discretas que representam a aquisição blended e através do
emprego da Equação Acústica da Onda avaliaram-se os efeitos do emprego deste tipo
de levantamento sísmico, como por exemplo, a interferência entre os sinais das
diferentes fontes sísmicas, causada pela superposição de tiros, resultado do intervalo de
tempo pequeno entre tiros consecutivos.
O esquema de Migração Reversa no Tempo utilizando diferentes condições de
imagem foi implementado para dois modelos de velocidades diferentes, um com
camadas plano-paralelas e um complexo, o modelo denominado SEAM 2D, com
características geológicas similares as do Golfo do México. As condições de imagem
empregadas foram a de tempo de excitação utilizando as matrizes tempo de trânsito
calculadas pelo critério da amplitude máxima e, em alguns casos, pelo critério da
amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra, a de correlação cruzada,
correlação cruzada dividida pela auto correlação suavizada e não suavizada do campo
incidente e correlação cruzada dividida pela auto correlação do campo refletido.
No caso das condições de imagem expressas pela correlação de campos de
ondas ascendentes e descendentes, também utilizou-se as matrizes tempo de trânsito
como dado de entrada objetivando obter intervalos de tempo onde as expressões que
correlacionam os referidos campos fossem aplicadas para a formação da imagem. Estas
aplicações têm como objetivo avaliar e comparar qualitativamente as imagens
resultantes da simulação de levantamentos sísmicos convencionais e de levantamentos
sísmicos que empregam o conceito de dados sísmicos blended.
Além disso, na implementação do esquema de Migração Reversa no Tempo
adotaram-se bordas randômicas ao invés de bordas de amortecimento. Ao utilizar este
tipo de borda o campo de onda da fonte que a alcança é pseudo randomizado, resultando
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em reflexões com correlação coerente mínima com o campo de onda do receptor. Isso
permite que o campo de ondas descendentes seja primeiro propagado até o tempo
máximo de registro e depois seja depropagado de forma simultânea com o campo de
ondas ascendentes, reduzindo significativamente os requisitos e/ou memória do
computador, pois não há a necessidade de armazenar em disco/memória os valores dos
campos de ondas que alcançam as bordas (vide Apêndice C).
A adoção destas bordas gera ruído incoerente na imagem, porém não prejudica
sua qualidade. Mas, ao restringir os intervalos de aplicação das condições de imagem,
consegue-se diminuir a quantidade deste ruído presente na imagem.
Ademais, foram feitas aplicações acerca da condição de imagem de correlação
cruzada aplicando o operador Laplaciano na imagem oriunda desta condição de imagem
e nos campos de ondas antes do cálculo de correlação entre os mesmos. Constatou-se
que há uma redução do ruído de baixa frequência (característica da migração RTM
quando se tem a presença de camadas com altos contrastes de impedância), além de
uma mudança de fase das wavelets (YOUN e ZHOU, 2001).
Os efeitos da interferência entre tiros blended, bem como a formação do ruído
crosstalk na imagem foram avaliados. Com isso, foram apresentadas alternativas para
atenuar a geração de ruídos e eventos espúrios na imagem final. Deste modo, constatouse que a presença da onda direta no sismograma, a distância e a quantidade de tiros
dados por experimento influi diretamente na qualidade da imagem final.
Compararam-se as imagens obtidas da migração de sismogramas com e sem a
influência da onda direta e observou-se uma melhora na qualidade da imagem e
diminuição do ruído quando se elimina a onda direta do sismograma antes da etapa de
migração. Tiros espacialmente distantes exercem menos interferência um no outro,
formando crosstalk com ângulos maiores com as verdadeiras interfaces, tornando-as
mais fáceis de serem identificadas na imagem (vide Capítulo7, seção 7.1.2.1). É
importante destacar que, o ruído não foi eliminado e sim atenuado nas imagens ao
utilizar sismogramas obtidos da modelagem de tiros espacialmente distantes e sem a
influência da onda direta.
O aumento da quantidade de tiros em um experimento, por sua vez, aumenta a
interferência dos mesmos, aumentando o crosstalk e diminuindo a qualidade da
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imagem. Tal característica não se aplica a quantidade de experimentos sísmicos, pois se
constatou que aumentando a quantidade de experimentos aumenta-se a relação
sinal/ruído na imagem, melhorando a qualidade da mesma.
Com o objetivo de atenuar a interferência entre os diversos tiros blended
implementou-se o método de pseudo de-blended, ou pseudo decomposição de tiros
blended. Porém, como o nome sugere não se consegue decompor todo o dado blended e
eliminar completamente a interferência entre as diversas fontes.
Fazendo uma comparação entre as imagens obtidas da migração de tiros
pseudo de-blended com as obtidas da migração de tiros blended para o modelo com
camadas plano-paralelas inferiu-se que: i) ao aplicar a condição de imagem de
correlação cruzada não se obteve imagens com grandes divergências e, ii) ao aplicar a
condição de imagem de tempo de excitação, utilizando os dois critérios apresentados
para o cálculo da matriz tempo de trânsito, se obteve imagens com maior relação
sinal/ruído a partir da migração dos tiros pseudo de-blended (vide Capítulo 7, seções
7.1.2.2 e 7.1.2.4).
Apesar desta melhoria na qualidade da imagem para tiros pseudo de-blended
empregando condição de imagem de tempo de excitação, o custo computacional na
migração destes foi 10 vezes maior que o custo computacional necessário para migrar
os tiros blended. Portanto, para o modelo geologicamente simples, a migração de tiros
blended se mostrou com qualidade suficiente para ambas as condições de imagem.
Compararam-se as imagens em profundidade para os dois modelos geológicos
através da simulação de um levantamento sísmico convencional e de um levantamento
sísmico empregando o conceito de dados sísmicos blended. Inferiu-se que as condições
de imagem de tempo de excitação e as de correlação cruzada janelada produzem grande
quantidade de ruído com altas amplitudes na imagem gerada a partir de dados sísmicos
blended. Já as condições de imagem de correlação cruzada que não utilizam as matrizes
tempo de trânsito como dado de entrada se mostraram mais eficazes utilizando este tipo
de dado sísmico.
Outra observação importante é que, para meios geologicamente complexos e
com altos contrastes de impedância, a condição de imagem de correlação cruzada
dividida pela auto correlação do campo de ondas ascendentes se mostrou bastante eficaz
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com relação à atenuação de artefatos em toda a imagem e ainda realçou os refletores
mais profundos. Já a condição de imagem de correlação cruzada dividida pela auto
correlação do campo de ondas descendentes apenas reduziu os artefatos gerados
próximos às fontes.
De forma geral, os resultados apresentados para migração utilizando dados
sísmicos blended foram satisfatórios para o modelo simples, pois apesar das imagens
apresentarem

ruído,

ganhou-se

no

tempo

de

simulação,

processamento

e

armazenamento dos dados. Para o modelo mais complexo apenas as imagens resultantes
da aplicação das condições de imagem que não utilizam os tempos da matriz tempo de
trânsito apresentaram resultados de alta qualidade.
Implementaram-se diferentes formas de composição de tiros na superfície –
além da randômica, a linear e a mista – objetivando comparar a qualidade das imagens
em profundidade dessas composições, bem como a quantidade de artefatos gerados
devido à interferência entre as fontes sísmicas.
As imagens apresentadas para estas composições (linear e mista) não
apresentaram grandes divergências a menos de uma pequena quantidade de ruído na
imagem oriunda da composição mista de tiros, apesar de o intervalo de tempo máximo
entre tiros consecutivos ser muito pequeno.
Além das diferentes composições de tiros na superfície, estas também foram
implementadas em profundidade, avaliando-se a qualidade das imagens resultantes da
aplicação do esquema de Migração Reversa no Tempo orientada ao alvo por síntese de
frentes de onda no modelo geológico sintético SEAM.
Primeiro foram definidos os horizontes nas proximidades da região de interesse
de imageamento e sobre estes foram colocadas as fontes pontuais que foram detonadas
de acordo com o tipo de composição de tiros determinado. Estes horizontes foram
estabelecidos ao longo de segmentos de reta com um ponto fixo e diferentes inclinações
e ao longo de um refletor. A partir daí, frentes de onda foram geradas e extrapoladas
através da Equação Acústica da Onda até a superfície de observação, onde foi registrado
o sinal, dando origem à família de múltiplas fontes.
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De posse deste dado, a família de múltiplas fontes foi sintetizada na superfície
de observação e propagada para o interior do modelo de modo a incidir próxima a área
de interesse de imageamento com a forma pré-definida, de acordo com a composição de
tiros empregada anteriormente. Em seguida, esta colapsou e o sinal foi registrado na
superfície de observação gerando um super sismograma. Todos os sismogramas gerados
foram migrados e as imagens foram empilhadas gerando a imagem final.
Para este esquema de migração foram empregadas a condição de imagem de
tempo de excitação utilizando a matriz tempo de trânsito calculada pelo critério da
amplitude máxima e a condição de imagem de correlação cruzada. Para o caso em
questão, o termo fonte utilizado é a família de múltiplas fontes e a partir deste não foi
possível selecionar a maior amplitude existente nas proximidades da primeira quebra.
Portanto, o critério da amplitude máxima nas proximidades da primeira quebra como
cálculo da matriz tempo de trânsito mostrou-se inapropriado para o esquema de
Migração Reversa no Tempo orientada ao alvo.
As imagens resultantes deste esquema de migração apresentaram bons
resultados, com interfaces bem definidas ao longo de todo o modelo, inclusive os
refletores mais profundos. A composição linear e mista de tiros não apresentaram
imagens com grandes divergências, a menos de uma pequena quantidade de ruído nas
imagens oriundas da composição mista. Essa pequena quantidade de ruído é causada
pelo intervalo de tempo pequeno entre tiros consecutivos.
Para as duas composições de tiros em profundidade, a condição de imagem de
tempo de excitação apresentou melhor resultado, gerando imagens com maior relação
sinal/ruído em relação à condição de imagem de correlação cruzada. Porém esta última
também apresentou resultado satisfatório.
Apresentaram-se as formulações matemáticas para o Estudo de Iluminação
Sísmica que fornece uma estimativa da qualidade da imagem em profundidade para uma
determinada geometria e parâmetros específicos de uma aquisição sísmica
convencional. Na aquisição blended tem-se a presença de grande quantidade de ruído
nos dados sísmicos, como por exemplo, o crosstalk; e a metodologia apresentada não
leva em conta a existência deste ruído. Deste modo, torna-se necessário um
aprimoramento da metodologia de iluminação já existente.
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Diante disso, nesta dissertação, de forma audaciosa foi proposta uma teoria
inédita para o cálculo do valor de energia de iluminação empregando o conceito de
dados sísmicos blended, como uma extensão da teoria já existente. Neste novo esquema
proposto, o valor da energia de iluminação em um determinado ponto pode ser expresso
através da energia dos campos de ondas ascendentes e descendentes que estão
fisicamente relacionados entre si, menos a energia dos campos de ondas que não estão
fisicamente relacionados entre si e por isso fornecem uma estimativa para o ruído
crosstalk na imagem. Este esquema partiu da teoria que advoga que o valor da energia
de iluminação em um determinado ponto é uma aproximação da condição de imagem
que correlaciona os campos de ondas ascendentes e descendentes.
Em seguida, no capítulo 7 foram apresentadas as matrizes de energia para
determinados pontos em profundidade a fim de avaliar as regiões com altas amplitudes
nos campos de onda e as zonas de sombra, que são as regiões com baixas amplitudes
nos campos de ondas.
Portanto, nesta dissertação, comprovou-se a eficácia do emprego de dados
sísmicos blended devido ao menor tempo de execução e custo computacional
empregado, além de se conseguir uma melhoria na qualidade dos dados, principalmente
no que tange a iluminação sísmica de determinado refletor em subsuperfície. Por isso,
torna-se essencial a continuação de um estudo aprimorado da aquisição sísmica blended,
pois a partir desta pode-se obter dados sísmicos com a qualidade exigida, de modo que
se alcancem os objetivos definidos em cada etapa do processo cíclico da Cadeia de
Valores Sísmicos, tratada no capítulo 1 deste trabalho.

8.2 Trabalhos futuros
Como os estudos acerca da aquisição sísmica blended são recentes, ainda existe
uma vasta quantidade de assuntos que merecem pesquisa. E como extensão da pesquisa
realizada nesta dissertação, podem-se ressaltar as seguintes sugestões de trabalhos
futuros:
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 Implementação da Equação Acústica da Onda com Separação Direcional, pois se
espera a diminuição da geração de ruído na imagem, gerado devido à correlação
entre campos de ondas que não estão fisicamente relacionados;
 Implementação da Equação Elástica da Onda, pois neste caso contempla-se a
propagação e a interação de diferentes tipos de ondas, como por exemplo, as ondas
compressionais (P-Waves) e as ondas cisalhantes (S-Waves), permitindo assim a
adoção de modelos matemáticos mais refinados;
 Avaliação e implementação do conceito de dados sísmicos blended para diferentes
geometrias de aquisição sísmica, como por exemplo, aquisição com streamers, OBC8
e nodes, dentre outros;
 Implementação de esquemas para Estudo de Iluminação Sísmica envolvendo dados
sísmicos blended;
 Aplicação de filtros direcionais nas condições de imagem de correlação cruzada;
 Implementação de técnicas de inversão (Full Waveform Inversion) utilizando o
conceito de dados sísmicos blended;
 Apresentação das formulações matemáticas no domínio do tempo que representam a
aquisição blended.

8

Ocean Bottom Cable
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Apêndice A
Discretização da Equação da Onda Acústica 2D
Neste apêndice será apresentada a discretização da Equação da Onda Acústica
bidimensional, em décima ordem no espaço e segunda ordem no tempo, que foi
utilizada neste trabalho.
Desta forma, considere a equação da onda acústica com densidade constante
(2.2.15) descrita no capítulo 2:
( )

(

)

Como já foi discutido anteriormente, as aproximações para as derivadas
espaciais e temporais são calculadas por operadores de Diferenças Finitas, que por sua
vez são obtidos por expansão da série de Taylor truncada. Assim, as respectivas
expressões de décima e segunda ordem dessas derivadas são dadas por:
(

|

)
(

)
(

|

onde a função

)

(

)

(

)

(

)

é o erro na aproximação da derivada, de maneira que na expressão de

segunda ordem o erro cometido é da ordem de
erro cometido é da ordem de

e na expressão de décima ordem o

.

Para a implementação da modelagem acústica computacional, estas expressões
devem ser substituídas na equação acústica da onda (A.1) levando-se em consideração
um espaçamento regular da malha, ou seja, o mesmo para todas as direções (
). Assim, consegue-se obter a equação da onda discretizada com aproximações de
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décima ordem para as derivadas espaciais e de segunda ordem para as derivadas
temporais:
(

)[

]
( )
onde

(

)

são os índices referentes ao pontos da malha na direção horizontal e vertical

respectivamente,

se refere ao passo de tempo da simulação e

de onda.
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(

) é o campo

Apêndice B
Critérios de dispersão e instabilidade numérica
O Método das Diferenças Finitas calcula as derivadas envolvidas nas equações
diferenciais por aproximação. Desta forma, essa deve ser uma boa aproximação da
solução dinâmica para o problema em questão e, para que isso aconteça certos critérios
devem ser satisfeitos.
Desta forma, o fato do espaçamento entre pontos da malha afetar diretamente
nas velocidades de Fase e de Grupo da propagação o torna uma grandeza de vital
importância no controle da dispersão numérica nas simulações.
Nestas condições, para que não ocorra excessiva dispersão de energia (MUFIT,
1990), o espaçamento

deve ser cautelosamente escolhido satisfazendo a seguinte

relação:
(

)

onde:


é o espaçamento entre os pontos da malha (nesse caso

, ou seja, o

espaço entre pontos da malha é o mesmo na direção vertical e horizontal);




é a velocidade mínima de propagação presente no modelo;
é a frequência de corte;
é um parâmetro empírico que determina quantos pontos da malha serão
empregados para representar o menor comprimento de onda tendo como parâmetros
a frequência de corte e a menor velocidade de propagação (BULCÃO, 2004).
Com o mesmo grau de importância, outro problema que deve ser considerado é

o de estabilidade numérica. De fato, a estabilidade garante que para cada instante de
tempo os erros de truncamento das variáveis utilizadas não aumentem ou se propaguem,
permitindo que a resposta obtida não se afaste da solução do problema.
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Portanto, considerando-se um espaçamento de malha , o intervalo de tempo
deve estar dentro de certo limite para se evitar a instabilidade numérica da solução,
satisfazendo a relação a seguir:
(

)

onde:





é o intervalo de tempo utilizado para o avanço da solução numérica;
é o espaçamento da malha;
é a velocidade máxima de propagação presente no modelo;
é um parâmetro empírico que determina quantos intervalos de tempo serão
necessários para que a frente de onda percorra uma distância equivalente ao
espaçamento entre os pontos da malha tendo como parâmetro a maior velocidade de
propagação (BULCÃO, 2004).

Ao empregar operadores de diferenças finitas de segunda ordem para as
derivadas espaciais devem-se utilizar valores próximos a dez para o parâmetro

e,

quando se empregam operadores de quarta ordem devem-se utilizar valores próximos
a cinco. Já para o parâmetro

, empregando operadores de diferenças finitas de

segunda ordem para as derivadas temporais, devem-se adotar valores próximos a
cinco (FARIA, 1986 e SILVA, 1995).
Nesta dissertação adotou-se valor igual cinco tanto para o parâmetro
quanto para o parâmetro

para garantir a não dispersão e a estabilidade da resposta

numérica.
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Apêndice C
Borda Randômica
Um problema importante na implementação computacional da Migração
Reversa no Tempo é que o campo de onda da fonte é propagado de

até

enquanto o campo de onda do receptor é propagado de
até

e, para realizar a correlação cruzada no domínio do tempo os campos de ondas

devem ser multiplicados considerando-se o mesmo instante de tempo. Porém, os
campos assim modelados estão em direções opostas em relação ao eixo temporal.
Como já foi discutido na seção 3.2.3 do capítulo 3 desta dissertação, para a
implementação computacional do esquema de migração utilizou-se o método proposto
por FARIA (1986) onde o campo de ondas descendentes é primeiro propagado e depois
depropagado sem a necessidade do armazenamento do mesmo para a correlação cruzada
com o campo de ondas ascendentes.
Ao utilizar as tradicionais bordas de amortecimento e condição de contorno
não reflexiva durante toda a propagação a fim de simular domínios infinitos (CERJAN
et al.,1985 e REYNOLDS et al.,1978), grande parte da energia que alcança a borda é
dissipada prejudicando a qualidade da imagem final, no caso de se fazer a migração
com condição de imagem de correlação cruzada. Com o objetivo de evitar essa
dissipação de energia é necessário o armazenamento dos valores do campo de ondas
descendentes ao longo das bordas do modelo durante toda a propagação e,
posteriormente, sua reinjeção durante a depropagação e aplicação da condição de
imagem, caso seja empregado o método proposto por CUNHA (1992).
Diante disso, objetivando eliminar a necessidade de escrever em disco os
valores dos campos de ondas que alcançam as bordas e ainda assim manter a inversão
do tempo utilizou-se o método proposto por CLAPP (2009). Este método consiste da
criação de uma borda com velocidades cada vez mais aleatórias através da introdução
de uma componente randômica em torno do domínio computacional, onde não há perda
de energia.
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Como o domínio é discreto e as velocidades variam de acordo com a
componente randômica e a posição dentro da borda, surgem diferenças de impedância
entre nós vizinhos, fazendo com que haja reflexão quando a onda passa de um nó para
outro. Assim, o campo de onda que encontra a borda é pseudo randomizado resultando
em reflexões com correlação coerente mínima com o campo de onda do receptor.
Essa diferença de impedância existe tanto entre pontos dentro da borda como
entre a borda e o domínio de interesse, e aumenta ou diminui de acordo com o tipo de
variação empregada nas velocidades. Portanto, fica claro que deve existir um equilíbrio
entre essa variação de velocidades, as reflexões causadas e a coerência das mesmas.
Essas reflexões, por sua vez, podem ser depropagadas através da execução da
equação da onda na direção inversa. Isso permite que o campo de ondas descendentes
seja primeiro propagado até o tempo máximo de registro e depois seja depropagado de
forma simultânea com o campo de ondas ascendentes, reduzindo significativamente os
requisitos de memória do computador, pois não há a necessidade de armazenamento dos
campos de ondas que encontram as bordas (CLAPP,2009).
Aqui, foram feitos alguns testes em um modelo homogêneo com velocidade de
2500 m/s utilizando-se diferentes funções para a variação randômica das velocidades, de
modo que estas velocidades aleatórias diminuem gradativamente em direção ao limite
computacional do modelo até chegar a valores próximos ou iguais à velocidade mínima
escolhida. O decaimento das velocidades dentro da borda respeita uma variação e esta,
por sua vez, pode ter seus coeficientes representados pelo seguinte pseudocódigo:

()

(

()

(

()

) (

(

)
((

onde
é o tamanho da borda,
coeficiente da variação quadrática e

)

(

)
(
(

)
)

) ) (
(

)

) )

é o coeficiente da variação linear,
é o coeficiente da variação gaussiana.
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Para estes testes foram utilizados os parâmetros descritos na tabela C.1.
Tabela C.1 – Parâmetros utilizados para as simulações no modelo homogêneo.

Espaçamento da malha
Dimensões
Intervalo de tempo
Tempo total de registro
Posição da fonte
Frequência de corte
Tamanho da borda
Velocidade mínima dentro da borda

6m
2994 m x 2994 m (=500 x 500 pontos)
0,0004 s
4s
(1500,1500)
50 Hz
594 m (=100 pontos)
500 m/s

Os primeiros testes foram para uma variação linear e em seguida uma variação
quadrática (Figuras C.1 e C.4). Analisando os resultados para ambos os testes pode-se
observar nos snapshots que há grande coerência nas reflexões entre a borda e o domínio
de interesse (Figuras C.3, 0,8s e C.6, 0,8s) e uma demora na diminuição dessa coerência
com o passar do tempo (Figuras C.3, 1,2s e 4s; C.6, 1,2s e 4s).
É importante destacar que os snapshots apresentados neste apêndice estão na
mesma escala de amplitudes para que seja possível fazer uma comparação entre as
reflexões causadas e a coerência das mesmas devido às variações das velocidades dentro
da borda randômica.

Figura C.1 – Gráfico da variação linear utilizada para simular o decaimento das velocidades de forma
randômica.
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Velocidade (m/s)

Profundidade (x6m)

Extensão horizontal (x6m)

Extensão horizontal (x6m)
Figura C.2 – Modelo homogêneo com borda randômica com variação linear de velocidades e gráfico
de velocidades em uma linha do modelo.

0,8 s

1,2 s

4 s
Figura C.3 – Snapshots de um tiro no meio do modelo homogêneo utilizando variação linear das
velocidades na borda randômica.
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Figura C.4 – Gráfico da variação quadrática utilizada para simular o decaimento das velocidades de
forma randômica.

Velocidade (m/s)

Profundidade (x6m)

Extensão horizontal (x6m)

Extensão horizontal (x6m)
Figura C.5 – Modelo homogêneo com borda randômica com variação quadrática de velocidades e
gráfico de velocidades em uma linha do modelo.
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0,8 s

1,2 s

4 s
Figura C.6 – Snapshots de um tiro no meio do modelo homogêneo utilizando variação quadrática das
velocidades na borda randômica.

Também foi testada uma variação quadrática e linear simultaneamente, onde os
valores para tal variação respeitam o limite entre as duas funções (Figuras C.7 e C.8).
Como é possível ver, no primeiro encontro do campo de onda com a borda pouca
energia é refletida (Figura C.9, 0,8s) e grande parte é transmitida (Figura C.9, 1,2s),
resultando numa reflexão com bastante coerência no limite do modelo (Figura C.9, 4s).
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Figura C.7 – Gráfico da variação quadrática e linear utilizada para simular o decaimento das velocidades
de forma randômica.

Velocidade (m/s)

Profundidade (x6m)

Extensão horizontal (x6m)

Extensão horizontal (x6m)
Figura C.8 – Modelo homogêneo com borda randômica com variação quadrática e linear de
velocidades e gráfico de velocidades em uma linha do modelo.
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0,8 s

1,2 s

4s
Figura C.9 – Snapshots de um tiro no meio do modelo homogêneo utilizando variação quadrática e linear
das velocidades na borda randômica.

Posteriormente, foi testada uma variação gaussiana (Figuras C.10 e C.11), onde
se pode observar boa parte da energia sendo refletida com coerência (Figura C.12, 0,8s).
Como não há a dissipação dessa energia, com o passar do tempo observa-se também
uma demora na diminuição da coerência (Figura C.12, 1,2s e 4s).
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Figura C.10 – Gráfico da variação gaussiana utilizada para simular o decaimento das velocidades de
forma randômica.

Velocidade (m/s)

Profundidade (x6m)

Extensão horizontal (x6m)

Extensão horizontal (x6m)
Figura C.11 – Modelo homogêneo com borda randômica com variação gaussiana de velocidades e
gráfico de velocidades de uma linha do modelo.
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0,8 s

1,2 s

4s
Figura C.12 – Snapshots de um tiro no meio do modelo homogêneo utilizando variação gaussiana das
velocidades na borda randômica.

Por fim, foi testada uma variação gaussiana e linear simultaneamente (Figuras
C.13 e C.14), onde podemos constatar pouca energia sendo refletida e com pouca
coerência (Figura C.15, 0,8s). E após alguns segundos essa coerência diminui (Figura
C.15, 1,2s) até sumir quase completamente (Figura C.15, 4s). Concluindo assim, que
este último teste teve o melhor resultado dentro dos objetivos deste trabalho e, portanto
esta foi a variação randômica empregada nas bordas dos modelos utilizados, nesta
dissertação, durante a etapa de migração.
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Figura C.13 – Gráfico da variação gaussiana e linear utilizada para simular o decaimento das
velocidades de forma randômica.

Velocidade (m/s)

Profundidade (x6m)

Extensão horizontal (x6m)

Extensão horizontal (x6m)
Figura C.14 – Modelo homogêneo com borda randômica com variação gaussiana e linear de velocidades
e gráfico de velocidades em uma linha do modelo.
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1,2 s

0,8 s

4s
Figura C.15 – Snapshots de um tiro no meio do modelo homogêneo utilizando variação gaussiana e linear
das velocidades na borda randômica.

Conforme se pode observar na figura C.16, a aplicação da borda randômica em
torno do domínio computacional não causa perda de energia. O campo de ondas que a
encontra é pseudo randomizado e refletido, fazendo com que toda a energia permaneça
dentro do domínio de interesse. Assim, a configuração dos campos de ondas
descendentes não é alterada durante a fase de depropagação.
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t = 0,2 s

t = 0,6 s

t=1s

t = 1,4 s

t = 1,8 s

t=2s

t=2s

t = 1,8 s

t = 1,6 s

t=1s

t = 0,6 s

t = 0,2 s

Figura C.16 – Representação da propagação e depropagação do campo de ondas descendentes ao utilizar
a borda randômica.
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