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Este trabalho tem por objetivo estudar a influência da variação de parâmetros de
aquisição de dados sísmicos na qualidade do resultado do imageamento de falhas
presentes em modelos que simulam geologias complexas, para tal foi utilizada
modelagem acústica bidimensional para gerar os dados sísmicos e Migração Reversa
no Tempo (Reverse Time Migration - RTM) pré-empilhamento para realizar a migração
em profundidade dos mesmos. A variação do intervalo entre pontos de tiro e a variação
do intervalo entre canais receptores foram os parâmetros estudados. Um teste
preliminar foi realizado em modelos simples, para comprovar a eficiência da migração
RTM no imageamento de falhas. Os modelos complexos utlizados foram o modelo
Overthrust, corte inline e corte crossline, e o modelo Salt-BB, ambos da SEG/EAGE.
Para aprimorar o resultado da seção empilhada, foi implementada uma técnica para
eliminar ruídos dos tiros migrados, denominada técnica de mute. Os resultados se
mostraram muito bons mesmo para intervalos relativamente grandes entre pontos de
tiro e entre canais receptores, sugerindo a possibilidade de economia de gastos na
aquisição de dados sísmicos e comprovando a robustez do método.
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ANALYSIS OF SEISMIC DATA ACQUISITION PARAMETERS VARIATION
ASSOCIATED TO FAULTS IMAGING USING REVERSE TIME MIGRATION

Mitchel Wagner Xavier Silva
March/2008
Advisors: Luiz Landau
Djalma Manoel Soares Filho
Department: Civil Engineering

This Dissertation aims to study the influence of seismic data acquisition
parameters variation on the quality of faults imaging present in models that simulate
complex geology. Acoustic modeling was used to generate two-dimensional seismic
data and Reverse Time Migration (RTM) to perform pre-stack depth migration. The
parameters studied were variation of the interval between shot points and variation of
the interval between receivers. A preliminary test was carried out in simple models to
demonstrate the Reverse Time Migration efficiency in faults imaging. The complex
models studied were the Overthrust, crossline and inline, and the Salt-BB, both from
SEG/EAGE. A technique for removing noise from migrated data, called technique of
mute, was implemented to improve the outcome of the stacked section. The results
were very good even for relatively large intervals between shot points and between
receivers, suggesting an economy possibility in seismic data acquisition and confirming
the robustness of the method.
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Capítulo 1

Introdução
Uma das atividades mais fascinantes e complexas no mundo dos negócios é sem
dúvida a indústria do petróleo, uma vez que requer a participação de profissionais de
diversos ramos e qualificações para que possa ser bem executada em todos os seus
níveis. As atividades presentes na indústria do petróleo podem ser divididas em dois
grupos (Fig. 1.1): upstream e downstream. O primeiro grupo contempla as atividades
ligadas à exploração e produção de hidrocarbonetos, já o segundo grupo contempla as
atividades ligadas ao refino e a distribuição dos produtos derivados.

Figura 1.1: Etapas que estão presentes na indústria do petróleo.

O tema desta dissertação está ligado ao upstream, mais precisamente a
exploração. A exploração com intuito de descobrir novas jazidas de petróleo está se
tornando uma atividade cada vez mais difícil e importante, uma vez que é praticamente
uma unanimidade, na comunidade científica ligada ao petróleo, que as jazidas mais
fáceis já foram descobertas, ou seja, para se descobrir uma nova e significativa jazida é
necessário um grande esforço por parte dos profissionais ligados a exploração. Um bom
exemplo está na descoberta que a Petrobras anunciou no final do ano de 2007, uma
1

nova fronteira que se estende pelas Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos, em
horizontes mais profundos e em rochas denominadas pré-sal. Para se ter uma idéia da
dificuldade, as camadas pré-sal situam-se entre 5000 e 7000 metros de profundidade,
mais de 2000 metros de sal foram atravessados e o primeiro poço, que custou 240
milhões de dólares, demorou mais de um ano para ser concluído.
Uma das estruturas presentes num sistema petrolífero que requer um cuidado
especial em seu estudo é a falha ou o plano de falha. As falhas geológicas possuem uma
função importante associada à formação de estruturas e à evolução tectônica do nosso
planeta. Sua importância também se encontra associada a obras de engenharia civil,
como túneis e estradas, mineração, água subterrânea, petróleo, etc (TEIXEIRA et al,
2000). Na indústria do petróleo as falhas geológicas são de profunda importância, uma
vez que por diversas vezes constituem (ou fazem parte) da estrutura conhecida como
trapa (ou armadilha) que aprisiona os hidrocarbonetos, tornando-se um reservatório dos
mesmos. Além disso, por muitas vezes, as falhas servem como rota de deslocamento
dos hidrocarbonetos. Diante de tal importância, torna-se fundamental o mais completo
conhecimento possível de suas localizações em subsuperfície para que se possa
investigar os caminhos percorridos pelos hidrocarbonetos antes da acumulação, mapear
os limites dos reservatórios e, se for o caso, planejar a exploração do campo. A
importância do estudo das falhas é tão evidente, que no Centro de Pesquisas da
Petrobrás (CENPES) existe um grupo destinado ao estudo das mesmas. No Brasil
temos, por exemplo, a Bacia de Campos no Rio de Janeiro (fig. 1.2) e a Bacia do
Recôncavo na Bahia (fig. 1.3), bacias sedimentares com produção de petróleo, que
possuem em sua estrutura uma série de falhas.
Uma das principais ferramentas para realizar a exploração de uma determinada
área são os métodos sísmicos, muito importantes e essenciais para os estudos realizados
na industria do petróleo, principalmente para mapeamento de estruturas em
subsuperfície. Tais métodos se baseiam na propagação de ondas sísmicas geradas
artificialmente na terra e/ou no mar por diferentes tipos de fonte, como o canhão de ar
no mar e a dinamite na terra, por exemplo, e posterior registro das ondas que retornam.
Os métodos sísmicos de reflexão e refração são os mais conhecidos e utilizados. A
escolha do método depende, principalmente, do tipo de mapeamento que se pretende
realizar.

2

Figura 1.2: Ilustração esquemática NW-SE do sistema petrolífero atuante na Bacia de Campos (Retirado de RANGEL
e MARTINS, 1998).

Figura 1.3: Seção geológica esquemática NW-SE, ilustrando a morfologia da Bacia do Recôncavo (Fonte: Internet –
site: www.cprm.gov.br).

O método sísmico de reflexão, responsável por mais de 90% dos investimentos
em prospecção (THOMAS, 2001), fornece alta definição das feições geológicas em
subsuperfície e, por isso, é o método de prospecção mais utilizado na indústria do
petróleo. Algumas vantagens do método sísmico de reflexão são: offsets1 relativamente
pequenos, não necessita que a velocidade vá aumentando com o aumento da
profundidade, fornece melhor interpretação para geologias complexas e propicia um
imageamento direto da subsuperfície. Por outro lado, possui algumas desvantagens: a
necessidade do uso do aparato fonte-receptor por diversas vezes para um mesmo

1

Offset é a distância da fonte ao receptor.
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objetivo tornam o método relativamente caro, o processamento dos dados obtidos tem
um alto custo computacional e a subsuperfície imageada não é tão simples de ser
interpretada.
O método sísmico de refração trabalha com o registro apenas das ondas
refratadas com ângulo crítico e possui grande aplicação na área de sismologia. Na
indústria do petróleo, nos dias atuais, não possui grande aplicação, porém fora muito
utilizado na década de 1950 para auxiliar os resultados que eram obtidos com a
utilização dos métodos potenciais (THOMAS, 2001). Algumas vantagens do método
sísmico de refração são: geralmente utiliza poucas fontes e receptores, tornando-se mais
barato, como são menos dados possui um custo computacional relativamente menor e a
interpretação dos dados é relativamente mais simples. Como desvantagens possui:
necessita de offsets relativamente grandes, só funciona se a velocidade da onda nas
camadas aumentar com a profundidade e é aplicável somente para alvos rasos. As
ondas refratadas que são captadas na sísmica de reflexão são utilizadas nos cálculos dos
tempos empregados na correção de estática.
Neste trabalho, os dados gerados são resultado de modelagem que está baseada
nos princípios da sísmica de reflexão.

1.1. Metodologias e Objetivos da Dissertação
Com o objetivo de imagear os eventos em subsuperfície, com foco principal nos
planos de falhas, presentes nos modelos utilizados, simulou-se um procedimento de
aquisição de dados sísmicos para cada um dos modelos. Para simular tal procedimento
de aquisição foi efetuada uma modelagem acústica bidimensional (Apêndice 2) na qual
a fonte era detonada na superfície e a resposta do meio era registrada nos receptores,
também situados na superfície. O dado registrado foi posteriormente utilizado para
efetuar a migração, onde a resposta de cada tiro foi migrada separadamente. Com a
soma das respostas migradas de todos os tiros obteve-se as seções migradas, ou seja, a
“fotografia” dos eventos em subsuperfície.
Com o intuito de testar até onde se poderia obter resultados satisfatórios no
imagemanto, trabalhou-se com a variação do intervalo entre pontos de detonação da
fonte e com a variação do intervalo entre pontos onde se localizavam os receptores.
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Para gerar um melhor resultado foi aplicado um corte em cada tiro migrado, ou
seja, procurou-se apenas aproveitar a região onde o sinal prevalecia e descartou-se a
região onde havia muito ruído. Tal corte nos tiros migrados foi efetuado de maneira
coerente, ou seja, se um tiro sofreu determinado tipo de corte os outros sofreram o
mesmo tipo. Ainda, foram testados diferentes tipos de corte e seus respectivos
resultados foram comparados com o intuito de eleger o melhor tipo.

1.2. Estrutura da Dissertação
Neste primeiro capítulo é apresentada uma visão geral sobre o problema em
questão, desde uma rápida passagem pelas etapas da indústria do petróleo, passando
pelos métodos sísmicos e terminando com a forma com que este trabalho está
organizado.
O Capítulo 2 apresenta a migração sísmica, começando por uma idéia geral do
que é migração, passando de forma resumida pelos métodos de migração mais
utilizados e, no final, descreve a Migração Reversa no Tempo 2D convencional.
O Capítulo 3 começa com uma noção básica sobre falhas geológicas, apresenta
resultados do imageamento de modelos simples e termina com resultados obtidos no
imageamento de modelos complexos.
No Capítulo 4 são apresentados resultados das seções migradas com diferentes
intervalos entre pontos de detonação da fonte e diferentes intervalos entre pontos onde
se localizam os receptores.
No capítulo 5 as conclusões e algumas idéias para trabalhos futuros são
apresentadas.
No Apêndice 1 apresenta-se uma introdução sobre aquisição de dados sísmicos,
tanto terrestres quanto marítimos.
No Apêndice 2 a modelagem utilizada para realização deste trabalho é
apresentada de forma completa.

5

Capítulo 2

Migração Sísmica
No processamento de dados sísmicos, a migração aparecia normalmente entre
as últimas etapas a serem cumpridas. A partir do final da década passada (GRAY,
2001), devido ao aparecimento de novas necessidades, a migração começou a ocupar,
por muitas vezes, um lugar intermediário no fluxo de processamento.
Se formos buscar em um dicionário a palavra “migração”, encontramos, entre
outros, o seguinte significado: “movimento de indivíduos de um local para outro”. A
migração sísmica também está associada a movimento ou deslocamento. Na sísmica,
migração tem por objetivo efetuar o posicionamento correto dos refletores em
subsuperfície, remover difrações e aumentar a resolução espacial, desse modo
identificando detalhadamente estruturas como plano de falhas. Apesar de muitos
pensarem que o resultado da migração nos dará sempre o real posicionamento dos
refletores em profundidade, é muito comum, dependendo da técnica utilizada, o
resultado da migração nos dar o real posicionamento dos refletores em tempo. Em
outras palavras, podemos ter migração em tempo ou migração em profundidade. Nas
próximas figuras (FIG. 2.1-2.3), temos exemplos de migração em tempo e em
profundidade, onde podemos perceber a remoção de difrações, a correção no
posicionamento dos eventos e, inclusive, comparar resultados entre as migrações.
Existem certas circunstâncias que apontam para a escolha, se possível for, do
tipo mais adequado de migração que deverá ser implementado. Migração em tempo é
aconselhável quando as variações laterais de velocidade são pequenas ou moderadas.
Por outro lado, se as variações laterais de velocidade forem altas, aconselha-se aplicar
migração em profundidade (YILMAZ, 1987).
Além de decidir entre migração em tempo ou em profundidade, devemos
escolher entre realizar a migração antes do empilhamento do dado (pré-empilhamento
ou pre-stack), ou depois do empilhamento do dado (pós-empilhamento ou pos-stack).

6

Figura 2.1: No topo temos uma seção empilhada de uma Bacia japonesa. Logo abaixo temos o resultado da
migração em tempo deste dado. (Fonte: Tokyo University Oceanographic Research Institute, modificado).

Figura 2.2: (a) Seção empilhada, (b) seção migrada em tempo e (c) representação das correções proporcionadas
pela migração. Note, por exemplo, o falso mergulho que fora gerado em (a). Modificado de YILMAZ (1987).

7

Figura 2.3: (a) Migração em tempo Pre-stack de um corpo salino do Golfo do México. (b) Migração em
profundidade Pre-stack do mesmo local mostrando uma melhora na qualidade do resultado e na identificação dos
eventos. Retirado de GRAY (2001).
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Antes de apresentar e discutir algumas características sobre algoritmos ou métodos de
migração, fundamentais para o processo, serão apresentadas as maneiras de se obter a imagem
migrada, propostas por CLAERBOUT (1971, 1985) e que foram bem apresentadas por
BOECHAT (2007).
As quatro maneiras propostas por CLAERBOUT (1971, 1985), são:

mig ( x, z ) = Pref ( x, z , t = TD( x, z )),
mig ( x, z ) =

mig ( x, z ) =

Pref ( x, z , t = TD ( x, z ))
Pinc ( x, z , t = TD ( x, z )) + ε

(2.1)
,

(2.2)

TFINAL

∑P
t =0

ref

(2.3)

( x, z , t ) Pinc ( x, z , t ),

TFINAL

mig ( x, z ) =

∑P
t =0

TFINAL

∑P
t =0

inc

ref

( x, z , t ) Pinc ( x, z , t )
,

(2.4)

( x, z , t ) Pinc ( x, z , t ) + ε

onde x e z são as coordenadas horizontal e vertical do ponto em subsuperfície, respectivamente,
Pinc é o campo de onda incidente no ponto, Pref é o campo de onda refletido no ponto, TD(x,z) é
a matriz de tempo de trânsito do campo incidente, mig(x,z) é a imagem migrada, TFINAL é o
tempo máximo do sismograma e ε é um parâmetro de valor muito pequeno para evitar que o
denominador assuma valor igual a zero.
O método utilizado nas equações (2.1) e (2.2) difere, principalmente, do usado nas
equações (2.3) e (2.4) pelo tipo de condição de imagem implementada. Na migração em
profundidade usando-se (2.1) e (2.2) é aplicada a condição de imagem de tempo de excitação,
enquanto que no mesmo tipo de migração usando-se (2.3) e (2.4) a condição de imagem
aplicada é a de correlação cruzada entre os campos de onda incidente (Pinc) e refletido (Pref)
(BOECHAT, 2007).
Neste trabalho foi utilizada migração em profundidade pré-empilhamento, usando a
equação (2.1), implementando o algoritmo conhecido como Migração Reversa no Tempo
(MRT) ou Reverse Time Migration (RTM), que será apresentado na última seção deste capitulo.
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2.1. Introdução aos Principais Métodos de Migração
A escolha do método mais adequado para realizar a migração é de extrema importância
para que se possa encontrar um resultado que seja satisfatório não só pela qualidade do dado,
mas também pela otimização do tempo computacional. Os métodos de migração estão
basicamente divididos em três categorias: migração Kirchhoff, migração por diferenças finitas e
as migrações no domínio f-k (freqüência-número de onda). Os métodos de migração mais
conhecidos são: migração Kirchhoff, Stolt, Split- -Step, Phase-Shift, Phase-Shift plus
interpolation (PSPI) e migração por diferenças finitas onde a mais conhecida é a migração
RTM. Nesta seção será apresentada uma idéia básica desses métodos, a menos da migração
RTM, que será apresentada na próxima seção.
A migração Kirchhoff, uma das mais utilizadas por empresas de petróleo, está baseada
na solução integral da equação da onda. Tal solução permite encontrar o valor do campo de
onda em qualquer ponto em profundidade a partir do campo de onda registrado na superfície,
ambos no domínio espaço-tempo. A partir daí, outras etapas são aplicadas para gerar a seção
migrada.
A migração por diferenças finitas trabalha com a extrapolação em profundidade do
campo de onda que parte da fonte e do que chega nos receptores. Os operadores de extrapolação
são diferentes, uma vez que para fonte a extrapolação se dá na direção que as ondas se
propagam e para os receptores a extrapolação se dá na direção inversa. A combinação dos
campos de onda da fonte e dos receptores para cada ponto em profundidade produz a imagem
migrada.
O método de migração conhecido como migração Stolt (STOLT, 1978) tem como
primeiro passo a mudança, via transformada de Fourier, do domínio em que se encontra o
campo de onda, domínio do espaço-tempo, para o novo domínio de trabalho, o domínio
freqüência-número de onda. Essa mudança de domínio torna mais simples a relação matemática
entre a freqüência ω e as componentes do número de onda kX, kY e kZ. Feito isso, essa relação é
utilizada para mover a amplitude e a fase do campo de onda de cada (kX,kY,ω) para seu
correspondente (kX, kY, kZ). Então, é aplicada a transformada de Fourier inversa para retornar ao
domínio do espaço e posteriormente gerar a imagem migrada. Possui a limitação de não aceitar
significativas variações laterais de velocidade.
O método Phase-Shift (GAZDAG, 1978), assim como o método de Stolt, tem como
primeiro passo a mudança do domínio do sismograma do espaço-tempo para o domínio da
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freqüência-número de onda. A seguir (Figura 2.4), é apresentada uma esquematização das
principais etapas deste método (DUARTE, 1997):

Entrada: seção zero
offset
Transformada de
Fourier (k,z,ω)

Aplicar deslocamento
de fase
Campo de onda
redatumado
Transformada inversa
de Fourier (x,z,t)
Seção migrada
(x,z,t = 0)

Figura 2.4: Esquematização das principais etapas do método Phase-Shift.

No método Phase Shift a extrapolação em profundidade, de z para z + ∆z, é feita por
meio de deslocamento de fase, admitindo-se a velocidade horizontal constante para cada passo
em profundidade. A transformada de Fourier inversa é aplicada, retornando para o domínio do
espaço-tempo, e a partir deste resultado é obtida a seção migrada. Assim como o método de
Stolt, o Phase-Shift possui limitação quando existe significativa variação lateral de velocidade.
O método Phase-Shift Plus Interpolation (PSPI) (GAZDAG et al, 1984) foi
desenvolvido para acabar com o problema da não contemplação, pelo método Phase-Shift, de
variações laterais de velocidade. O método PSPI usa várias velocidades, conhecidas como
velocidades de referência, para cada passo em profundidade, diferentemente do método PhaseShift que usa apenas uma. Desta maneira, não terá apenas um campo após a aplicação da
transformada de Fourier, mas terá n campos para n velocidades de referência, velocidades estas
que são escolhidas dentro de um intervalo onde os limites são as velocidades máxima e mínima
11

presentes. Realizando-se a extrapolação em profundidade dos campos de cada velocidade de
referência, os campos de referência são determinados. Aplica-se, em cada campo de referência,
a transformada inversa de Fourier para retorná-los ao domínio do espaço. Realizando a
interpolação desses campos já no domínio do espaço, obtemos um campo interpolado para cada
ponto, bastando aplicar a condição de imagem para obter a imagem migrada (SILVA, 2006).
Quanto maior o número de velocidades de referência, maior o custo computacional e maior a
precisão do método.
Finalmente, o método Split-Step (STOFFA et al, 1990), usado principalmente para a
migração pré-empilhamento de famílias de tiro comum (POQUECHOQUE, 2004), trabalha nos
domínios freqüência-número de onda e espaço-freqüência e em seus algoritmos trabalha com a
vagarosidade (inverso da velocidade). Primeiramente, aplica-se uma transformada de Fourier
para passar o campo de onda, dado de entrada que está no domínio espaço-tempo, para o
domínio espaço-freqüência. Após alguns passos intermediários, aplica-se uma transformada de
Fourier espacial e o campo de onda é passado para o domínio freqüência-número de onda. Uma
vez neste domínio, encontra-se um resultado para o campo de onda que o faz depender das
contribuições tanto da onda ascendente, quanto da descendente. Ajustes são realizados para que
a extrapolação do campo de onda fique dependente apenas das ondas registradas pelos
receptores, as ascendentes. O próximo passo é a extrapolação do campo através do
deslocamento de fase e posterior aplicação da transformada de Fourier inversa espacial para
retornar ao domínio espaço-freqüência. Em seguida aplica-se a condição de imagem para
efetuar a migração (SILVA, 2006).

2.2. Migração Reversa no Tempo 2D Convencional
Apresentada pela primeira vez no início dos anos 80 (BAYSAL et al, 1983;
WHITMORE, 1983; LEVIN, 1984), a migração reversa no tempo, como mencionado na seção
anterior, está baseada na solução da equação da onda utilizando o método das diferenças finitas
(Apêndice 2) e é conhecida por apresentar resultados muito bons e por ter um alto custo
computacional. Fazendo, por exemplo, uma comparação com a migração Kirchhoff, uma das
mais utilizadas na indústria, a migração RTM obteve melhores resultados, porém foi 15 vezes
mais cara computacionalmente, como fora apresentado em YOON et al (2003). Então, aqui está
mais um exemplo daquele antigo dilema que envolve a qualidade do resultado com o preço que
se paga por ele. A migração RTM possui forte indicação quando se trata de geologia complexa,
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envolvendo flancos de sal, mergulhos acentuados e expressivas variações laterais de velocidade.
A partir de agora, será discutida a maneira pela qual a migração RTM fora implementada neste
trabalho.
A migração RTM pode ser considerada um problema que envolve uma condição de
contorno e que está associado a uma condição de imagem. O que é utilizado como condição de
contorno é o sismograma, referente ao registro do tempo relacionado ao campo de onda que
retorna a superfície (como descrito no Apêndice 2), e como condição de imagem utiliza-se a
matriz tempo de trânsito TD(x,z) da onda direta.
Para a obtenção da matriz TD(x,z) utiliza-se um modelo suavizado de vagarosidade2,
obtido a partir do modelo de velocidades utilizado. Nesse modelo suavizado é detonada a fonte
e para cada ponto em profundidade existirá um valor para a matriz TD(x,z), que expressará o
tempo de chegada da frente de onda de máxima amplitude naquele determinado ponto. Da
mesma forma que para os tempos de trânsito, simultaneamente, é construída uma matriz
AMP(x,z) para as máximas amplitudes. Uma rotina foi introduzida no programa para que em
cada passo de tempo haja uma comparação entre a matriz AMP(x,z) atual e a do passo de tempo
anterior, para garantir que será registrada a máxima amplitude para aquele determinado ponto.
A razão para utilizar um modelo suavizado de vagarosidade é o fato que desta forma
garante-se que não existirão variações bruscas de velocidade e, assim, evitando que apareçam
fortes reflexões que poderiam causar uma distorção na análise das máximas amplitudes.
A rotina introduzida no programa para os cálculos da matriz tempo de trânsito TD(x,z) e
da matriz amplitude máxima AMP(x,z) pode ser apresentada da seguinte maneira:

Faça t va riar de zero a TMAX
Faça P( x, z , t ) propagar
Se P( x, z , t ATUAL ) for maior que P ( x, z , t ANTERIOR )
Então P ( x, z , t ATUAL ) é AMP( x, z )
E também t ATUAL é TD ( x, z )
Fim do condicional " Se"
Fim da va riação de t
onde P(x,z,t) é o campo de onda, propagado ao longo do modelo de acordo com o método
descrito no apêndice, e TMAX é o tempo final. Então, para cada instante de tempo o valor da

2

A vagarosidade é definida como o inverso da velocidade, ou seja,
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amplitude atual é comparado com o valor da amplitude anterior, se maior a amplitude atual é
registrada como a amplitude máxima AMP(x,z) e o valor atual do tempo é registrado como o
tempo de trânsito TD(x,z) relacionado àquele determinado ponto (x,z).
Para realizar a migração RTM em si, necessitam-se então de três dados: o modelo
suavizado de vagarosidade, o sismograma e a matriz tempo de trânsito. Para formar a imagem
migrada mig(x,z) o seguinte procedimento é adotado: o sismograma é retropropagado no tempo,
ou seja, ele é injetado de trás para frente no modelo suavizado, assim tendo uma propagação
inversa. Para realizar essa propagação inversa do sismograma utilizamos a equação da onda
homogênea:

∂ 2 P ( x, z , t ) ∂ 2 P ( x, z , t ) 1 ∂ 2 P ( x, z , t )
=0
+
− 2
∂x 2
c
∂z 2
∂t 2

(2.5)

com a condição de contorno P(xn ,z = zOBS ,t) = sis(xn ,z = zOBS ,t) aplicada na superfície de
observação z = zOBS, com xn representando a posição da estação receptora n, sis(xn ,z = zOBS ,t)
representando o sismograma registrado na superfície de observação e c a velocidade da onda no
meio. Para realizar tal retropropagação é utilizado o método numérico conhecido como Método
das Diferenças Finitas (MDF), descrito no Apêndice 2. A imagem final mig(x,z) de cada ponto é
obtida através de uma rotina do programa que identifica a coincidência entra o tempo de
retropropagação t e o tempo da onda direta TD(x,z). Ou seja, na coincidência entre t e TD(x,z) a
imagem mig(x,z) é formada:
mig ( x, z ) ≡ P ( x, z , t = TD )

(2.6)

Então, no programa:
Faça va riar t de TTOTAL até zero
Faça P( x, z , t ) retropropagar
Se t for igual a TD ( x, z )
Então mig ( x, z ) é igual a P( x, z , t = TD )
Fim do condicional " Se"
Fim da va riação de t
onde TTOTAL é o tempo total do sismograma, ou seja, o tempo total de registro. Essa coincidência
entre os tempos algumas vezes não fica muito clara, por isso a apresentação de um exemplo
simples é muito útil para fixar a idéia.
Imagine que o tempo de trânsito da onda direta até um determinado ponto em
subsuperfície é igual a 2,0 segundos, ou seja TD vale 2,0 segundos para aquele ponto, e que o
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tempo para retornar a superfície a partir deste ponto, onda refletida, seja 1,8 segundo. O tempo
total de registro, ou seja, o tempo total do sismograma, pode ser 5,0 segundos, por exemplo.
Então:

Tempo da onda direta

2,0 segundos

Tempo da onda refletida

1,8 segundos

Tempo total para voltar à superfície

3,8 segundos

Tempo de registro do sismograma

5,0 segundos

Tabela 2.1: Valores referentes ao exemplo simples.

Para uma melhor visualização dos dados, a Figura 2.5 ilustra os dados presentes na
Tabela 2.1 em um traço.

Figura 2.5: Ilustração em um traço dos valores presentes na Tabela 2.1.

Na figura anterior (Figura 2.5), o tempo da onda direta, o tempo total para voltar à
superfície e o tempo de registro do sismograma são representados por TD, TT e TR,
respectivamente.
O sismograma está sendo injetado de forma reversa no tempo, então a onda para chegar
no ponto determinado, após ser injetada no modelo, deve levar, pelo princípio da reversibilidade
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temporal, 1,8 segundos, tempo igual ao da onda refletida. Como o tempo da onda direta foi 2,0
segundos, o tempo total da retropropagação, desde a entrada do dado até a propagação inversa
para o ponto determinado, deve ser 3,0 segundos, que somados dão exatamente o tempo total de
registro, 5,0 segundos. Logo, se o tempo de retropropagação dentro do modelo é 1,8 segundos e
o tempo total de retropropagação é 3,0 segundos, o tempo que passa após o início do programa
até a injeção do dado é igual a 1,2 segundos. Ou seja, o tempo da onda direta deve ser igual ao
tempo total de registro menos os tempos de injeção do dado e de propagação inversa. No caso
do exemplo dado:
TD ( x, z ) = 5 − 1,2 − 1,8 = 2,0 s

(2.7)

A seguir (Figura 2.6) é apresentada uma representação ilustrativa da migração RTM
convencional.

Modelo
suavizado de
vagarosidade

Matriz tempo
de
trânsito

Sismograma

Retropropagação
do
Sismograma

Aplicação da
Condição de Imagem

Mig(x,z)
Figura 2.6: Representação ilustrativa da migração RTM convencional.

16

Neste capítulo fora mencionado dois tipos de condição de imagem: a que envolve a
matriz tempo de trânsito, utilizada neste trabalho, e a de correlação cruzada entre os campos de
onda incidente e refletido. Porém, existem outras condições de imagem que vêem sendo
implementadas na migração RTM. BULCÃO(2004) e YOON et al (2004) utilizaram uma nova
condição de imagem baseada no vetor de Poynting3 e compararam os resultados da migração
RTM usando esta nova condição de imagem com os resultados utilizando a condição de
correlação cruzada, concluindo que a nova condição de imagem gerava resultados melhores
para o problema apresentado. LIU et al (2007) apresentaram uma condição de imagem que
decompõe os campos extrapolados da fonte e do receptor em seus componentes one-way,
obtendo resultados satisfatórios na migração RTM, como, por exemplo, eliminação de ruídos de
baixa freqüência.

3
John Henry Poynting – Físico britânico que muito contribuiu com o eletromagnetismo, entre outros, através do
vetor de Poynting e do Teorema de Poynting.
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Capítulo 3

Aplicação para o Imageamento de Falhas
Como mencionado anteriormente, as falhas desempenham um papel importante, por
muitas vezes fundamental, na estrutura do sistema petrolífero. É bastante comum encontrar
armadilhas, que retêm os hidrocarbonetos, sendo formadas por segmentos de falhas.

3.1. Introdução ao Estudo das Falhas
3.1.1. Formando uma falha
As falhas geológicas são resultado de deformações rúpteis em regime de comportamento
frágil ocorridas nas rochas que constituem a crosta terrestre, essas deformações são conseqüência de
esforços gerados por ações de forças que atuam nas rochas (TEIXEIRA et al., 2000). Para que a falha
exista é necessário, após a ruptura da rocha, que se tenha um deslocamento ao longo da superfície ou
plano de falha, caso contrário, ou seja, se não houver deslocamento, a estrutura formada é conhecida
como fratura. Com relação à extensão, as falhas podem variar de poucos centímetros a dezenas de
quilômetros, podendo ser rasas ou profundas. Como referência, a Tabela 3.1 mostra uma classificação
das falhas em termos de sua grandeza (PRICE et at, 1990).
Escala de observação Descrição Extensão da falha

Mesoscópica

Menor
Média
Grande

< 100 m
100 – 101 m
101 – 102 m

Megascópica

Menor
Média
Grande

102 – 103 m
103 – 104 m
104 – 105 m
> 105 m

Continental

Tabela 3.1: Grandeza das falhas (PRICE et al, 1990).

Falhas podem ser encontradas em diversos tipos de ambientes tectônicos, podendo estar
relacionadas com regimes de deformação distensivos, cisalhantes ou compressivos. A seguir (Figura
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3.1), é ilustrado o comportamento das rochas, do nível profundo ao superficial, em que o dúctil está
ligado a dobramentos e o frágil está ligado a rupturas.

Figura 3.1: Representação do comportamento das rochas, do dúctil ao frágil.

Pode-se notar (Fig. 3.1) que quanto mais profundo maior é a tendência para que ocorram
dobramentos, por outro lado, quanto mais raso maior a tendência de ocorrer rupturas.

3.1.2. Elementos de uma Falha
a) Plano de falha: superfície ao longo da qual ocorreu o deslocamento (Fig. 3.2).
b) Capa (ou teto)4: bloco situado acima do plano de falha (Fig. 3.2).
c) Lapa (ou muro): bloco situado abaixo do plano de falha (Fig. 3.2).
d) Espelho de falha: superfície polida, muitas vezes brilhante, que é formada pela fricção dos blocos
opostos do plano de falha. Essa feição permite deduzir o sentido de deslocamento. Freqüentemente,
estrias e ranhuras são formadas no sentido do movimento.

e) Rejeito: é o deslocamento relativo, medido no plano de falha, entre dois pontos originalmente
contínuos. O rejeito pode ser horizontal, vertical, total, direcional ou de mergulho.

4

Se o plano de falha tiver inclinação de 90°, não teremos a capa e nem a lapa.
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Figura 3.2: Elementos de uma falha: plano de falha, capa e lapa.

3.1.3. Reconhecendo uma falha
A existência de uma falha pode ser identificada através de evidências diretas ou indiretas na
superfície. Como evidências diretas, podemos citar, por exemplo, escarpas produzidas na topografia.
Já como evidências indiretas, por exemplo, temos a falta ou repetição de camadas e o contato brusco
de dois tipos litológicos. Também podemos identificá-las por meio de métodos geofísicos, fotografias
aéreas e até por mapas topográficos.

3.1.4. Principais Tipos de Falhas
a) Falha normal ou de gravidade: Falha em que a capa (ou teto) se movimenta aparentemente para
baixo em relação à lapa (ou muro), estando associada à tectônica extensional ou distensiva (Fig. 3.3).
São, de maneira geral, bastante inclinadas, com inclinações superiores a 50°. Estas falhas ocorrem
onde a crosta está sendo separada, devido à pressão de limites de placas divergentes, sendo comuns
em regiões com deslizamentos de encostas e taludes. Possuem uma grande importância na formação e
evolução de bacias sedimentares.

b) Falha reversa ou de empurrão: Esse tipo de falha é, por definição, inclinada com mergulhos
inferiores a 45°, normalmente, é também caracterizada pela descida do muro em relação ao teto. O
principal esforço neste tipo de falha é horizontal, estando associada à tectônica compressiva (Fig.
3.3). Quando os ângulos são muito pequenos, emprega-se também a denominação de falha de
empurrão.
c) Falha transcorrente: caracteriza-se pelo deslocamento principal ao longo do plano de falha, com
os blocos adjacentes se movimentando essencialmente na horizontal, em sentidos opostos (Fig. 3.3).
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Estão associadas a limites de placas litosféricas e, nos fundos oceânicos, estão ligadas ao
desenvolvimento das cadeias meso-oceânicas.
A Figura 3.3 ilustra os principais tipos de falhas acima citadas: falha normal, falha reversa e
falha transcorrente.

Figura 3.3: Ilustração dos principais tipos de falhas: A) ponto de partida; B) falha normal; C) falha reversa e D) falha
transcorrente.
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3.2. Resultados do Imageamento de Modelos Simples
Para começar a testar a Migração Reversa no Tempo para o imageamento de planos de falha,
serão utilizados modelos de velocidade simples. Tais modelos, confeccionados pelo autor, foram
criados de maneira a representar uma seqüência, de aumento, com relação ao rejeito de falha, ou seja,
partiu-se de um modelo de camada plana (Figura 3.4) e a partir dele foram criados os outros três
modelos, simulando um afastamento gradual entre a parte superior e a parte inferior do plano de
falha.

Figura 3.4: Modelo de velocidades de camada plana.

Número de pontos na horizontal

600

Número de pontos na vertical

700

Espaçamento entre pontos (h = ∆x = ∆z)

5m

Velocidade máxima

3000 m/s

Velocidade mínima

2600 m/s

Largura da camada plana

80 metros

Tabela 3.2: Parâmetros referentes ao modelo de camada plana.

O primeiro modelo criado a partir do modelo de camada plana possui os mesmos parâmetros,
sendo incluída apenas uma falha de rejeito igual a 40 metros, como está representado a seguir (Figura
3.5).
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Figura 3.5: Modelo de velocidades com falha de rejeito igual a 40 metros.

Os tiros foram dados na superfície do modelo, num total de 60 tiros, separadamente. Os
receptores também estavam situados na superfície, em todos os pontos do modelo. Para cada tiro
obteve-se um sismograma. A migração de cada tiro seguiu os procedimentos enumerados no capítulo
anterior, ou seja, foram utilizados um modelo suavizado de vagarosidade, um sismograma e uma
matriz Tempo de trânsito. Tal processo fora repetido para os outros modelos criados. A seguir (Figura
3.6), está o resultado da migração em profundidade do modelo com falha de rejeito igual a 40 metros.

Figura 3.6: Migração em profundidade do modelo com falha de rejeito igual a 40 metros.
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O segundo modelo criado a partir do modelo de camada plana também possui os mesmos
parâmetros, sendo que agora a falha possui um rejeito igual a 80 metros, como está representado a
seguir (Figura 3.7) e, em seguida (Figura 3.8), o resultado da migração em profundidade.

Figura 3.7: Modelo de velocidades com falha de rejeito igual a 80 metros.

Figura 3.8: Migração em profundidade do modelo com falha de rejeito igual a 80 metros.

No terceiro e ultimo modelo criado a partir do modelo de camada plana, mais uma vez
mantendo-se constante os parâmetros, a falha possui um rejeito igual a 160 metros e está
representado a seguir (Figura 3.9), assim como o resultado da migração em profundidade (Figura
3.10).
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Figura 3.9: Modelo de velocidades com falha de rejeito igual a 160 metros.

Figura 3.10: Migração em profundidade do modelo com falha de rejeito igual a 160 metros.

Como se pôde perceber, observando as figuras referentes às migrações dos modelos simples
(Fig. 3.6, 3.8 e 3.10), a Migração Reversa no Tempo conseguiu realizar o imageamento das falhas de
maneira satisfatória, ou seja, as falhas podem ser bem identificadas e interpretadas. Agora, o próximo
passo será trabalhar com modelos de velocidades mais complicados, sempre dando especial atenção
para o imageamento dos planos de falha, verificando até onde a Migração Reversa no Tempo pode
ser realizada com sucesso.
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3.3. Resultados do Imageamento de Modelos Complexos
Nesta etapa do trabalho os esforços estão concentrados, como dito anteriormente, em tentar
imagear planos de falhas presentes em modelos mais complexos utilizando a Migração Reversa no
Tempo. Os modelos que serão estudados, todos da SEG/EAGE5, são: dois cortes 2D do modelo
Overthrust e um corte 2D do modelo Salt.
O modelo Overthrust (Figura 3.11) foi construído com o intuito de imitar algumas estruturas
presentes na América do Sul (Aminzadeh et al, 1996). Apresenta um alto contraste de velocidade no
embasamento e, acima do mesmo, encontram-se as falhas.

Figura 3.11: Modelo Overthrust em visualização 3D. (Fonte: Internet – site: www.gocad.org)

Neste trabalho, como mencionado, serão utilizados dois cortes bidimensionais do modelo
overthrust, denominados de corte inline (Figura 3.12) e corte crossline (Figura 3.13).
O modelo Salt (Figura 3.14) foi construído com características parecidas com as do Golfo do
México (Aminzadeh et al, 1996). Um corpo salino de alto contraste de velocidade está situado no
meio do modelo e abaixo dele existe uma seqüência de falhas. Acima do corpo salino existem
também algumas falhas, só que em menor número. O corte que será utilizado aqui neste trabalho será
o corte conhecido como Salt-BB (Figura 3.15).

5

SEG (Society of Exploration Geophysicists) ou Sociedade dos Geofísicos de Exploração;
EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers) ou Associação Europeia de Geocientistas e
Engenheiros.
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Figura 3.12: Modelo Overthrust (corte inline), com indicação do embasamento e de falhas.

Figura 3.13: Modelo Overthrust (corte crossline), com indicação do embasamento e de falhas.

Figura 3.14: Modelo Salt em visualização 3D. (Fonte: Internet – site: research.seg.org)
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Figura 3.15: Modelo Salt-BB, com indicações do corpo salino e das falhas.

Agora que já foi mostrado um pouco sobre cada modelo, serão apresentados os resultados
obtidos com cada um deles.

3.3.1 Modelo Overthrust (corte inline)
A modelagem utilizada (apêndice 2) para o estudo deste modelo (Figura 3.16) seguiu os
padrões mais comuns de aquisição de dados sísmicos, ou seja, o tiro foi dado na superfície e o
dado, resposta proveniente dos eventos em subsuperfície, também fora registrado na mesma.
Foram dados tiros em todos os pontos da superfície, um de cada vez, e os receptores também se
encontravam em todos os pontos da mesma. Os tiros foram migrados separadamente e após
isso, para encontrarmos a seção migrada, todos eles foram somados (ou empilhados). A Tabela
3.3 apresenta os parâmetros envolvidos.

Figura 3.16: Modelo Overthrust (corte inline)
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Número de pontos na horizontal

801

Número de pontos na vertical

187

Espaçamento entre pontos (h = ∆x = ∆z)

12.5 m

Velocidade máxima

6000 m/s

Velocidade mínima

2350 m/s

Número de passos de tempo

7000

Intervalo de tempo (dt)

0.00041 s

Tabela 3.3: Parâmetros referentes ao modelo Overthrust (corte inline).

Nas Figuras 3.17-3.19 estão fotografias tiradas das ondas se propagando ao longo do
modelo e na Figura 3.20 está o sismograma associado ao tiro dado no meio do modelo, ou seja,
no ponto 400 ou na posição igual a 5000 metros.

Figura: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 600.

Figura: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 900.
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Figura: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 1500.

Figura 3.20: Sismograma associado ao tiro dado na posição igual a 5000 metros.

Para adquirirmos os tempos de trânsito usados na imposição da condição de imagem e
posteriormente a migração necessitamos, como descrito no capítulo 2, de um modelo suavizado
de vagarosidade ou de velocidade, que é o utilizado. Tal suavização é feita com base em um
algoritmo que a realiza, tanto na vertical como na horizontal, utilizando pontos anteriores e
posteriores àquele em questão. Neste trabalho foi utilizado o mesmo número tanto para a
suavização vertical quanto para a suavização horizontal. Foram feitos testes com o número de
pontos de suavização igual a 09, 15 e 21. Os resultados das suavizações (Fig. 3.21-3.23) são
mostrados a seguir, assim como as Matrizes Tempo de Transito, de um único tiro, obtidas para
cada um deles (Fig. 3.24-3.26).
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Figura 3.21: Resultado da suavização do modelo de velocidade, com 09 pontos de suavização.

Figura 3.22: Resultado da suavização do modelo de velocidade, com 15 pontos de suavização.

Figura 3.23: Resultado da suavização do modelo de velocidade, com 21 pontos de suavização.

31

Figura 3.24: Matriz Tempo de Trânsito associada ao tiro dado na posição igual a 5000 metros, relativa ao modelo
com 09 pontos de suavização.

Figura 3.25: Matriz Tempo de Trânsito associada ao tiro dado na posição igual a 5000 metros, relativa ao modelo
com 15 pontos de suavização.

Figura 3.26: Matriz Tempo de Trânsito associada ao tiro dado na posição igual a 5000 metros, relativa ao modelo
com 21 pontos de suavização.
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Analisando os resultados das suavizações e das Matrizes TD obtidas, percebe-se com
relativa clareza que aqueles referentes à suavização com 21 pontos são melhores por apresentar
menos artefatos, principalmente nos cantos superiores. Portanto, a suavização com 21 pontos
foi a utilizada neste trabalho. A Figura 3.27 representa o resultado da migração (RTM) referente
ao tiro dado na posição igual a 5000 metros e a Figura 3.28 o resultado do empilhamento
(soma) de todos os 801 tiros migrados.

Figura 3.27: Resultado da Migração RTM do tiro dado na posição igual a 5000 metros.

Figura 3.28: Seção migrada, resultado do empilhamento dos 801 tiros migrados.

O resultado da seção migrada está satisfatório, uma vez que consegue se aproximar
muito bem do modelo de velocidades utilizado. Porém, este resultado pode ser melhorado.
Analisando a Figura 3.27, percebe-se que a região que interessa está localizada bem próxima da
posição onde foi dado o tiro, entre as posições 4012 e 6012 metros. O restante, antes da posição
4012 metros e depois da posição 6012 metros, é artefato. Tal situação se repete para todos os
tiros migrados. Ou seja, quando o empilhamento é realizado, esses ruídos acabam se somando
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com o sinal de interesse e, conseqüentemente, afetam a qualidade do resultado. Para que isso
não aconteça, foi implementada uma técnica para eliminar esses ruídos, chamada de mute pósmigração.
A técnica consiste em literalmente cortar do tiro migrado essas regiões onde o ruído
prevalece, assim descartando o ruído e aproveitando apenas a região onde prevalece o sinal de
interesse. Na superfície são fixados dois pontos eqüidistantes do ponto onde foi dado o tiro, de
maneira que o ponto de tiro ocupe uma posição central. A partir de cada um desses dois pontos
é traçada uma linha reta, formando um ângulo θ em relação a vertical, que se estende até a
posição mais profunda do modelo. Então, tudo que está entre as retas é aproveitado e o que está
fora é descartado. O processo está ilustrado na Figura 3.29.

Figura 3.29: Esquematização do procedimento de mute.

Alguns testes foram feitos e chegou-se a conclusão que a melhor distância dos pontos
onde começa o mute até o ponto de tiro é igual a 625 metros ou 50 pontos. Os outros valores
testados foram: 75 pontos e 100 pontos. Outro teste muito importante foi com relação a qual
valor do ângulo θ utilizar. Então, foram feitas comparações entre os resultados das seções
migradas obtidas com o empilhamento de todos os tiros migrados e cortados com diferentes
valores de θ. Os valores que foram atribuídos ao ângulo θ foram: 60°, 45°, 35°, 30°, 25°, 20°,
15°, 10°, 05° e 0°. Antes de mostrar as seções migradas, serão mostrados (Fig. 3.30-3.39) os
resultados dos mutes referentes a cada um dos valores de θ, com relação ao tiro dado no meio
do modelo.
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Figura 3.30: Resultado do mute com θ = 60°.

Figura 3.31: Resultado do mute com θ = 45°.

Figura 3.32: Resultado do mute com θ = 35°.
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Figura 3.33: Resultado do mute com θ = 30°.

Figura 3.34: Resultado do mute com θ = 25°.

Figura 3.35: Resultado do mute com θ = 20°.
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Figura 3.36: Resultado do mute com θ = 15°.

Figura 3.37: Resultado do mute com θ = 10°.

Figura 3.38: Resultado do mute com θ = 05°.
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Figura 3.39: Resultado do mute com θ = 0°.

Como pôde ser verificado, os resultados dos mutes seguiram o que fora proposto, ou
seja, o dado prevaleceu somente na região entre as retas. Agora, serão exibidas (Fig. 3.41-3.50)
as seções migradas provenientes do empilhamento dos 801 tiros migrados e cortados (com
mute), para cada valor de θ. Não é demais lembrar que não houve mistura, na hora do
empilhamento, entre os valores de θ, ou seja, todos os tiros foram cortados com um
determinado valor de ângulo e depois foram somados, após isso foram mutados com outro valor
de ângulo e também foram somados e assim por diante.
Para começar (Fig. 3.40), é reapresentada a seção referente ao empilhamento dos 801
tiros migrados e sem mute após a migração. Comparando-a com o resultado do mute com θ =
60° (Fig. 3.41) percebe-se uma ligeira melhoria na parte central da seção. Porém, a tendência é
que, neste caso específico, com a diminuição do valor de θ os resultados sejam melhores.

Figura 3.40: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados, sem mute após a migração.
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Figura 3.41: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 60°.

Figura 3.42: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 45°.

Figura 3.43: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 35°.
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Figura 3.44: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 30°.

Figura 3.45: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 25°.

Figura 3.46: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 20°.
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Figura 3.47: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 15°.

Figura 3.48: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 10°.

Figura 3.49: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 05°.
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Figura 3.50: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 0°.

Figura 3.51: Seção migrada, empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 60°.

Figura 3.52: Modelo Overthrust (corte inline)

A Figura 3.51, que é a mesma da Fig. 3.41, foi reapresentada para que se possa
comparar diretamente os resultados dos empilhamentos com os mutes de θ = 60° e θ = 0° e para
que sejam comparadas com o modelo (Fig. 3.52). A melhora gradual na qualidade do resultado
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é facilmente notada, ou seja, o valor de θ que gera melhores mutes e, conseqüentemente,
melhores seções migradas para este modelo é θ = 0°. O resultado da seção migrada (Fig. 3.50) é
muito bom, uma vez que praticamente conseguiu imagear todo o modelo e, particularmente, as
falhas. É importante ressaltar que o tipo de mute a ser utilizado depende do modelo geológico,
ou seja, o mute pós-empilhamento deve ser aplicado após feitos os testes.
O mesmo procedimento foi adotado para os outros modelos e, da mesma forma que para
o modelo atual, os resultados das seções migradas foram melhorando à medida que o ângulo θ
era diminuído.

3.3.2 Modelo Overthrust (corte crossline)
O corte crossline do modelo Overthrust apresenta um número maior de falhas do que o
corte inline, principalmente na parte superior, desta forma torna-se mais complexo. Da mesma
forma que no modelo anterior, a modelagem realizada para o modelo em questão (Fig. 3.53)
seguiu os padrões da aquisição de dados sísmicos, fonte e receptores na superfície. Tiros dados
em todos os pontos, um de cada vez, e receptores também presentes em todos os pontos. A
Tabela 3.4 apresenta os parâmetros referentes ao modelo.

Figura 3.53: Modelo Overthrust (corte crossline)
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Número de pontos na horizontal

801

Número de pontos na vertical

187

Espaçamento entre pontos (h = ∆x = ∆z)

12.5 m

Velocidade máxima

6000 m/s

Velocidade mínima

2350 m/s

Número de passos de tempo

7000

Intervalo de tempo (dt)

0.00041 s

Tabela 3.4: Parâmetros referentes ao modelo Overthrust (corte crossline).

Nas Figuras 3.54-3.56 estão fotografias tiradas das ondas se propagando ao longo do
modelo e na Figura 3.57 está o sismograma associado ao tiro dado no meio do modelo, posição
igual a 5000 metros. A Figura 3.58 representa o resultado da suavização, utilizando 21 pontos,
do modelo de vagarosidade e a Figura 3.59 a Matriz Tempo de Trânsito associada ao tiro dado
na posição 5000 metros.

Figura 3.54: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 500.

Figura 3.55: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 1100.

44

Figura 3.56: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 1500.

Figura 3.57: Sismograma associado ao tiro dado na posição igual a 5000 metros.

Figura 3.58: Resultado da suavização do modelo de velocidade.
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Figura 3.59: Matriz Tempo de Trânsito associada ao tiro dado na posição igual a 5000 metros.

A Figura 3.60 representa o resultado da migração associada ao tiro dado na posição
igual a 5000 metros. Na Figura 3.61 está o resultado do mute com θ = 0° referente ao mesmo. A
seção migrada está apresentada na Figura 3.62 e a seção migrada com mute está na Figura 3.63.

Figura 3.60: Resultado da Migração RTM do tiro dado na posição igual a 5000 metros.

Figura 3.61: Resultado do mute com θ = 0°.
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Figura 3.62: Seção migrada, resultado do empilhamento dos 801 tiros.

Figura 3.63: Seção migrada, resultado do empilhamento dos 801 tiros migrados e com mute θ = 0°.

A aplicação do mute melhorou consideravelmente o resultado da seção migrada, desta
forma reproduzindo com muita qualidade o modelo (Fig. 3.64).

Figura 3.64: Modelo Overthrust (corte crossline)
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3.3.3 Modelo Salt-BB
A modelagem realizada com este modelo (Fig. 3.65) foi feita da mesma forma que nos
modelos anteriores, ou seja, tiros dados na superfície e registros realizados na mesma. A Tabela
3.5 apresenta os parâmetros referentes ao modelo Salt-BB.

Figura 3.65: Modelo Salt-BB.

Número de pontos na horizontal

676

Número de pontos na vertical

210

Espaçamento entre pontos (h = ∆x = ∆z)

6.25 m

Velocidade máxima

4480 m/s

Velocidade mínima

1500 m/s

Número de passos de tempo

7000

Intervalo de tempo (dt)

0.00027 s

Tabela 3.5: Parâmetros referentes ao modelo Salt-BB.

Nas Figuras 3.66-3.70 estão fotografias tiradas das ondas se propagando ao longo do
modelo. Devido ao alto contraste de velocidade proporcionado pelo corpo salino, quando a
onda se depara com o mesmo sofre forte reflexão, ou seja, pouca quantidade de energia
consegue passar pelo sal, desta forma causando problemas para o imageamento das estruturas
que estão logo abaixo.
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Figura 3.66: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 900.

Figura 3.67: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 1400.

Figura 3.68: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 1600.
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Figura 3.69: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 2000.

Figura 3.70: Fotografia tirada no passo de tempo igual a 2500.

Na Figura 3.71 está o sismograma associado ao tiro dado no meio do modelo, posição
igual a 2112 metros.

Figura 3.71: Sismograma associado ao tiro dado na posição igual a 2112 metros.
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A Figura 3.72 representa o resultado da suavização, utilizando 21 pontos, do modelo de
velocidade e a Figura 3.73 a Matriz Tempo de Trânsito associada ao tiro dado na posição 2112
metros.

Figura 3.72: Resultado da suavização do modelo de velocidade.

Figura 3.73: Matriz Tempo de Trânsito associada ao tiro dado na posição igual a 2112 metros.

O resultado da migração associada ao tiro dado no posição 2112 metros está
representado na Figura 3.74 e a Figura 3.75 está apresentando o resultado do mute com θ = 0°.
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Figura 3.74: Resultado da Migração RTM do tiro dado na posição igual a 2112 metros.

Figura 3.75: Resultado do mute com θ = 0°.

Na Figura 3.76 está representado o resultado do empilhamento dos 676 tiros migrados.
Percebe-se que as falhas que ficam acima do sal estão, mesmo que fracamente, sendo
observadas, porém as que se encontram abaixo do sal estão indistinguíveis.

Figura 3.76: Seção migrada, resultado do empilhamento do 676 tiros migrados.
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Na Figura 3.77 está o resultado do empilhamento dos 676 tiros migrados e com mute θ
= 0°. Neste caso, ocorreu uma pequena melhora na parte acima do sal.

Figura 3.77: Seção migrada, resultado do empilhamento do 676 tiros migrados e com mute θ = 0°.

A Figura 3.76 está representada na melhor escala de amplitudes que se conseguiu obter
e, como de costume, a Figura 3.77 foi mantida na mesma escala para efeito de comparação. No
entanto, o resultado da Figura 3.77 pode ser melhor representado em outra escala. A nova
representação está na Figura 3.78, onde se pode notar que as falhas acima do sal estão muito
bem imageadas e que as falhas abaixo do sal já conseguem ser identificadas. Para que se possa
melhor identificar as falhas abaixo do sal, pode-se ajustar ainda mais a escala de amplitudes,
como representado na Figura 3.79.

Figura 3.78: Seção migrada, resultado do empilhamento do 676 tiros migrados e com mute θ = 0°, mesma da
Figura 3.77 com outra escala de amplitudes.
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Figura 3.79: Seção migrada, resultado do empilhamento do 676 tiros migrados e com mute θ = 0°, mesma da
Figura 3.77 com uma escala de amplitudes ainda mais ajustada.

Para efeito de comparação, na Figura 3.80 está representado o resultado do
empilhamento dos 676 tiros migrados sem mute, o mesmo da Figura 3.76, com a mesma escala
de amplitudes da Figura 3.79.

Figura 3.80: Seção migrada, mesma da Figura 3.76, com a mesma escala de amplitudes da Figura 3.79.

O resultado da Figura 3.80 compromete muito a visualização das falhas acima do sal e,
apesar de possibilitar uma pequena identificação, apresenta uma certa confusão com relação as
falhas abaixo do sal se comparado ao resultado da Figura 3.79. Ou seja, mais uma prova que o
mute é uma ferramenta de grande importância.
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Capítulo 4

Aplicação com Variação de Parâmetros
Neste capítulo será trabalhada a questão da variação de parâmetros de aquisição de
dados sísmicos. No capítulo anterior, todos os resultados eram baseados na mesma forma de
aquisição de dados: foram dados tiros em todos os pontos do modelo, separadamente, e para
cada tiro, existiam receptores em todos os pontos do modelo. A partir de agora será introduzida
a variação dos seguintes parâmetros (Apêndice 1): intervalo entre pontos de tiro (IPT) e
intervalo entre canais receptores (IC), sendo que para o caso aqui estudado cada receptor
equivale a um canal receptor. Cabe ressaltar que quando foi variado um parâmetro o outro
permaneceu intacto, ou seja, se o IPT estava sendo variado, o IC não sofreu alterações. Tanto
para o IPT quanto para o IC serão utilizados os seguintes valores: 25, 50, 100, 150 e 200
metros. Para cada um desses valores serão apresentados os resultados da seção migrada, pósempilhamento, com e sem o mute de θ = 0°. Para efeito de comparação os dois resultados acima
citados serão apresentados na mesma escala de amplitudes e, logo após, o resultado da seção
migrada com mute será apresentado em uma escala de amplitudes mais adequada.

4.1. Modelo Overthrust (corte inline)

Figura 4.1: Modelo Overthrust (corte inline).
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4.1.1. Intervalo entre Pontos de Tiro
Como citado, os intervalos entre pontos de tiro são 25, 50, 100, 150 e 200 metros e estão
apresentados a seguir.

a) IPT = 25 metros.

Figura 4.2: Seção migrada, IPT = 25m.

Figura 4.3: Seção migrada, IPT = 25m, com mute θ = 0°.

Figura 4.4: Seção migrada, IPT = 25m, com mute θ = 0°, em outra escala.
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Figura 4.5: Seção migrada, IPT = 25m, em outra escala.

A Figura 4.5 está representando a seção migrada referente ao IPT igual a 25 metros. O
motivo da inserção dessa figura foi promover uma comparação entre a mesma e a Figura 4.4
que representa a seção migrada com mute θ = 0° referente ao mesmo IPT, ambas na mesma
escala. Pode-se, outra vez, perceber a importância do mute, uma vez que o resultado da Figura
4.5, nesta escala, fica muito comprometido. Daqui para frente, tanto para o modelo em questão
quanto para os outros, só será apresentado os resultados anteriormente citados, ou seja, a seção
migrada com e sem mute, na mesma escala, e a seção migrada com mute em uma escala mais
adequada.

b) IPT = 50 metros.

Figura 4.6: Seção migrada, IPT = 50m.
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Figura 4.7: Seção migrada, IPT = 50m, com mute θ = 0°.

Figura 4.8: Seção migrada, IPT = 50m, com mute θ = 0°, em outra escala.

c) IPT = 100 metros.

Figura 4.9: Seção migrada, IPT = 100m.
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Figura 4.10: Seção migrada, IPT = 100m, com mute θ = 0°.

Figura 4.11: Seção migrada, IPT = 100m, com mute θ = 0°, em outra escala.

d) IPT = 150 metros.

Figura 4.12: Seção migrada, IPT = 150m.
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Figura 4.13: Seção migrada, IPT = 150m, com mute θ = 0°.

Figura 4.14: Seção migrada, IPT = 150m, com mute θ = 0°, em outra escala.

e) IPT = 200 metros.

Figura 4.15: Seção migrada, IPT = 200m.
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Figura 4.16: Seção migrada, IPT = 200m, com mute θ = 0°.

Figura 4.17: Seção migrada, IPT = 200m, com mute θ = 0°, em outra escala.

Os resultados das seções migradas após a aplicação do mute melhoraram muito e
propiciam uma boa interpretação dos eventos, mesmo aquelas que apresentam marcas de
aquisição6. A seguir (Figura 4.18) estão apresentadas todas as seções empilhadas referentes aos
diferentes intervalos entre pontos de tiro.

6

Riscos que aparecem ao longo da seção, conseqüência da distância relativamente grande entre pontos de tiro.
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Figura 4.18: À esquerda estão as seções empilhadas sem mute e à direita as seções empilhadas com mute θ = 0°.
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4.1.2. Intervalo entre Canais Receptores.
Agora, o parâmetro a ser variado será o intervalo entre canais receptores, com os
mesmos valores, ou seja, 25, 50, 100, 150 e 200 metros. Cabe lembrar que os tiros foram dados
em todos os pontos do modelo.

a) IC = 25 metros.

Figura 4.19: Seção migrada, IC = 25m.

Figura 4.20: Seção migrada, IC = 25m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.21: Seção migrada, IC = 25m, com mute θ = 0°, em outra escala.

b) IC = 50 metros.

Figura 4.22: Seção migrada, IC = 50m.

Figura 4.23: Seção migrada, IC = 50m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.24: Seção migrada, IC = 50m, com mute θ = 0°, em outra escala.

c) IC = 100 metros.

Figura 4.25: Seção migrada, IC = 100m.

Figura 4.26: Seção migrada, IC = 100m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.27: Seção migrada, IC = 100m, com mute θ = 0°, em outra escala.

d) IC = 150 metros.

Figura 4.28: Seção migrada, IC = 150m.

Figura 4.29: Seção migrada, IC = 150m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.30: Seção migrada, IC = 150m, com mute θ = 0°, em outra escala.

e) IC = 200 metros.

Figura 4.31: Seção migrada, IC = 200m.

Figura 4.32: Seção migrada, IC = 200m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.33: Seção migrada, IC = 200m, com mute θ = 0°, em outra escala.

As seções migradas, tanto na variação do intervalo entre pontos de tiro quanto na
variação do intervalo entre canais receptores, apresentam resultados razoáveis e se tornam
melhores, como esperado, após a aplicação do mute. Mesmo nas seções que apresentam marcas
de aquisição a interpretação dos eventos não fica prejudicada. Os resultados referentes aos
intervalos de 25 e 50 metros não apresentam marcas de aquisição, por outro lado os resultados
associados aos intervalos de 100, 150 e 200 metros já as apresentam, principalmente os
intervalos de 150 e 200 metros. Percebe-se, ainda, que os resultados após o mute com IC = 25
metros são um pouco melhores que os resultados com IPT = 25 metros, que os resultados após
o mute com IC = 50 metros são melhores que os resultados com IPT = 50 metros e assim por
diante.
A seguir (Figura 4.34) estão apresentadas todas as seções empilhadas referentes aos
diferentes intervalos entre canais receptores.
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Figura 4.34: À esquerda estão as seções empilhadas sem mute e à direita as seções empilhadas com mute θ = 0°.
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4.2. Modelo Overthrust (corte crossline)
A expectativa aumenta com relação aos resultados do modelo em questão, uma vez que
o mesmo apresenta maior complexidade que o modelo anterior.

Figura 4.35: modelo Overthrust (corte crossline).

4.2.1. Intervalo entre Pontos de Tiro
Seguindo o padrão estabelecido até aqui, os intervalos entre pontos de tiro são 25, 50,
100, 150 e 200 metros, enquanto que os receptores estão em todos os pontos da superfície do
modelo.

a) IPT = 25 metros.

Figura 4.36: Seção migrada, IPT = 25m.
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Figura 4.37: Seção migrada, IPT = 25m, com mute θ = 0°.

Figura 4.38: Seção migrada, IPT = 25m, com mute θ = 0°, em outra escala.

b) IPT = 50 metros.

Figura 4.39: Seção migrada, IPT = 50m.
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Figura 4.40: Seção migrada, IPT = 50m, com mute θ = 0°.

Figura 4.41: Seção migrada, IPT = 50m, com mute θ = 0°, em outra escala.

c) IPT = 100 metros.

Figura 4.42: Seção migrada, IPT = 100m.
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Figura 4.43: Seção migrada, IPT = 100m, com mute θ = 0°.

Figura 4.44: Seção migrada, IPT = 100m, com mute θ = 0°, em outra escala.

d) IPT = 150 metros.

Figura 4.45: Seção migrada, IPT = 150m.
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Figura 4.46: Seção migrada, IPT = 150m, com mute θ = 0°.

Figura 4.47: Seção migrada, IPT = 150m, com mute θ = 0°, em outra escala.

e) IPT = 200 metros.

Figura 4.48: Seção migrada, IPT = 200m.
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Figura 4.49: Seção migrada, IPT = 200m, com mute θ = 0°.

Figura 4.50: Seção migrada, IPT = 200m, com mute θ = 0°, em outra escala.

Apesar da maior complexidade do modelo, os resultados estão tão bons quanto os do
modelo anterior. As marcas de aquisição continuam a não prejudicar a interpretação. A seguir
(Figura 4.51) estão apresentadas todas as seções empilhadas referentes aos diferentes intervalos
entre pontos de tiro.
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Figura 4.51: À esquerda estão as seções empilhadas sem mute e à direita as seções empilhadas com mute θ = 0°.
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4.2.2. Intervalo entre Canais Receptores
Uma vez comprovada a qualidade dos resultados do modelo em questão, para a variação
do intervalo entre pontos de tiro, agora serão analisados os resultados referentes ao intervalo
entre canais receptores.

a) IC = 25 metros.

Figura 4.52: Seção migrada, IC = 25m.

Figura 4.53: Seção migrada, IC = 25m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.54: Seção migrada, IC = 25m, com mute θ = 0°, em outra escala.

b) IC = 50 metros.

Figura 4.55: Seção migrada, IC = 50m.

Figura 4.56: Seção migrada, IC = 50m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.57: Seção migrada, IC = 50m, com mute θ = 0°, em outra escala.

c) IC = 100 metros.

Figura 4.58: Seção migrada, IC = 100m.

Figura 4.59: Seção migrada, IC = 100m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.60: Seção migrada, IC = 100m, com mute θ = 0°, em outra escala.

d) IC = 150 metros.

Figura 4.61: Seção migrada, IC = 150m.

Figura 4.62: Seção migrada, IC = 150m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.63: Seção migrada, IC = 150m, com mute θ = 0°, em outra escala.

e) IC = 200 metros.

Figura 4.64: Seção migrada, IC = 200m.

Figura 4.65: Seção migrada, IC = 200m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.66: Seção migrada, IC = 200m, com mute θ = 0°, em outra escala.

Da mesma forma que no modelo anterior, percebe-se que a aplicação do mute fez os
resultados melhorarem e que os resultados sem mute conseguem apenas um resultado razoável.
As marcas de aquisição, que não atrapalham a interpretação, também aparecem mais fortes nos
intervalos de 150 e 200 metros e comparando os resultados para um mesmo intervalo, aqueles
referentes aos intervalos entre canais estão um pouco melhores que os referentes aos intervalos
entre pontos de tiro. A seguir (Figura 4.67) estão apresentadas todas as seções empilhadas
referentes aos diferentes intervalos entre canais receptores.
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Figura 4.67: À esquerda estão as seções empilhadas sem mute e à direita as seções empilhadas com mute θ = 0°.
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4.3. Modelo Salt
O modelo Salt-BB, como já fora mencionado, apresenta uma dificuldade maior ainda
que os modelos anteriores e se apresenta como um grande desafio.

Figura 4.68: Modelo Salt.

4.3.1. Intervalo entre pontos de Tiro
Os intervalos entre pontos de tiro a serem testados são os mesmos que foram utilizados
para os modelo anteriores: 25, 50, 100, 150 e 200 metros.

a) IPT = 25 metros.

Figura 4.69: Seção migrada, IPT = 25m.
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Figura 4.70: Seção migrada, IPT = 25m, com mute θ = 0°.

Figura 4.71: Seção migrada, IPT = 25m, com mute θ = 0°, em outra escala.

b) IPT = 50 metros.

Figura 4.72: Seção migrada, IPT = 50m.
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Figura 4.73: Seção migrada, IPT = 50m, com mute θ = 0°.

Figura 4.74: Seção migrada, IPT = 50m, com mute θ = 0°, em outra escala.

c) IPT = 100 metros.

Figura 4.75: Seção migrada, IPT = 100m.
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Figura 4.76: Seção migrada, IPT = 100m, com mute θ = 0°.

Figura 4.77: Seção migrada, IPT = 100m, com mute θ = 0°, em outra escala.

d) IPT = 150 metros.

Figura 4.78: Seção migrada, IPT = 150m.
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Figura 4.79: Seção migrada, IPT = 150m, com mute θ = 0°.

Figura 4.80: Seção migrada, IPT = 150m, com mute θ = 0°, em outra escala.

e) IPT = 200 metros.

Figura 4.81: Seção migrada, IPT = 200m.
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Figura 4.82: Seção migrada, IPT = 200m, com mute θ = 0°.

Figura 4.83: Seção migrada, IPT = 200m, com mute θ = 0°, em outra escala.

Nos intervalos entre pontos de tiro igual a 25 metros e igual a 50 metros as seções sem
mute pouco conseguem ser claras, sendo melhoradas com a aplicação do mute. Nestes casos as
falhas acima do sal estão bem imageadas e as abaixo conseguem ser razoavelmente
identificadas. A partir do intervalo igual a 100 metros as marcas de aquisição começam a
prejudicar a visualização das falhas acima do sal e as abaixo pouco podem ser identificadas.
A seguir (Figura 4.84) estão apresentadas todas as seções empilhadas referentes aos
diferentes intervalos entre pontos de tiro.
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Figura 4.84: À esquerda estão as seções empilhadas sem mute e à direita as seções empilhadas com mute θ = 0°.
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4.3.2. Intervalo entre Canais Receptores
Finalmente, serão analisados os resultados provenientes da variação do intervalo entre
canais receptores cujos valores continuam os mesmos: 25, 50, 100, 150 e 200 metros.

a) IC = 25 metros.

Figura 4.85: Seção migrada, IC = 25m.

Figura 4.86: Seção migrada, IC = 25m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.87: Seção migrada, IC = 25m, com mute θ = 0°, em outra escala.

b) IC = 50 metros.

Figura 4.88: Seção migrada, IC = 50m.

Figura 4.89: Seção migrada, IC = 50m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.90: Seção migrada, IC = 50m, com mute θ = 0°, em outra escala.

c) IC = 100 metros.

Figura 4.91: Seção migrada, IC = 100m.

Figura 4.92: Seção migrada, IC = 100m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.93: Seção migrada, IC = 100m, com mute θ = 0°, em outra escala.

d) IC = 150 metros.

Figura 4.94: Seção migrada, IC = 150m.

Figura 4.95: Seção migrada, IC = 150m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.96: Seção migrada, IC = 150m, com mute θ = 0°, em outra escala.

e) IC = 200 metros.

Figura 4.97: Seção migrada, IC = 200m.

Figura 4.98: Seção migrada, IC = 200m, com mute θ = 0°.
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Figura 4.99: Seção migrada, IC = 200m, com mute θ = 0°, em outra escala.

No caso dos intervalos entre canais receptores, a aplicação do mute consegue tornar as
falhas acima do sal bem imageadas e permite identificar as que estão abaixo, isso do intervalo
igual a 25 metros até o de 100 metros. No intervalo igual a 150 metros o resultado fica
ligeiramente pior, mas ainda consegue-se uma boa imagem nas falhas acima do sal. No
intervalo de 200 metros o resultado piora um pouco na parte das falhas acima do sal e piora
bastante nas falhas abaixo. A seguir (Figura 4.100) estão apresentadas todas as seções
empilhadas referentes aos diferentes intervalos entre canais receptores.
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Figura 4.100: À esquerda estão as seções empilhadas sem mute e à direita as seções empilhadas com mute θ = 0°.

97

Capítulo 5

Conclusões, Comentários e Trabalhos Futuros
Com o intuito de imagear planos de falhas, a Migração Reversa no Tempo foi aplicada
em dados obtidos a partir de modelos de velocidades bem simples até modelos mais complexos,
dados estes gerados através de modelagem acústica 2D.
A grande importância das falhas para a industria de petróleo exige uma dedicação extra
no estudo das mesmas, possibilitando uma maior compreensão e, conseqüentemente, um maior
aproveitamento de suas características. Uns dos maiores incentivos para tal dedicação são as
recentes descobertas realizadas pela Petrobras.
A Migração Reversa no Tempo é capaz de imagear planos de falhas que apresentem
diversos valores de inclinação e pode ser utilizada tanto para modelos simples quanto para
modelos complexos. Dos modelos complexos utilizados neste trabalho, os cortes (inline e
crossline) do modelo Overthrust apresentaram melhores resultados com relação à seção
migrada do que o modelo Satl-BB, isto devido ao alto contraste de velocidade envolvendo o sal.
O principal problema da migração RTM é o seu elevado custo computacional, por outro lado é
o método de migração mais preciso da atualidade.
A implementação da técnica de mute pós-migração teve um papel fundamental no que
se diz respeito à qualidade do resultado, tornando muito bons alguns resultados que eram
consideráveis apenas razoáveis. Os testes feitos com os diversos valores de θ comprovaram que
o melhor valor para ser usado é θ = 0°, sendo que para os valores de θ iguais a 15°, 10° e 05° os
resultados já se mostravam muito bons. Vale a pena lembrar que para que as comparações
fossem feitas de maneira justa, todas as vezes que se comparou figuras, as mesmas foram
colocadas na mesma escala.
Os resultados encontrados com a variação do intervalo entre pontos de tiro foram muito
bons para ambos os cortes do modelo Overthrust. Com relação ao modelo Salt-BB, nos
intervalos entre pontos de tiro até o valor de 100 metros os resultados foram satisfatórios, tendo
em vista a dificuldade encontrada. A partir daí, os resultados começaram a ficar ruins, tanto
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para o intervalo de 150 metros quanto para o intervalo de 200 metros, sendo que neste ultimo
ficaram ainda pior.
Na variação do intervalo entre canais receptores os resultados foram ainda melhores
para os cortes do modelo Overthrust. No modelo Salt-BB os resultados apresentaram foram um
pouco melhores, desta vez os resultados só apresentaram uma piora significativa no intervalo de
200 metros.
Para a realização de trabalhos futuros, seria altamente interessante a implementação de
novas condições de imagem na migração RTM, principalmente as que foram citadas no final do
capítulo 2 e, assim, realizar comparações entre os resultados obtidos com elas e com a condição
aplicada neste trabalho.
Outra sugestão é a criação de um tipo diferente de mute que possa ser mais preciso,
desta forma aumentando a qualidade do resultado.
Neste trabalho foram aplicadas variações dos intervalos entre pontos de tiro e entre
canais receptores, porém quando um deles variava o outro permanecia fixo. Futuramente pode
ser realizado um trabalho onde os intervalos variem simultaneamente. Outra idéia é fazer a
modelagem utilizando offsets máximo e mínimo, ou seja, quando um tiro for dado os receptores
ficarão localizados apenas em um determinado trecho do modelo, assim como é feito em uma
aquisição sísmica real.
Outra idéia é fazer uma análise de parâmetros de aquisição para os levantamentos 3D
(streamers, OBC, cabo vertical, etc.).
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Apêndice 1

Introdução a Aquisição de Dados Sísmicos
Quando se deseja encontrar uma reserva de hidrocarboneto, o primeiro passo a ser dado
é a aquisição de dados sísmicos ou investigação sísmica, que consiste na geração, através de
uma fonte, de uma perturbação mecânica em um determinado ponto da superfície e o posterior
registro das reflexões em canais de recepção ao longo de uma linha reta (Thomas, 2001). Os
principais tipos de fonte utilizados são: dinamite e vibroseis7 (Fig. A.1.1) em terra e canhão de
ar (airgun) (Fig. A.1.2) na água. Com relação aos receptores temos os geofones, na terra, e os
hidrofones na água. Devido ao alto custo envolvido, uma investigação sísmica deve ser
planejada e executada da melhor maneira possível.

Figura A.1.1: Exemplos de vibroseis. Normalmente usa-se de 2 a 5 para um levantamento sísmico.

Figura A.1.2: A esquerda um canhão de ar preso ao suporte que vai para a água e a direita uma família de canhões
de ar. (Fonte: internet).

7

Dispositivo mecânico montado sobre caminhões para produzir as ondas sonoras quando ocorre o impacto do
mesmo com o solo.
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Antes de realizar uma investigação sísmica, é preciso ter autorização para tal. No Brasil,
a empresa interessada deve adquirir junto a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) o direito de realizar a investigação. Periodicamente, como consta em
sua página na Internet, a ANP realiza rodadas de licitações para exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural, único meio legal para a concessão do direito de exercício
dessas atividades econômicas. Uma vez adquirido o direito de explorar a região de interesse, a
empresa precisa ainda da autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para iniciar suas atividades de investigação sísmica.

A.1.1. Aquisição Terrestre
A aquisição de dados sísmicos em terra é uma operação que, dependendo do tamanho do
projeto, pode envolver a participação de centenas e até milhares de pessoas, divididas em
diversas equipes, cada qual com sua função. As primeiras equipes que entram em ação são as de
topografia e abertura, com a função de demarcar o terreno segundo um planejamento prévio.
Essa demarcação é feita da seguinte maneira: estacas de madeira são fincadas no terreno,
espaçadas de acordo com o planejado, normalmente de 25 ou 50 metros umas das outras, e suas
posições geográficas são registradas via GPS (Global Position System). O sistema de
coordenadas utilizado no Brasil, normalmente, para registro das posições geográficas é o UTM
(Universal Transverse Mercator)8.
A segunda equipe a entrar em ação é a equipe de sonda, responsável por fazer os furos,
ao longo de uma linha reta, onde serão colocados os explosivos, podendo até ela mesma colocálos. Cabe ressaltar que se a fonte utilizada for do tipo vibroseis, não haverá a participação de
uma equipe de sonda.
A terceira equipe é a equipe responsável por espalhar os geofones, posicionando-os da
maneira planejada. Normalmente, um grupo de 12 geofones forma um canal de recepção,
dispostos em uma linha reta. Todos os canais ficam interligados entre si e ligados ao
sismógrafo, aparelho utilizado para realizar o registro dos dados.

8

Sistema referencial de localização terrestre baseado em coordenadas métricas definidas para cada uma das 60
zonas UTM, múltiplas de 6 graus de longitude, na Projeção Universal Transversal de Mercator e cujos eixos
cartesianos de origem são o Equador, para coordenadas N (norte) e o meridiano central de cada zona, para
coordenadas E (leste), devendo ainda ser indicada a zona UTM da projeção.
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Depois que tudo está pronto para o início das detonações, a equipe responsável pelo
sismógrafo se posiciona na base de operações, conhecida como casa branca, e, então, comanda
o processo de tiro-recepção.
Os principais parâmetros de aquisição sísmica são o intervalo entre pontos de tiro (IPT),
o intervalo entre canais ou estações de recepção (IE) e a distância entre fonte e receptor,
conhecida como offset. O offset mínimo (Fig. A.1.3) é a distância que separa a fonte e o
primeiro canal, já o offset máximo (Fig. A.1.3) é a que separa a fonte e o ultimo canal.
O conjunto formado pelo ponto de tiro e as estações receptoras é denominado lanço (ou
spread) (Duarte, 1997). Os spreads mais comuns utilizados nas investigações sísmicas são o
end-on spread e o split-spread. O tipo end-on spread é aquele no qual o ponto de tiro ocupa
uma posição lateral em relação às estações receptoras, já o tipo split-spread é aquele no qual o
ponto de tiro ocupa uma posição aproximadamente central em relação às estações receptoras
(Duarte, 1997).

Figura A.1.3 – Representação dos offsets maximo e mínimo, em uma configuração split-spread.

Outras informações importantes são o tempo de registro, tempo total no qual acontecerá
o registro dos dados, normalmente é 4,0 ou 5,0 segundos, e o intervalo de amostragem,
intervalo que marca de quanto em quanto tempo o dado será registrado, normalmente 2 ms ou 4
ms. A multiplicidade ou fold, grau de redundância dos dados de reflexão sísmica registrados
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com a técnica CMP9, de um levantamento é calculado da seguinte forma para um levantamento
2D:

Fold 2 D =

nE .IE
2.IPT

(A.1.1)

onde nE é o número de estações receptoras.
Em um levantamento 2D as fontes e receptores ficam dispostos em uma linha
aproximadamente reta, porém em um levantamento 3D a situação já é diferente. Na sísmica 3D,
o levantamento dos dados é feito em linhas paralelas afastadas entre si de distância igual à
distância entre as estações receptoras (Thomas, 2001). Ou seja, o processo de registro não
acontece só na linha em que a fonte foi ativada, mas também em linhas diferentes, ao mesmo
tempo. A Figura A.1.4 mostra um exemplo de geometria de aquisição 3D.

Figura A.1.4: Exemplo de geometria de aquisição sísmica terrestre 3D. Neste caso, as linhas de tiro são
perpendiculares as linhas de receptores.

Ao contrário do que possa parecer, não é necessário que as linhas de tiro e as linhas de
receptores sejam perpendiculares entre si, ou seja, é comum que o ângulo formado entre tais
linhas seja diferente de 90°. Em um levantamento 3D a área total de investigação deve ser
maior que a área de interesse para garantir que tal área será satisfatória coberta. Essa área extra,
ao redor da área de interesse, é conhecida como franja ou franja de migração.

9

Common-midpoint ou common-depth point (CDP), ponto comum em profundidade. Técnica de levantamento de
reflexão sísmica, na qual os pontos de subsuperfície são registrados, de maneira redundante, com diferentes
distâncias entre fonte e receptor.

106

A.1.2. Aquisição Marítima
Na aquisição de dados sísmicos realizada no mar a mobilização de pessoal é muito
menor quando comparada a aquisição terrestre, porém o custo continua muito alto. Neste tipo
de investigação é utilizado um navio (Fig. A.1.5), conhecido como vessel, especialmente
equipado para tal. Presos ao navio, por meio de cabos especiais (Fig. A.1.6), ficam tanto a
fonte, canhão de ar (ou air gun), quanto os hidrofones.

Figura A.1.5: Um dos tipos de navio utilizados na aquisição marítima.

O processo de aquisição (Fig. A.1.7), relativamente simples, ocorre da seguinte maneira:
o navio percorre uma linha previamente estabelecida e, durante esse percurso, o canhão de ar é
acionado, em intervalos bem definidos, gerando as ondas sísmicas que, ao retornarem a
superfície, serão registradas10 pelos hidrofones.

Figura A.1.6: Cabos presos ao navio sísmicos (Fonte: Veritas DGC).

10
É importante ressaltar que as ondas registradas são do tipo compressional e que apenas parte da energia liberada
inicialmente pelo canhão de ar retorna à superfície.
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Figura A.1.7: Esquematização do processo de aquisição marítima.

Como normalmente se usa apenas um navio, o mesmo vai e volta várias vezes para
repetir o processo de aquisição para todas as linhas do projeto. Tanto o planejamento quanto a
execução do serviço devem ser feitos com extrema atenção, principalmente para empresas que
não possuem seu próprio navio sísmico, uma vez que o aluguel do navio é caro e é cobrado por
dia de empréstimo.
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Apêndice 2

Modelagem
A modelagem é utilizada em diversos ramos da ciência, como medicina, engenharia,
geofísica, etc. O fato de utilizar modelos muito próximos da realidade e com isso poder prever
certos resultados é de fato extraordinário. Tais previsões sobre possíveis resultados podem
evitar, entre outra coisas, perda de tempo e um investimento errado que traria prejuízos. Além
disso, por muita vezes, a modelagem pode indicar o caminho correto ou o mais provável a ser
seguido.

A.2.1. Modelagem Acústica 2D
A modelagem acústica bidimensional, utilizada neste trabalho, consiste em reproduzir a
propagação de ondas em subsuperfície, considerando o meio acústico e homogêneo. Para tal,
extrapolamos o valor do campo de onda compressional11, gerado na superfície por uma fonte
impulsiva f(t), para todos os pontos de um dado modelo de velocidades que representa algum
tipo de modelo geológico. Como o modelo geológico apresenta contrastes (diferenças) de
velocidade, as interfaces que delimitam essas regiões de transição se comportam como
refletores, ou seja, parte da energia que as atinge é refletida e parte é refratada. E isso vai se
repetindo ao longo do modelo, desde que haja contraste de velocidade. O dado que registramos
é justamente esse campo (ou energia) refletido quando o mesmo retorna a superfície, local onde
se encontram nossos receptores.
Para reproduzir a propagação de ondas acústicas, utilizamos a equação diferencial de
derivas parciais de 2a ordem que descreve o comportamento do campo de onda acústico quando
existem variações no espaço e no tempo, a conhecida equação da onda:
∂ 2 P ( x, z , t ) ∂ 2 P ( x, z , t ) 1 ∂ 2 P ( x, z , t )
=0
+
− 2
∂z 2
∂t 2
∂x 2
c

(A.2.1)

11
Como estamos considerando o meio acústico, não existe a propagação de ondas cisalhantes, aquelas cuja
principal característica é o fato das partículas oscilarem perpendicularmente à direção de propagação da onda.
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onde P(x,z,t) representa o campo de onda acústica, x e z representam as coordenadas espaciais, t
representa a coordenada temporal e c representa o módulo da velocidade.
A equação (A.2.1) é homogênea, para situacoes de ausência de fontes. Como dito
anteriormente, nós utilizamos um tipo de fonte impulsiva f(t) para realizar nossa modelagem,
portanto a equação com presença do termo de fonte fica:
∂ 2 P ( x, z , t ) ∂ 2 P ( x , z , t ) 1 ∂ 2 P ( x , z , t )
+
− 2
= f (t )δ ( x − x f )δ ( z − z f )
∂x 2
∂z 2
c
∂t 2

(A.2.2)

onde a posição da fonte é representada pelo par xf e zf.
A fonte f(t) (Figura A.2.1) utilizada para simular uma fonte sísmica é a derivada segunda
da função Gaussiana, implementada anteriormente por (CUNHA, 1997):

f (t ) = [1 − 2π (π . f C .t ) 2 ]e − (π . fC .t )

2

(A.2.3)

onde fC é a freqüência central da fonte.

Figura A.2.1 – Função fonte – Derivada segunda da Gaussiana. Retirado de Silva (2002).

A inviabilidade de calcularmos os valores do campo de onda para todos os pontos do
modelo de velocidades através da solução analítica da equação (A.2.2), nos induz a utilizar uma
solução por métodos numéricos. Ou seja, ao invés de utilizarmos uma equação que poderia nos
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fornecer valores contínuos para o campo de onda, utilizaremos uma aproximação via método
numérico para resolver a equação (A.2.2) e que nos fornecerá valores discretos para o campo de
onda. O valor do campo de onda será calculado para pontos discretos, ou seja, é como se
tivéssemos inserindo uma malha (Figura A.2.2), que preenche todo o modelo de velocidades,
onde em cada ponto será calculado o valor do campo.
Por ser uma modelagem 2D, obviamente nosso modelo possui duas coordenas espaciais,
definidas da seguinte maneira: a coordenada x representa os valores da horizontal e a
coordenada z representa os valores da vertical, ou melhor, da profundidade. A malha utilizada
(Figura A.2.2) é uma malha regular cujo espaçamento entre pontos, ∆x para dois pontos
consecutivos na horizontal e ∆z para dois pontos consecutivos na vertical, vai depender das
características do modelo, como a velocidade, por exemplo.

Figura A.2.2: Ilustração da malha utilizada, com ∆x representado o espaçamento entre pontos na horizontal e ∆z
representando o mesmo para a vertical (profundidade).

Para realizarmos tal discretização, utilizamos o Método das Diferenças Finitas (MDF).
O MDF é um método muito utilizado para resolver problemas de valor de contorno (Silva,
2002), sua flexibilidade e simplicidade o tornam bem popular. A aproximação do MDF é no
sentido de que as derivadas no ponto são aproximadas (Smith, 1969 apud SILVA, 2002). Ou
seja, se uma funcao arbitraria F(u) é função de u, teremos a seguinte troca envolvendo sua 1a
derivada:
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dF (u ) torna − se ∆F (u )
 
→
du
∆u

(A.2.4)

onde ∆u é um intervalo bem pequeno, porém não infinitesimal.
O tipo de aproximação representado na equação (A.2.4) é bastante razoável se
comparado ao sistema de aquisição de dados sísmicos, uma vez que em uma investigação
sísmica os receptores estão a uma distância pequena, mas não muito pequena, uns dos outros
(Mufti, 1996).
O MDF baseia-se na série de Taylor. Consideremos novamente a função F(u). Se u+∆u
é um ponto na vizinha de um ponto arbitrário u, então, relembrando, podemos expandi-la da
seguinte forma:
F (u + ∆u ) = F (u ) +

∆u dF (u ) (∆u ) 2 d 2 F (u ) (∆u )3 d 3 F (u )
+
+
+
1! du
2!
du 2
3!
du 3

[

(∆u ) 4 d 4 F (u )
5
+
+ O (∆u )
4
4!
du

]

(A.2.5)

onde o erro de truncamento da série de Taylor é expresso pela ordem de grandeza do primeiro
termo desprezado da série. A ordem da aproximacao da serie é usualmente estabelecida pela
potencia, n, do intervalo discreto, (∆u)n.
Para a realização dos cálculos12, consideraremos na malha (Figura A.2.3) um ponto x,
dois pontos anteriores (x-∆x) e (x-2∆x) e dois posteriores (x+∆x) e (x+2∆x).

Figura A.2.3 – Representacao do conjunto de pontos da malha: (x-∆x), (x-2∆x), x ,(x+∆x) e (x+2∆x).

12
Esta sendo utilizado o metodo das diferncas finitas centrais, onde o valor da quantidade calculada no ponto
depende de valores associados aos pontos imediatamente anteriores e posteriores.
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Realizando a expansao para cada um desses pontos, obtemos:
F ( x − 2∆x) = F ( x) −

2∆x dF ( x) (2∆x) 2 d 2 F ( x) (2∆x)3 d 3 F ( x)
+
−
+
dx 2
dx 3
1! dx
2!
3!

[

(2∆x) 4 d 4 F ( x)
5
+
− O (∆x )
4
dx
4!
F ( x − ∆x) = F ( x ) −

]

∆x dF ( x) (∆x) 2 d 2 F ( x) (∆x)3 d 3 F ( x)
+
−
+
dx 2
dx 3
1! dx
2!
3!

[

( ∆x ) 4 d 4 F ( x )
5
+
− O (∆x )
4
4!
dx

F ( x + ∆x) = F ( x) +

(A.2.6)

(A.2.7)

]

∆x dF ( x) (∆x) 2 d 2 F ( x) (∆x)3 d 3 F ( x)
+
+
+
1! dx
2!
dx 2
3!
dx 3

[

(∆x) 4 d 4 F ( x)
5
+
+ O (∆x )
4
4!
dx

(A.2.8)

]

2∆x dF ( x) (2∆x) 2 d 2 F ( x) (2∆x)3 d 3 F ( x)
F ( x + 2∆x) = F ( x) +
+
+
+
dx 2
dx 3
1! dx
2!
3!
( 2 ∆x ) 4 d 4 F ( x )
5
+
+ O (∆x )
4
4!
dx

[

(A.2.9)

]

Como a equação que governa o problema, a equação da onda, é composta de derivadas
segundas associadas ao valor do campo de onda acustica P(x,z,t), é necessário trabalhar com as
equacoes acima (A.2.6-A.2.9) para se obter uma equação que

indique como calculá-las.

Somando as equações (A.2.6) e (A.2.9) e as equações (A.2.7) e (A.2.8), é obtido:
F ( x + 2∆x) + F ( x − 2∆x) = 2 F ( x) + 4(∆x) 2

[

+ O (∆x )

6

]

d 2 F ( x) 16(∆x) 4 d 4 F ( x)
+
+
dx 2
12
dx 4

(A.2.10)

e
F ( x + ∆x) + F ( x − ∆x) = 2 F ( x) + (∆x) 2

[

d 2 F ( x) (∆x) 4 d 4 F ( x)
6
+
+ O (∆x )
2
4
dx
12
dx

]

(A.2.11)

Multiplicando a equação (A.2.11) por 16, depois subtraindo da equação (A.2.10),
elimina-se o termo de ordem (∆x)4. Assim:
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16[F ( x + ∆x) + F ( x − ∆x)] − F ( x + 2∆x) − F ( x − 2∆x) = 30 F ( x) +
+ 12(∆x) 2

[

d 2 F ( x)
6
+ O (∆x )
2
dx

]

(A.2.12)

Como dito anteriormente, o interesse está em isolar a derivada segunda, então a
isolando:
d 2 F(x)  − F(x − 2∆x) +16F(x − 2∆x) − 30F(x) + 16F(x + ∆x) − F(x + 2∆x) 
=
+
dx2
12(∆x)2



(A.2.13)

[ ]

+ O (∆x)

4

que permite calcular o valor da derivada segunda, com precisão de 4a ordem. A equação (13) é
truncada no termo O[(∆x)4].
Se a preferência for por precisão de 2a ordem no cálculo da derivada segunda, soma-se
as equações (A.2.7) e (A.2.8), obtendo-se:
F ( x + ∆x) + F ( x − ∆x) = 2 F ( x) + (∆x) 2

[

d 2 F ( x) (∆x) 4 d 4 F ( x)
6
+
+ O (∆x )
dx 4
dx 2
12

]

(A.2.14)

e isolando a derivada segunda:
d 2 F ( x) [F ( x + ∆x) + F ( x − ∆x) − 2 F ( x)]
2
=
+ O (∆x )
dx 2
(∆x) 2

[

]

(A.2.15)

que é truncada no termo O[(∆x)2]. Foram obtidas as aproximações para as derivadas segundas
com precisões de 2a e 4a ordens. Na modelagem aqui estabelecida, são utilizadas precisões de 4a
ordem para as derivas espaciais e de 2a ordem para a derivada temporal. Então, as derivas
segundas do campo de onda acustica P(x,z,t) ficam assim:
d 2P(x, z, t)
=
dx2
 − P(x − 2∆x, z, t) + 16P(x − 2∆x, z, t) − 30P(x, z, t) +16P(x + ∆x, z, t) − P(x + 2∆x, z, t) 
=

12(∆x)2



(A.2.16)

d 2P(x, z, t)
=
dz2
 − P(x, z − 2∆z,t) + 16P(x, z − 2∆z, t) − 30P(x, z,t) +16P(x, z + ∆z,t) − P(x, z + 2∆z, t) 
=

12(∆z)2



(A.2.17)
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d 2 P ( x, z , t ) [P ( x, z , t + ∆t ) + P( x, z , t − ∆t ) − 2 P ( x, z , t )]
=
dt 2
(∆t ) 2

(A.2.18)

Agora, que se sabe como calcular o valor das derivadas, retorna-se para a equação da
onda:
∂ 2 P(x, z, t) ∂ 2 P(x, z, t) 1 ∂ 2 P (x, z, t)
+
− 2
= f (t )δ ( x − x f )δ ( z − z f )
∂ x2
∂ z2
c
∂ t2

(A.2.19)

Antes disso, para representar os pontos da malha utilizada, onde nx representa o
comprimento da malha, nz a profundidade e Ntotal o número de passos de tempo,

são

introduzidos índices para as coordenadas espaciais e para a temporal:
Espaciais Î x = i∆x Î i = 1,2,...,nx.
Î z = k∆z Î k = 1,2,...,nz.

Temporal Î t = n∆t Î n = 1,2,...,Ntotal.
Então, as quantidades envolvidas podem ser representadas como:
P( x, z, t ) ⇒ Pi ,nk
P( x + ∆x, z , t ) ⇒ Pi n+1, k
P( x + 2∆x, z , t ) ⇒ Pi n+ 2, k
P( x − ∆x, z , t ) ⇒ Pi n−1, k
P( x − 2∆x, z , t ) ⇒ Pi n− 2, k
P( x, z , t + ∆t ) ⇒ Pi ,nk+1
P( x, z, t − ∆t ) ⇒ Pi ,nk−1
Substituindo as equações (A.2.16-A.2.18) na equação da onda (eq. A.2.19) e isolando13
o termo Pi ,nk+1 , temos que:

[

(

)

]

1
A(i, k ) Pi −n 2, k + Pi +n 2, k + Pi ,nk − 2 − 16 Pi −n1, k + Pi +n1, k + Pi ,nk −1 + Pi ,nk +! + 60Pi ,nk −
12
− Pi ,nk−1 + 2 Pi ,nk + f (n)δ ( x − x f )δ ( z − z f )
Pi ,nk+1 = −

(A.2.20)

 c(i, k )∆t 
onde A(i, k ) = 
 .
h


2

13

Para que ocorra a propagao da onda necessitamos saber o valor do campo no passo de tempo imediatamente
n +1

posterior, por isso isolamos o termo Pi , k . Este processo se repete do inicio ao fim.
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Quando o campo de onda refletido retorna a superficie, como dito anteriormente, ele é
registrado (gravado) para posteriormente ser utilizado na migração.

A.2.2. Condições de Estabilidade e não-Dipersão Numérica
Para que o método numérico funcione da melhor maneira possivel, existem certas
condições de estabilidade e não-dispersão numérica que devem ser respeitadas. Como dito no
inicio da seção anterior, o espaçamento entre dois pontos consecutivos da malha, neste caso ∆x
e ∆z, fator importantissimo para o MDF relacionado à não dispersão numérica, vai depender de
uma característica do modelo de velocidades, a menor velocidade presente no modelo e também
da freqüência máxima utilizada f. Para essa modelagem utiliza-se ∆x = ∆z = h. A relação que
envolve a velocidade mínima com o tamanho do h, é:

h≤

VMIN
α. f

(A.2.21)

onde α , constante, é o número máximo de amostras por comprimento de onda, com relação a
freqüência máxima.
Como condição de estabilidade numérica, utiliza-se uma relação que amarra os
intervalos temporais de amostragem ∆t com a velocidade máxima presente no modelo de
velocidades e com h:
∆t =

h
β .VMAX

(A.2.22)

onde β , constante, é definido da mesma forma que α.

A.2.3. Condições Aplicadas nas Bordas
Um dos grandes problemas encontrados na modelagem é a questão das reflexões
indesejadas que ocorrem nas bordas do modelo, uma vez que em uma situação real o domínio
de trabalho não é limitado. Ou seja, na prática as ondas continuariam a se propagar sem sofre
este tipo de limitação associada ao modelo. Essas reflexões indesejadas são muito
problemáticas para o resultado da modelagem, pois interagem com as reflexões provenientes
dos eventos em subsuperfície, afetando a qualidade do dado registrado. Para eliminar esse
problema, são aplicadas nas bordas condições para reduzir ao máximo essas reflexões
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indesejadas. Existem duas famosas condições de borda: uma proposta por Reynolds (1978),
onde tais condições são aplicadas somente nas bordas propriamente ditas e a outra proposta por
Cerjan (1985), onde ele sugere a aplicação das condições em uma pequena região próxima a
borda. A seguir, é apresentada uma descrição sucinta acerca desses dois tipos.
Para a equação acústica da onda, no caso unidimensional,
∂ 2 u ( x, t ) 1 ∂ 2 u ( x, t )
− 2
=0
∂x 2
c
∂t 2

(A.2.23)

tem-se como solução:

u( x, t ) = ei (ωt −kx) + rei( wt+kx)

(A.2.24)

onde u(x,t) é o campo de onda acústica, c é a velocidade da onda no meio, k é o número de
onda, ω é a freqüência angular (ω=kc) e r é o coeficiente de reflexão. Embora o problema seja
bidimensional, em função de nas bordas uma das variáveis ser fixa, pode-se utilizar a equação
da onda unidimensional.
As condições propostas por Reynolds (1978) para tornar o valor do coeficiente de
reflexão nulo, conhecidas como Bordas não-reflexivas, são no sentido de aplicar as seguintes
condições de contorno na solução da equação da onda (Eq. A.2.24 ):
1 ∂u (− a, t ) ∂u (− a, t )
−
=0
c
∂t
∂x

(A.2.25)

1 ∂u ( a, t ) ∂u (a, t )
+
=0
c ∂t
∂x

(A.2.26)

e

Analogamente para z, temos:
1 ∂u (0, t ) ∂u (0, t )
−
=0
c ∂t
∂z

(A.2.27)

1 ∂u (b, t ) ∂u (b, t )
+
=0
c ∂t
∂z

(A.2.28)

e

onde o par (-a,a) são os extremos da coordenada x e o par (0,b) são os extremos da coordenada
z (profundidade).
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O método proposto por Cerjan (1985), conhecido como Bordas atenuantes,
primeiramente define regiões próximas às bordas (Fig. A.2.4), onde tais regiões funcionarão
com uma espécie de “caixa de areia” cuja largura é Na. Uma vez dentro dessas regiões, será
aplicado ao campo de onda um termo atenuador de amplitude.

Figura A.2.4: Esquema das “caixas de areia” do método de Cerjan.

O termo atenuador implementado é:

G (i ) = e −[ fat ( Na −i )]

2

(A.2.29)

onde fat é um parâmetro associado a Na. Portanto, o valor do novo campo de onda u1(x,z,t)
dentro das regiões atenuadoras será:

u1 ( x, z , t ) = u ( x, z , t ).G (i )

(A.2.30)

Após feitos alguns testes, comprovou-se que a melhor maneira era a utilização conjunta
dos métodos de Reynolds (1978) e Cerjan (1985). A seguir, são apresentados alguns resultados
para que se possa efetuar uma comparação entre os casos onde não são aplicadas condições de
borda e os que as mesmas são aplicadas.
O modelo utilizado para realizar estas comparações é um modelo sintético simples de
duas camadas paralelas, com dimensões x e z de 200x300 pontos, respectivamente, cujas
velocidades de propagação das ondas nas mesmas são 1500 m/s para a camada superior e 2000
m/s para a inferior, como ilustra a Figura A.2.5. A malha utilizada é retangular com
espaçamento h entre os nós igual a 10 (h = ∆x = ∆z). A fonte é detonada na posição x = 150
pontos e z = 3 pontos.
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Figura A.2.5: Modelo de camadas plano paralelas.

Figura A.2.6: Fotografia da propagação da onda sem a aplicação das condições de borda. Perceba a força das
reflexões causadas pelas bordas.

Figura A.2.7. Fotografia da propagação da onda, agora com aplicação das condições de Reynolds (1978) e Cerjan
(1985) apenas no lado direito e no fundo para efeito de comparação. No lado esquerdo percebe-se a reflexão forte,
já no direito praticamente não se vê nada.
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A eficiência das condições de borda aplicadas é absurdamente notória. Agora, serão
apresentados os sismogramas registrados com e sem a aplicação das condições de borda.

Figura A.2.8: Sismograma associado ao modelo de camadas plano paralelas sem a aplicação das condições de
borda. Note a grande quantidade de ruído devido as reflexões nas bordas.

Figura A.2.9: Sismograma associado ao modelo de camadas plano paralelas com as condições de borda aplicadas
apenas no lado direito e no fundo para efeito de comparação. Mesmo sem aplicar as condições de borda no lado
esquerdo, já existe uma melhora significativa.
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Figura A.2.10: Sismograma associado ao modelo de camadas plano paralelas com as condições de borda aplicadas
em ambos os lados. Uma melhora extraordinária.

Comparando os sismogramas, percebe-se uma imensa diferença entre o dado registrado
no modelo com a aplicação das condições de borda e o registrado no modelo sem a aplicação
das mesmas.
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