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de velocidades suavizada por uma śerie de cossenos de 3 termos, e por

fim após aplicar um warping w(tpp) com distorção máxima permitida de

0.2 s (50 amostras). As figuras da parte inferior destacam duas regiões

distintas das séries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

12 Série PP original, série PS convertida para o domínio tpp usando razão

de velocidades suavizada por uma śerie de cossenos de 10 termos, e
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Uma metodologia eficiente para inversão de AVO multicomponente

Resumo

Dentre as dificuldades existentes ao se trabalhar com dados sísmicos multicom-

ponentes encontra-se a complexa tarefa de inversão conjunta de AVO. Neste traba-

lho buscou-se explorar uma metodologia eficiente para realizar essa inversão. Inicial-

mente é feita uma breve revisão histórica. A teoria é apresentada desde as Equações

de Zoeppritz, passando pelas aproximações linearizadas mais recentes até chegar na

formulação para inversão conjunta. Diferentes metodologias para o alinhamento dos

dados multicomponentes são apresentadas e discutidas, para serem então postas à

prova em exemplos de dados sintéticos e quasi sintéticos. Os primeiros resultados,

obtidos em séries temporais isoladas, sugerem a necessidade da inclusão de algum

tipo de restrição física, ou informação a priori. Na aplicação da metodologia à dados

bidimensionais os resultados são muito satisfatórios. Por fim, utiliza-se dados reais na

avaliação de um algoritmo diferenciado de Dynamic Time Warping em que se impõe

limites nas distorções baseados em condições físicas. Os resultados são então com-

parados com os resultados obtidos através de outra metodologia, comum na indústria.

Apesar das dificuldades impostas pela peculiaridades do dado, o método Dynamic

Time Warping modificado foi capaz de ajustar os dados, tendo realizado um melhor

alinhamento entre os dados multicomponentes ao longo de toda a seção, além de ter

apresentado um resultado mais compatível com a realidade.

Palavras chave: dynamic time warping, dtw, inversão, multicomponente, AVO
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An efficient methodology for multicomponent AVO inversion

Abstract

There are many difficulties while working with multicomponent seismic data, from

which we can emphasize the complex task of AVO joint inversion. In this work, we ex-

plore an efficient methodology for the inversion job. First, a brief historic review takes

place. Then the theory is presented, from the Zoeppritz equations, through its most

recent linearized approximations, to the joint inversion formulation. Different method-

ologies for multicomponent data registration are shown and discussed, and then are

tested against synthetic and quasi synthetic data examples. The first results, obtained

from single time series, suggest the need to include some sort of physical restriction

or a priori information. When applied to bi-dimensional data, the results are quite sat-

isfying. Finally, using real multicomponent data, we evaluate a distinctive version o

Dynamic Time Warping algorithm, in which boundaries are imposed by physical condi-

tions. The results then are compared with those obtained by another current method-

ology, usual in the industry. Despite the difficulties imposed by this data’s quirks, the

modified version of Dynamic Time Warping was able to adjust the data and achieved a

better alignment between the multicomponent datasets throughout the entire section,

and the results presented are more compatible with reality.

Keywords: dynamic time warping, dtw, multicomponent, AVO, inversion
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1

1
Introdução

Os métodos sísmicos multicomponentes, assim como os convencionais, fazem

uso do registro temporal de ondas que se propagaram ao longo de um meio geológico.

Nos métodos convencionais registra-se apenas as ondas compressionais, enquanto o

método multicomponente também usa as ondas cisalhantes, originadas da conversão

de onda P que ocorre nas interfaces.

O método sísmico multicomponente, embora seja uma prática relativamente re-

cente, está baseado em ideias e teorias consolidadas já há bastante tempo na sis-

mologia. A partir da segunda metade do século XVIII d.C. , o estudo dos sismos

progrediu bastante com trabalhos que buscavam avaliar os efeitos geológicos dos ter-

remotos, assim como seus efeitos em edificações (BULLEN, 1965). Na frente teórica

físico-matemática os primeiro trabalhos datam do século XVII, quando Robert Hooke

enunciou a lei homônima que relaciona tensão e deformação. A partir do século XIX

a teoria da elasticidade passou a ser desenvolvida por nomes como Navier, Cauchy e

Poisson, que determinaram as equações de movimento de uma perturbação em um

meio perfeitamente elástico. Navier foi responsável pela formulação das equações

diferenciais gerais da elasticidade, em 1821, utilizando uma abordagem Newtoniana

para a composição dos corpos e assumindo que as reações elásticas são o produto

de variações em forças intermoleculares (PELISSIER, 2007). Poisson mostrou ainda a

existência teórica de dois tipos distintos de onda, P e S, que percorrem um meio com

diferentes velocidades (SHERIFF; GELDART, 1995). Após Poisson, vieram os trabalhos

de Stokes, que mostrou que a onda P tem propagação longitudinal e a S tem pro-

pagação rotacional; de Green, que estudou a reflexão e refração de ondas elásticas,

e ainda os trabalhos de Kirchhoff, que provou que há no máximo uma solução que

relacione tensão e deformação para um meio elástico em equilíbrio; de Kelvin, que

realizou estudos para meios imperfeitamente elásticos; e Rayleigh, que desenvolveu

a teoria de ondas para a interface livre de um meio elástico homogêneo. Todo esse

desenvolvimento teórico só pôde ser confrontado com observações reais quase sete
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décadas depois, com o registro das três principais ondas sísmicas – P, S e superfi-

ciais – feito por Oldham em 1897 (BULLEN, 1965; GAROTTA, 1999). Cabe mencionar

ainda os trabalhos sobre a propagação de ondas sísmicas de C. G. Knott em 1899,

E. Wiechert e K. Zoeppritz em 1907, e novamente K. Zoeppritz em 1919, que desen-

volveram a álgebra que descreve o comportamento de uma onda elástica que incide

em uma interface que separa dois meios homogêneos e isotrópicos (AKI; RICHARDS,

2002).

A geofísica de exploração, que começou a se desenvolver expressivamente a partir

do início do século XX, desprezou o uso de ondas cisalhantes durante muito tempo,

segundo Garotta (1999), devido a três fatores:

• A utilidade da sísmica multicomponente não era evidente considerando que o

imageamento de armadilhas estruturais era bem resolvido apenas com onda P.

• A magnitude e complexidade da anisotropia da velocidade de onda cisalhante.

• A dificuldade em desenvolver e operar fontes sísmicas de onda S.

• Dificuldades encontradas na etapa de processamento do dado, como a definição

dos pontos de conversão e separação das componentes em modos de propaga-

ção.

Apesar das dificuldades, alguns geofísicos experimentaram aplicar a sísmica de re-

flexão utilizando ondas S. Garotta (1999) relata trabalhos experimentais de sísmica

multicomponente nas décadas de 1960 e 1970 realizados na Rússia e França que

focavam no uso de fontes cisalhantes. Foi nesse período que a sísmica multicompo-

nente teve seu maior desenvolvimento, com o surgimento dos primeiros softwares para

processamento, com a determinação dos procedimentos para aquisição de dados de

onda S, com a definição dos limites das fontes cisalhantes, e a criação das aplicações

geológicas dos dados de onda P e S para diversos meios e condições (HARDAGE et al.,

2011). Desde esse período o uso da onda convertida PS tem sido a principal prática

na sísmica multicomponente de exploração, tendo se tornado pouco frequente o uso

de fontes cisalhantes, e o consequente uso de dados de onda SS.

A aquisição de dados multicomponentes em ambiente marítimo é registrada por

hidrofones, geofones triaxiais em cabo de fundo oceânico (dados sísmicos 4-C) (HAR-

DAGE et al., 2011), ou ainda acelerômetros. Os geofones, dispostos no fundo do mar,

geralmente são autoniveláveis, garantindo que a componente vertical esteja sempre
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alinhada com a vertical. O dado PP é obtido através da soma do registro obtido pelo hi-

drofone, com o registro da componente vertical do geofone, depois de passar por uma

calibração. Os outros dois sensores do geofone, alinhados com o plano horizontal, não

ficam necessariamente alinhados com as direções das inlines e crosslines, e por esse

motivo é necessário, na etapa de processamento do dado, rotacionar as componentes,

transformando as coordenadas de aquisição (plano inline-crossline) para coordenadas

de processamento, relativas à posição da fonte (plano radial-transversa). Após essa

transformação, a maior parte da energia da onda PS se encontra na componente ra-

dial, sendo desprezível o conteúdo de energia PS na componente transversa (YILMAZ,

2001).

Ao longo das décadas de 1980 e 1990 a sísmica multicomponente teve pouco

desenvolvimento, principalmente devido a fusões entre companhias e demissões em

massa ocorridos em toda indústria de óleo e gás neste período (HARDAGE et al., 2011).

Felizmente alguns grupos de pesquisa mantiveram-se ativos produzindo tecnologia de

sísmica multicomponente. É o caso do CREWES – Consortium for Research in Elastic

Wave Exploration Seismology – na Universidade de Calgary, e do RCP – Reservoir

Characterization Project – da Colorado School of Mines.

O uso de ondas convertidas colaborou para a disseminar a sísmica multicompo-

nente nas duas últimas décadas, e suas aplicações são diversas, tais como: imagea-

mento de refletores dentro e abaixo de sedimentos com gás; imageamento superficial

detalhado e melhor mapeamento de falhas; imageamento de diápiros de folhelhos

e alvos abaixo de camadas de sal e basalto; imageamento de interfaces com baixa

impedância de onda P, mas alta impedância de onda S; uso de atributos P-S e aná-

lise interna da razão VP/VS para discriminação de litologias; aprimorando a análise

de AVO convencional para determinação de densidade e velocidades; calibração de

bright spots de onda P; investigação de anisotropia para refinar o processamento; e

monitoramento de reservatórios (STEWART et al., 2003). O uso da sísmica multicom-

ponente no monitoramento de reservatórios e estimativa de reservas tem se tornado

frequente nos últimos anos, e há diversas publicações que abordam o tema, como por

exemplo Bale et al. (2013), Davis et al. (2013), Grossman et al. (2013), Agudelo et

al. (2013), Fraquelli e Stewart (2013), Chaveste et al. (2013) e Padhi e Mallick (2013),

todos publicados em uma edição do periódico The Leading Edge cujo tema foi exclu-

sivamente o uso de ondas cisalhantes na exploração, mostrando que de fato trata-se

de um assunto de interesse bastante atual. Por esse motivo também é crescente o

interesse na inversão de dados multicomponentes, que estimam quantitativamente as

propriedades físicas dos reservatórios utilizando os dados PP e PS em conjunto.
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A inversão de AVO multicomponente, apesar de ser objeto de estudo há décadas

(STEWART, 1990; LARSEN, 1999; WANG, 1999; HAMPSON et al., 2005; CHEN et al., 2009),

ainda apresenta desafios técnicos a serem superados. Dentre as dificuldades existen-

tes pode-se destacar a amarração dos dados PP e PS, que consiste na conversão do

dado PS do domínio de tempo PS para o domínio de tempo PP.

Por serem diferentes, as velocidades de onda compressional (α) e de onda cisa-

lhante (β) resultam em diferenças no registro de eventos. A velocidade S é menor

que a velocidade P, e isso acarreta num atraso no registro de refletores sísmicos. É

essencial para a inversão de AVO multicomponente que os dados PP e PS, quando

convertidos para o mesmo domínio, estejam com os eventos bem alinhados.

Garotta et al. (2002) mostraram que é possível formular um problema inverso em

que a razão γ é obtida a partir de estimativas calculadas através de dados de tempo

e amplitude. Por se tratar de um processo altamente não linear, é utilizada uma abor-

dagem por simulated annealing para obter γ, e ainda assim há a necessidade de se

amarrar manualmente pelo menos dois pontos nos dados.

Outra abordagem para a amarração de dados multicomponentes, proposta por

Fomel e Backus (2003), utiliza o método dos mínimos quadrados para realizar um me-

lhor ajuste em dados que já tenham sido corrigidos manualmente. Essa metodologia

requer que uma cautelosa interpretação prévia de horizontes para utilizar de estima-

tiva inicial, caso contrário a solução do problema de mínimos quadrados pode acabar

“presa” dentro de um mínimo local.

DeAngelo et al. (2003) utilizaram time-slices para identificar estruturas geológi-

cas correspondentes em diferentes tempos nos volumes PP e PS, conseguindo as-

sim estabelecer uma relação entre os tempos tPP e tPS. Ogiesoba e Stewart (2003)

aplicaram um método semelhante à análise de velocidade para mapear o tempo PS

para o tempo PP em dados pre-stack, realizando uma busca por um volume de sem-

blance como função de três parâmetros: velocidade de empilhamento PS, o tempo em

zero offset e a razão γ. Hardage et al. (2011), notando a importância desta etapa de

amarração, dedicaram um capítulo inteiro ao assunto em que compilaram diferentes

abordagens, incluindo algumas já mencionadas.

Este trabalho buscou estudar diferentes formas de realizar a amarração de dados

multicomponentes, a fim de diminuir o erro associado a inversão de eventos não cor-

relacionados. Os conceitos de inversão de AVO multicomponente são apresentados

no Capítulo 2, em que são expostas as equações que descrevem o particionamento

de energia de uma onda incidente em uma interface, suas aproximações lineariza-
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das, e a formulação do problema inverso. No Capítulo 3 são apresentadas diferentes

abordagens para solucionar o problema de amarração dos dados multicomponente,

iniciando com a demonstração de uma relação analítica entre velocidades e domínios

de tempo, seguida da apresentação do algoritmo DTW , seguida de sua extensão Dy-

namic Image Warping conforme proposta por Hale (2013). É apresentada então a

nossa contribuição para o algoritmo DTW , que permite as distorções temporais em

uma série apenas dentro de um intervalo considerado um vínculo. E então, são feitas

algumas considerações acerca da resolução e largura de banda do dado PS, após ser

convertido para o domínio de tempo do dado PP.

No Capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados obtidos para os testes

realizados utilizando dados sísmicos sintéticos, inicialmente apenas o caso 1D. Em

seguida estendeu-se a metodologia para o caso 2D, aplicando o algoritmo a uma se-

ção sísmica sintética. No Capítulo 5 o algoritmo é aplicado a um dado convencional,

comparando-o com ele mesmo após sofrer uma distorção sintética conhecida. Em

seguida, delineou-se a metodologia para um dado real multicomponente. No capí-

tulo 6 é aplicada a inversão conjunta de AVO após realizar a correção no domínio de

tempo. A inversão foi realizada para dois conjuntos destintos de dados: um corrigido

manualmente, utilizando marcadores de poço; e outro corrigido de forma automática,

utilizando a metodologia proposta neste trabalho.

Conclui-se então, no Capítulo 7, que a metodologia desenvolvida foi eficiente, e

que apesar das dificuldades impostas pelo dado real utilizado, o algoritmo se mostrou

robusto o suficiente para alinhar corretamente os dados PP e PS. Os resultados da

inversão realizada com os dados alinhados automaticamente apresentaram melhor

continuidade, especialmente nas bordas.
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2 Inversão conjunta de AVO
multicomponente

O processo de inversão consiste em, a partir de dados observados, inferir sobre

um modelo geofísico - normalmente uma representação simplificada do meio geoló-

gico estratificado e suas propriedades elásticas - que corresponda a essas observa-

ções. Em outras palavras, a solução de um problema inverso é um modelo geofísico

cuja resposta apresente um grau de concordância com os dados medidos. A inversão

conjunta de AVO multicomponente não é diferente. A seção sísmica - dado observado

- pode ser representada através modelo convolucional, como sendo o resultado da

refletividade do meio convolvida com o pulso gerado pela fonte sísmica, somado a um

ruído aleatório (YILMAZ, 2001). O que buscamos são propriedades elásticas do meio,

como velocidades de propagação compressional e cisalhante, e densidade. Veremos

que é possível relacionar as propriedades físicas do meio com as refletividades ex-

pressas nas Equações de Zoeppritz. Veremos também que, devido a complexidade

dessas equações, aproximações - geralmente lineares - são utilizadas. Por fim, ve-

remos como os dados PP e PS são acoplados para que se possa fazer a inversão

conjunta.

2.1 Equações de Zoeppritz

Consideremos a propagação de uma onda compressional plana num meio isotró-

pico. Na interface entre duas camadas com propriedades elásticas distintas, a energia

da onda plana incidente é particionada: uma parte será refletida e a outra parte será

transmitida. Cada uma dessas partes também sofrerá uma conversão parcial em onda

cisalhante. Desta forma, a energia de uma única onda compressional incidente será

particionada em quatro: as ondas refletidas compressional e cisalhante, e as ondas

transmitidas compressional e cisalhante (figura 1).

O particionamento da onda incidente é descrito pelo conjunto de Equações de
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Figura 1: Representação esquemática do particionamento da energia de uma onda
plana compressional incidente em uma interface que separa dois meios com diferen-
tes propriedades elásticas. Os parâmetros αi, βi e ρi referem-se à velocidade de
propagação da onda compressional, à velocidade de propagação da onda cisalhante
e à densidade, respectivamente. RPP e RPS são os coeficientes de reflexão das ondas
PP e PS, respectivamente. De forma análoga, os termos TPP e TPS são os coeficien-
tes de transmissão das ondas PP e PS. Os ângulos de incidência e reflexão da onda
PP é dado por θ1, e o ângulo de reflexão da onda PS é dado por ϕ1. Os ângulos de
transmissão das ondas PP e PS são dados respectivamente por θ2 e ϕ2.

Zoeppritz (AKI; RICHARDS, 2002), através das quais é possível quantificar a fração de

energia de cada parte. A representação matricial mostrada na equação (2.1) agrupa

todas as equações de Zoeppritz que nos são pertinentes. Essas são as equações

utilizadas para relacionar os coeficientes de reflexão RPP e RPS com as velocidades

compressional (α) e cisalhante (β), os ângulos de reflexão (θ1 e ϕ1) e transmissão (θ2 e

ϕ2), e o parâmetro do raio (p). As equações referentes à componente SH, assim como

a dedução do conjunto de equações de Zoeppritz, embora omitidas aqui, podem ser

encontradas facilmente na literatura. Aki e Richards (2002), por exemplo, descrevem

as equações de Zoeppritz como um produto de matrizes

MX = N, (2.1)

em que
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M =


−α1p − cosϕ1 α2p cosϕ2

cos θ1 −β1p cos θ2 −β2p
2ρ1c1 cos θ1 ρ1β1c2 2ρ2c3 cos θ2 ρ2β2c4

−ρ1α1c2 2ρ1c1 cosϕ1 −ρ2α2c4 −2ρ2c3 cosϕ2

 , (2.2)

N =


α1p

cosθ1

2ρ1c1cosθ1

ρ1α1c2

 , (2.3)

e

X =


RPP

RPS

TPP

TPS

 . (2.4)

Os coeficientes ci, i = 1, ..., 4 acima são dados por c1 = β2
1p, c2 = (1 − 2β2

1p
2),

c3 = β2
2p, c4 = (1− 2β2

2p
2), e o parâmetro do raio sendo definido pela Lei de Snell:

p ≡ sinθ1
α1

=
sinθ2
α2

. (2.5)

Observe que as equações de Zoeppritz relacionam os coeficientes de reflexão

RPP e RPS com as as propriedades elásticas do meio α, β e ρ, além dos ângulos θ e

ϕ, que são funções das velocidades das camadas e da geometria de aquisição, assim

como o parâmetro do raio p. A equação (2.1) pode ser utilizada tanto para modelagem

direta - cálculo de RPP e RPS através das propriedades físicas e geometria - quanto

para resolver o problema inverso: cálculo das propriedades físicas através de RPP

e RPS. Porém o uso das equações de Zoeppritz é mais comum no primeiro caso

que no segundo, pois o processo de inversão é dificultado pela não linearidade das

equações. A figura 2 mostra o comportamento de curvas de amplitude por ângulo em

duas situações distintas, ressaltando o caráter não linear das mesmas, especialmente

após os ângulos críticos, em que a onda deixa de ser homogênea e passa a ter uma

componente imaginária. Para contornar as dificuldades impostas pelo comportamento
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destas curvas, geralmente utilizam-se aproximações linearizadas, como veremos a

seguir.
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Figura 2: Curvas de AVA para duas interfaces distintas, mostrando o caráter altamente

não-linear das equações, especialmente após os ângulos críticos.

2.2 Aproximações para as equações de Zoeppritz

Visto que as equações de Zoeppritz são altamente não lineares em relação às

velocidades e densidade, diversas aproximações foram feitas a fim de linearizá-las.

Aki e Richards (2002) mostraram que, ao assumir que os contrastes de propriedades

físicas entre as camadas são pequenos, as equações para os coeficientes de reflexão

PP e PS podem ser reduzidas às seguintes formas:
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RPP ≈
1

2cos2θ
Rα − 4β2p2Rβ +

1

2
(1− 4β2p2)Rρ, (2.6)

e

RPS ≈
−pα

2cosϕ

[
−4β2

(
p2 +

cosθ

α

cosϕ

β

)
Rβ + (1− 2β2p2 + 2β2 cosθ

α

cosϕ

β
)Rρ

]
, (2.7)

onde Rα é a refletividade de velocidade de onda P, Rβ é a refletividade de velocidade

de onda S e Rρ é a refletividade de densidade, dada por

Rα =
∆α

α
, (2.8)

Rβ =
∆β

β
, (2.9)

Rρ =
∆ρ

ρ
. (2.10)

A partir da equação (2.6), Shuey (1985) reescreveu RPP em função da razão de

Poisson σ, substituindo os parâmetros β e ∆β por σ e ∆σ através da relação

β2 = α2 1− 2σ

2(1− σ)
, (2.11)

que substituindo em 2.7, é possível obter

RPP ≈ R0 +

[
A0R0 +

∆σ

(1− σ)2

]
sin2θ +

1

2
Rα

(
tan2θ − sin2θ

)
, (2.12)

em que

A0 =
Rα

Rα +Rρ

− 2

(
1 +

Rα

Rα +Rρ

)(
1− 2σ

1− σ

)
, (2.13)

R0 ≈
1

2
(Rα +Rρ) . (2.14)

Shuey (1985) propôs ainda a ordenação dos termos da equação (2.12) de tal forma

que cada termo representasse a contribuição de uma faixa de ângulos diferente ao

coeficiente de reflexão RPP . O primeiro termo está associado à incidência normal, o

segundo termo está associado à ângulos intermediários (entre 0° e 30°), e o terceiro
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termo está associado à ângulos maiores. Neste mesmo trabalho Shuey foi pioneiro na

inversão de AVO, ao tentar obter um fator de fluido linearizado a partir da combinação

do primeiro e parte do terceiro termo da equação (2.12).

Smith e Gidlow (1987) inovaram ao propor o ajuste por mínimos quadrados para

os parâmetros relativos a Rα e Rβ, utilizando a equação

RPP ≈
5

8
Rα −

β2

α2

(
4Rβ +

1

2
Rα

)
sin2θ +

1

2
Rαtan

2θ. (2.15)

Partindo das equações (2.6) e (2.7) de Aki e Richards, Stewart (1990) utilizou a

relação de Gardner et al. (1974),

Rρ ∼
1

4
Rα, (2.16)

para reescrever os termos relativos à densidade em função de α e sugerir pela primeira

vez a inversão conjunta das componentes PP e PS, usando as equações

RPP ≈
1

8

(
1− 4β2

α
sin2θ +

4

cos2θ

)
Rα −

4β2

α2
sin2θRβ, (2.17)

RPS ≈ −
αtanϕ

8β

(
1− 2β2

α2
sin2θ +

2β

α
cosθcosϕ

)
Rα

+
αtanϕ

2β

(
4β2

α2
sin2θ +

4β

α
cosθcosϕ

)
Rβ. (2.18)

Também a partir da equação (2.6), Fatti et al. (1994) consideraram que para ângu-

los de incidência inferiores a 35° e razão de velocidades P e S pertencente ao intervalo

de 1.5 a 2.0, o termo referente à densidade pode ser desprezado. Essa simplificação é

escrita em função das impedâncias acústicas das onda P e S, I e J respectivamente,

como mostra a equação (2.19):

RPP ≈
1

2
RI

(
1 + tan2θ

)
− 4

(
β

α

)2

(RJ) sin2θ, (2.19)

em que

I = ρα⇒ 1

2
RI =

1

2
(Rα +Rρ) = RP , (2.20)
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J = ρβ ⇒ 1

2
RJ =

1

2
(Rβ +Rρ) = RS. (2.21)

Verm e Hilterman (1995) utilizaram como base o trabalho de Shuey (1985), e re-

escreveram a equação (2.12) em função da “refletividade de Poisson” Rpn, conforme

mostra a equação

RPP ≈ (cos2θ)RP + (sin2θ)Rpn, (2.22)

em que

Rpn ≈
∆σ

(1− σ)2
. (2.23)

Em sua tese de mestrado, Larsen (1999) fez uma excelente revisão da teoria de

inversão conjunta de AVO criada ao longo das duas décadas anteriores, e apresentou

as equações

RPP ≈
(1 + tan2θ)

2
RI − 4

β2

α2
sin2θRJ , (2.24)

e

RPS ≈ −
[
αtanϕ

10β

(
1 + 2sin2ϕ− 2β

α
cosθcosϕ

)]
RI

+

[
αtanϕ

β

(
2sin2ϕ− 2β

α
cosθcosϕ

)]
RJ , (2.25)

que são equivalentes às equações (2.17) e (2.18), apresentadas por Stewart (1990),

porém escritas em função das impedâncias acústicas I e J .

Hampson et al. (2005) apresentaram uma outra abordagem para a inversão con-

junta PP e PS, estimando os parâmetro físicos em termos das refletividades de onda

P, de onda S e de densidade. As equações de Aki e Richards foram reescritas em

termos de RP , RS e RD, conforme mostram

RPP ≈ ARP +BRS + CRD (2.26)

e
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RPS ≈ DRS + ERD, (2.27)

em que

A = 1 + tan2θ, (2.28)

B = −8
β2

α2
sin2θ, (2.29)

C = −1

2
tan2θ + 2

β2

α2
sin2θ, (2.30)

D =
4αtanϕ

β

(
sin2ϕ− β

α
cosθcosϕ

)
, (2.31)

E =
−αtanϕ

2β

(
1 + 2sin2ϕ− 2

β

α
cosθcosϕ

)
, (2.32)

ϕ = sin−1
(
β

a
sinθ

)
. (2.33)

As relações entre as refletividades e as velocidades P e S e a densidade são

descritas por

RP =
1

2
(Rα +Rρ) , (2.34)

RS =
1

2
(Rβ +Rρ) , (2.35)

RD = Rρ. (2.36)

Além das aproximações citadas, cabe mencionar o trabalho de Wang (1999), que

utilizou aproximações pseudo quadráticas para as equações de Zoeppritz, obtendo

assim melhores aproximações, e o trabalho de Chen et al. (2009), que realizam a

inversão conjunta usando as equações exatas de Zoeppritz expressas em termos de

quatro parâmetros independentes, todos eles razões.
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2.3 Inversão conjunta de AVO

No contexto de problema inverso, não é difícil notar que as equações apresentadas

na seção (2.2) podem ser utilizadas para se obter propriedades físicas através de

parâmetros medidos. Utilizando as curvas de AVO em cada tempo de um gather,

podemos formular matricialmente o problema a ser resolvido da seguinte forma:

d = Gm, (2.37)

em que d é o vetor de dados, m é o vetor de parâmetros e G é a matriz de sensi-

bilidade, que define a relação entre parâmetros e dados. As velocidades α e β são

tidas como constantes para todos offsets dentro de um mesmo gather, uma vez que

após a correção NMO todos os traços estão em zero-offset. Assim, a relação entre

parâmetros e dados depende apenas da geometria do arranjo, o que se traduz em

offsets ou ângulos.

A equação (2.26), por exemplo, aplicada à um tempo fixo dentro de um gather, é


RPP (θ1)

RPP (θ2)
...

RPP (θn)

 =


A(θ1) B(θ1) C(θ1)

A(θ2) B(θ2) C(θ2)
...

A(θn) B(θn) C(θn)



RP

RS

RD

 . (2.38)

Aplicando a equação (2.38) para cada tempo de um image gather, obtém-se os traços

contendo RP , RS e RD, que são as propriedades que buscamos.

Ainda utilizando as aproximações de Hampson et al. (2005) como exemplo, pode-

mos escrever o equivalente matricial para a equação (2.27),


RPS(θ1, ϕ1)

RPS(θ2, ϕ2)
...

RPS(θn, ϕn)

 =


D(θ1, ϕ1) E(θ1, ϕ1)

D(θ2, ϕ2) E(θ2, ϕ2)
...

...

D(θn, ϕn) E(θn, ϕn)


[
RS

RD

]
, (2.39)

e acoplando as equações (2.38) e (2.39) obtém-se
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RPP (θ1)

RPP (θ2)
...

RPP (θn)

RPS(θ1, ϕ1)

RPS(θ2, ϕ2)
...

RPS(θn, ϕn)


=



A(θ1) B(θ1) C(θ1)

A(θ2) B(θ2) C(θ2)
...

A(θn) B(θn) C(θn)

0 D(θ1, ϕ1) E(θ1, ϕ1)

0 D(θ2, ϕ2) E(θ2, ϕ2)
...

0 D(θn, ϕn) E(θn, ϕn)




RP

RS

RD

 , (2.40)

que é a equação da chamada inversão conjunta PP-PS.

É importante notar que esse acoplamento de equações não se restringe ao caso

das equações (2.26) e (2.27) de Hampson et al. (2005). A mesma metodologia pode

ser aplicada para as equações (2.6) e (2.7) de Aki e Richards, (2.17) e (2.18) de

Stewart ou (2.24) e (2.25) de Larsen.
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3
Amarração dos dados PP e PS

É de fundamental importância para o processo de inversão conjunta de AVO mul-

ticomponente que os eventos dos dados PP e PS estejam alinhados corretamente.

Vimos na seção 2.3 que a inversão conjunta é feita tempo a tempo, supondo que o

evento registrado num tempo do dado PP seja o mesmo evento registrado no mesmo

tempo do dado PS. Caso essa premissa não seja verdadeira, o processo deixa de fa-

zer sentido, pois a inversão estaria sendo realizada a partir de dois eventos distintos.

Usualmente o alinhamento PP-PS é feito através da determinação de horizontes equi-

valentes nos dois dados. Pode-se então distorcer o dado PS entre esses horizontes

conhecidos, assumindo que a distorção seja linear. Obviamente, esse método de-

pende da correta identificação de um mesmo horizonte em ambos dados, o que nem

sempre é trivial. Dentre os fatores que dificultam a correta identificação dos horizon-

tes pode-se citar: o fato de o dado PS ser pobre em informação de alta frequência, a

possibilidade de um evento estar com a polaridade invertida, ou ainda a possibilidade

de um evento estar presente apenas em um dos dados. Nas próximas subseções são

apresentadas algumas estratégias para efetuar o alinhamento dos dados PP-PS.

3.1 Conversão de domínio de tempo em zero-offset

O dado de reflexão sísmica é registrado em tempo duplo (two-way time, ou TWT),

o que significa que o registro de tempo de cada evento se refere ao tempo de descida

da onda sísmica até uma dada interface, somado ao tempo de subida da onda sísmica

refletida na interface. Para alterar o domínio de tempo para profundidade utiliza-se a

velocidade de propagação da onda sísmica, que é uma propriedade física do meio.

Essa velocidade pode ser estimada a partir do próprio dado de reflexão sísmica, atra-

vés da análise de velocidade (YILMAZ, 2001).

No caso de dados sísmicos multicomponentes há também o registro das ondas
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compressionais que foram convertidas em cisalhantes na interface refletora. A velo-

cidade de propagação da onda cisalhante, β, é inferior à velocidade de propagação

da onda compressional, α, e por esse motivo a onda que sofreu conversão levará

mais tempo para chegar a superfície. A figura 3 ilustra a situação simplificada em

que uma onda compressional (P), partindo de um ponto inicial d0, percorrendo n ca-

madas, cada uma dessas camadas com espessura hi, velocidade de propagação de

onda compressional αi e velocidade de propagação de onda cisalhante βi. As setas

indicam a direção de propagação de cada onda, e a variação no eixo das abscissas

indica o tempo gasto para onda percorrer cada uma das camadas. De volta à origem,

identificada como d0 na figura, podemos ver que o tempo de chegada da onda com-

pressional, em azul, é inferior em relação ao tempo de chegada da onda convertida,

em vermelho. Isso ocorre porque as velocidades de onda P, αi, são maiores que as

velocidade de onda S, βi, resultando assim num menor tempo gasto para percorrer a

mesma distância, hi. Perceba que o eixo das absissas refere-se ao tempo, e por se

tratar da propagação apenas em zero-offset, as trajetórias são idênticas.

Figura 3: Dado um modelo unidimensional com n camadas, em que cada camada
possui: espessura hi, velocidade de propagação de onda compressional αi e veloci-
dade de propagação de onda cisalhante βi. Uma onda compressional (P, em azul)
que sofre conversão para onda cisalhante (S, em vermelho) na n-ésima interface, será
registrada na superfície em um tempo superior ao tempo de registro da onda com-
pressional que não sofreu conversão para cisalhante. Esse modelo com apenas uma
dimensão espacial equivale a um dado em zero-offset.
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Embora o modelo da figura 3 pareça simples por considerar a propagação de onda

apenas em uma dimensão espacial, essa suposição equivale a um dado em zero-

offset1. Através desse modelo, é possível estabelecer de forma intuitiva as relações

matemáticas necessárias para converter tempo em profundidade, como veremos a

seguir.

Consideremos o modelo da figura 3 para apenas uma camada, ou seja, para o

caso n = 1. A onda compressional inicia sua trajetória descendente, e percorre a

distância entre d1 e d0 com velocidade a1. Ao atingir o refletor na profundidade d1,

a fração refletida como onda P percorrerá novamente a distância entre d1 e d0, com

velocidade α1 até voltar à superfície. Desta forma, o tempo total que a onda P, sem

sofrer conversão para S, leva para percorrer uma camada de espessura h1 = d1 − d0,
com velocidade de onda P α1, é:

tPP1 =
d1 − d0
α1

+
d1 − d0
α1

= 2
h1
α1

. (3.1)

Supondo agora uma situação análoga com duas camadas, ou seja, n = 2. O

tempo para percorrer a primeira camada permanecerá o mesmo, e deverá ser somado

ao tempo necessário para percorrer a segunda camada. De forma análoga ao caso

anterior, temos

tPP2 = tPP1 +
d2 − d1
α2

+
d2 − d1
α2

= tPP1 + 2
h2
α2

, (3.2)

e para três camadas temos

tPP3 = tPP2 +
d3 − d2
α3

+
d3 − d2
α3

= tPP2 + 2
h3
α3

. (3.3)

De forma que fica fácil observar que a generalização para n camadas é dada por

tPPn =
n∑
i=1

2
(di − di−1)

αi
=

n∑
i=1

2
hi
αi
. (3.4)

Para a situação de apenas uma camada, considerando a onda compressional con-

vertida em cisalhante, temos que a distância entre d1 e d0 será percorrida com velo-

cidade α1 quando a onda estiver na trajetória descendente, e com velocidade β1 na

trajetória ascendente. Assim, o tempo total que a onda leva para percorrer a camada

1 é
1Dado que possui espaçamento nulo entre fonte e receptor, ou ainda dado que já teve o normal-

moveout (NMO) corrigido
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tPS1 =
d1 − d0
α1

+
d1 − d0
β1

=
h1
α1

+
h1
β1
. (3.5)

Para duas camadas a situação é análoga ao caso em que não há conversão de onda

P em onda S,

tPS2 = tPS1 +
d2 − d1
α2

+
d2 − d1
β2

= tPS1 +
h2
α2

+
h2
β2
. (3.6)

A generalização para n camadas fica então:

tPSn =
n∑
i=1

[
(di − di−1)

αi
+

(di − di−1)
βi

]
=

n∑
i=1

[
hi
αi

+
hi
βi

]
. (3.7)

As equações (3.4) e (3.7) nos permitem converter para o domínio do tempo um

dado amostrado em profundidade. E pode-se ainda distinguir dois domínios de tempo:

o tempo PP, em que há apenas a reflexão de uma onda compressional, e o tempo PS,

em que na reflexão da onda compressional há a conversão para onda cisalhante.

Podemos manipular as equações (3.4) e (3.7) para isolar a profundidade, obtendo

então a relação matemática usada para converter um dado no domínio do tempo (PP

ou PS) para o domínio da profundidade. Para o caso PP, podemos reescrever a equa-

ção (3.4) em termos de um tempo arbitrário tPPj
:

tPPj
= tPPj−1

+ 2
dj − dj−1

αj
, (3.8)

de onde podemos escrever

dj = dj−1 + αj
(tPPj

− tPPj−1
)

2
. (3.9)

Reescrevendo como uma somatória até o j-ésimo termo, chegamos a

dj =
n∑
j=1

[
αj

(tPPj
− tPPj−1

)

2

]
. (3.10)

De forma semelhante, podemos utilizar a equação (3.7) para encontrar a relação

entre a profundidade e um tempo arbitrário tPSj
, no domínio de tempo PS:

tPSj
= tPSj−1

+

(
dj − dj−1

αj

)
+

(
dj − dj−1

βj

)
, (3.11)

em que pode-se isolar o termo dj para obter
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dj = dj−1 + (tPSj
− tPSj−1

)

(
αjβj
αj + βj

)
, (3.12)

que na notação de somatória até o j-ésimo termo fica:

dj =
n∑
j=1

[
(tPSj

− tPSj−1
)

(
αjβj
αj + βj

)]
. (3.13)

As equações (3.4), (3.7), (3.10) e (3.13) são facilmente implementadas computa-

cionalmente, e nos permitem efetuar conversões entre tempo PP e profundidade, e

tempo PS e profundidade. Para efetuar a conversão direta entre tempo PP e tempo

PS, podemos igualar as equações (3.9) e (3.12), uma vez que a variação de profundi-

dade dj − dj−1 é igual em ambos casos. Assim chegamos a:

αj
(tPPj

− tPPj−1
)

2
= (tPSj

− tPSj−1
)

(
αjβj
αj + βj

)
, (3.14)

e podemos ainda reescrever em função da variação de tempos:

αj
(∆tPPj

)

2
= (∆tPSj

)

(
αjβj
αj + βj

)
, (3.15)

em que ∆tPPj
= (tPPj

− tPPj−1
) e ∆tPSj

= tPSj
− tPSj−1

. Ao isolarmos o termo ∆tPSj
,

obtemos

∆tPSj
= ∆tPPj

(
αj + βj

2βj

)
. (3.16)

que ainda pode ser reescrita, em função da razão de velocidades γ = α/β, como sendo

∆tPSj
= ∆tPPj

(
γj + 1

2

)
. (3.17)

As equações (3.16) e (3.17) nos permitem converter diretamente um dado no

tempo PS para o tempo PP em termos de variação do tempo, ou seja, em termos

de taxa de amostragem. A taxa de amostragem inicial de ambos os dados costuma

ser igual e constante, e para manter essa condição ao final do processo de conversão,

é necessário que seja feita uma reamostragem do dado convertido.

Alternativamente, pode-se reescrever a equação3.17 em função da razão de velo-

cidades médias, permitindo a conversão em termos de tempos absolutos (URSENBACH

et al., 2013), conforme mostra a equação
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tPS = tPP

(
γavg + 1

2

)
. (3.18)

Observando a equação (3.16), o problema de conversão de um dado amostrado

no tempo PS para um dado amostrado no tempo PP parece estar solucionado. Basta

conhecer as velocidades α e β para todas as profundidades, e a conversão torna-se

trivial. No entanto, essas velocidades geralmente não são conhecidas em detalhe. As

velocidades obtidas através da análise de velocidade feita durante o processamento

são na verdade modelos suaves, com um conteúdo de baixa frequência, que acabam

por indicar apenas uma tendência nos valores de velocidade. Essas velocidades de

processamento não possuem necessariamente vínculo com a real velocidade de pro-

pagação da onda no meio (AL-CHALABI, 1994), e por isso devem ser encaradas como

estimativas de uma velocidade do tipo aparente. Ao usar esses campos de velocidade

suavizados para efetuar a conversão do domínio de tempo PS para PP, o ajuste dos

dados ocorrerá de forma grosseira. Esses campos, embora pouco detalhados, trazem

informações qualitativas importantes, e podem ser usados como uma primeira aborda-

gem no processo de mudança de tempo PS para PP. Outra possibilidade seria adotar

o método proposto por Garotta et al. (2002), em que o parâmetro extraído da inversão

é a própria razão das velocidades γ. No entanto, este método apresenta singularidade

para γ igual à 2, que é um valor bastante comum para os campos brasileiros, sendo

assim inviável aplicar o método nessas regiões. A seção (3.2) apresenta uma meto-

dologia capaz de efetuar um ajuste fino dessa conversão entre diferentes domínios de

tempo, conforme proposto por Hale (2012).

3.2 Dynamic Time Warping

O fato de os dados de sísmica de reflexão multicomponente serem registrados em

diferentes domínios de tempo resulta na dificuldade em lidar com eles de forma con-

junta. Um mesmo evento é registrado em diferentes tempos nos dados PP e PS, e

para realizar a inversão conjunta é necessário converter um dos dados para o domínio

do outro, o que tipicamente significa passar o dado PS para o domínio do tempo PP.

Na seção (3.1) foi apresentada uma forma analítica para se converter o tempo PS em

tempo PP, que não efetua uma conversão exata porque utiliza modelos suavizados de

velocidades. No entanto, a metodologia apresentada pode ser utilizada como uma pri-

meira aproximação, após a qual deverá ser feito um ajuste mais minucioso. Tal ajuste

pode ser realizado utilizando um método conhecido como Dynamic Time Warping.
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Dynamic Time Warping (DTW ) é uma técnica que utiliza uma abordagem de pro-

gramação dinâmica para alinhar duas séries temporais, de forma que uma medida de

distância entre as séries seja minimizada (BERNDT; CLIFFORD, 1994). Sua aplicação

se estende por diversas áreas da ciência, como medicina (TUZCU; NAS, 2005), reco-

nhecimento de fala (AINSWORTH, 1988 apud BERNDT; CLIFFORD, 1994), bioinformática,

engenharia química, robótica (KEOGH; RATANAMAHATANA, 2005) e até reconhecimento

de escrita cursiva (NIELS, 2004). Recentemente

Não é objetivo deste trabalho discutir as diversas variações de metodologias uti-

lizadas na aplicação da técnica de DTW, sendo relevante à esse trabalho o conceito

geral da técnica, que será exposto a seguir.

Consideremos duas séries temporais S e T , com n e m elementos respectiva-

mente,

S = s1, s2, ..., si, ..., sn, (3.19)

e

T = t1, t2, ..., tj, ..., tm. (3.20)

Podemos representar as séries S e T em um plano cartesiano, em que cada série

é disposta em um eixo, formando assim uma matriz de dimensões n × m, em que

cada elemento (i, j) representa quão próximos são os valores si e tj entre si. Berndt

e Clifford (1994) comentam sobre a possibilidade de se utilizar diferentes medidas de

distância entre os elementos, de acordo com as particularidades do problema. Por

exemplo, pode-se usar a equação

δ(si, tj) = |si − tj| , (3.21)

ou a equação

δ(si, tj) = (si − tj)2 . (3.22)

Independente da função de distância utilizada, o importante é que ela quantifique

a proximidade entre as duas séries. Uma vez definida a medida de distância a ser

utilizada, pode-se formular o problema de distorção temporal como sendo o menor

percurso de distorção baseado na distância acumulativa de cada percurso (BERNDT;
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CLIFFORD, 1994), onde δ é a medida de distância entre os elementos de duas séries

temporais, que pode ser representada por

DTW (S, T ) = min
w

p∑
k=1

δ(wk), (3.23)

sendo que wk corresponde a um ponto (i, j)k, e p é o número de pontos necessários

para completar o trajeto, conforme ilustra a figura 4.

Normalmente o percurso de distorção - warping path - é sujeito a algumas restri-

ções, como por exemplo mostram Keogh e Ratanamahatana (2005), que estabelecem:

• Condições de contorno: w1 = (1, 1) e wp = (n,m). Essa restrição garante que

o percurso de distorção inicie e termine na diagonal principal da matriz.

• Continuidade: dado wk = (a, b), então wk−1 = (a′, b′), onde a− a′ ≤ 1 e b− b′ ≤
1. Isso restringe os passos permitidos para o percurso de distorção às células

adjacentes, incluindo a célula adjacente diagonal.

• Monotonicidade: dado wk = (a, b), então wk−1 = (a′, b′), onde a − a′ ≥ 0 e

b − b′ ≥ 0. Desta forma o percurso de distorção sempre segue a diagonal de

forma crescente.

Para melhorar o desempenho do algoritmo, pode-se ainda adicionar outras restrições,

visando diminuir o universo de possíveis percursos de distorção, conforme Berndt e

Clifford (1994) mencionam:

• Janela de distorção: restringe-se a distorção apenas dentro de uma janela

definida por |i− j| ≤ w, onde w é um valor positivo que define a largura da

janela. Vide figura 4.

• Restrição de inclinação: restringe-se a inclinação do warping path, evitando

assim movimentos demasiadamente grandes em uma das direções.

Para encontrar o percurso que minimiza a distorção (equação 3.23), utiliza-se uma

abordagem de programação dinâmica para avaliar a seguinte recorrência:

γ(i, j) = δ(si, tj) +min [γ(i− 1, j), γ(i− 1, j − 1), γ(i, j − 1)] , (3.24)

em que δ(si, tj) é a distância entre os elementos si e tj, e a distância cumulativa γ(i, j)

é a soma da distância entre os elementos e a distância cumulativa mínima dentre os

três elementos vizinhos.
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Figura 4: Percurso de distorção (warping path) definido pela menor distância entre
duas sequências.

Conforme observado por Hale (2012), esse é um problema de programação di-

nâmica, cujo algoritmo vem através da quebra do problema em problemas menores.

Neste caso, pode-se decompor o problema de minimização do percurso (equação

3.24) em duas etapas: acumulação e busca reversa.

Uma vez calculada a matriz das distâncias entre as duas séries (algoritmo 3.1),

aplica-se a equação 3.24 para se obter a matriz de distâncias acumuladas γ, conforme

mostra o algoritmo 3.2. A etapa final (algoritmo 3.3) consiste em encontrar o percurso

com mínima distância acumulada, e para tal, percorre-se a matriz no sentido contrário

ao sentido em que foi feita a acumulação, ou seja, da direita para a esquerda.

Algoritmo 3.1 Calcula matriz de distâncias δ entre cada elemento das séries S e T, de
tamanhos m e n respectivamente. O cálculo da distância pode ser feito de diferentes
formas (e.g. equações 3.21 e 3.22)

For i = 1, ..., m Do:
For j = 1, ..., n Do:
δ[i,j] = distância entre S[i] e T[j]

EndDo
EndDo
Return δ
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Algoritmo 3.2 Calcula matriz γ, acumulação de distâncias armazenadas na matriz δ,
de dimensões m por n.
γ[1,1] = δ[1,1]
For i = 2, ..., m Do:

For j = 2, ..., n Do:
γ[i,j] = δ[i,j] + min( γ[i-1,j], γ[i-1,j-1], γ[i,j-1] )

EndDo
EndDo
Return γ

Algoritmo 3.3 Calcula vetor u que contém os índices do percurso de distorção que
minimiza as distâncias acumuladas em γ
i = m

j = argmin
k

(γ[m,k] ) # argumento do menor valor de γ da última coluna

While i > 0 Do:
γmin = min( γ[i-1,j], γ[i-1,j-1], γ[i,j-1] )

mindic = { γ[i-1,j ] : j , # dicionário com os valores de γ vizinhos
γ[i-1,j-1] : j-1, # e seus respectivos índices de coluna
γ[i ,j-1] : j-1 }

jtmp = j

j=mindic[γmin]
If (γmin 6= γ[i, jtmp-1]) Or (j ≤ 0) Then
i = i - 1

If j < 0 Then j = 0

u[i] = j

EndIf
EndDo
Return u

Hale (2012) propõe ainda uma abordagem mais eficiente, em que apenas um nú-

mero limitado de deslocamentos (lags) entre as séries é calculado. Essa metodologia

é equivalente àquela representada pela figura 4, porém calculada apenas dentro da

faixa limitada pelas linhas tracejadas, reduzindo assim o número de elementos a se-

rem calculados para a matriz de distâncias. Uma particularidade interessante nessa

abordagem é otimização do processo ao se calcular apenas uma faixa de distorção, e

não a matriz δ inteira, com seus m× n elementos. Assumindo que os dados possuem

uma variação de tempo pequena, pode-se calcular a diferença entre das duas séries

temporais para um determinado intervalo de lags, o que seria equivalente a utilizar a

janela de distorção, conforme descrito por Berndt e Clifford (1994), porém sem sequer

calcular os valores de δ fora da região de interesse.
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3.3 Dynamic Image Warping

Recentemente Hale (2013) propôs uma metodologia baseada no DTW chamada

de Dynamic Image Warping, ou DIW, que consiste em aplicar o método time warping

para cada traço de um sismograma, tratando-os independentemente. Para contornar

problemas relativos à instabilidade, Hale começa aplicando o método DTW para cada

traço individualmente, e então suavizando a matriz de erros na direção vertical. Em

seguida aplica essa mesma suavização, porém na direção horizontal da matriz. Esse

processo, aplicado a todas as linhas da imagem, é iterativo, e resulta em uma matriz de

distorções suavizadas, em que as descontinuidades laterais vão se tornando menos

frequentes a cada iteração.

Seguindo a formulação de Hale, a matriz δ não mais possui dimensões m × n, e

sim m × nl, onde nl representa o intervalo permitido de lags. Desta forma, o filtro

simétrico de suavização pode ser escrito como

δ̃(i, l) = δ̃f (i, l) + δ̃t(i, l)− δ(i, l), (3.25)

em que δ̃f (i, l) é a resposta de δ(i, l) após se aplicar o filtro “para frente”, dado pelas

equações 3.26 e 3.27, e δ̃t(i, l) é a resposta após se aplicar o filtro “para trás”, dado

pelas equações

δ̃f (0, l) = δ (0, l) , (3.26)

δ̃f (i, l) = δ(i, l) +min


δ̃f (i− 1, l − 1)

δ̃f (i− 1, l)

δ̃f (i− 1, l + 1)

, para i = 1, 2, ..., m− 1, (3.27)

δ̃t (m− 1, l) = δ (m− 1, l) , (3.28)

δ̃t (i, l) = δ(i, l) +min


δ̃t (i+ 1, l − 1)

δ̃t (i+ 1, l)

δ̃t (i+ 1, l + 1)

, para i = m− 2, m− 3, ..., 0. (3.29)

Porém, ao lidar com os traços desta forma pode-se criar artifícios que causem
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descontinuidade lateral no dado. Em outras palavras, não há qualquer restrição que

imponha que a distorção aplicada a um traço seja igual, ou sequer parecida, com a

distorção aplicada aos traços vizinhos. Por esse motivo, estendemos a ideia deste filtro

para outra dimensão, com o intuito de criar um vínculo lateral entre as distorções. Esse

processo de filtragem é o equivalente a aplicar o filtro em outra dimensão, conforme

ilustra a figura 5. O filtro, que segundo a metodologia de Hale (2013) é aplicado no

plano lag x tempo, pode ser aplicado também no plano lag x traço.

tempo

tra
ço

lag

Figura 5: Ilustração dos planos em que convém-se aplicar o filtro não-linear.

Embora essa filtragem no plano lag x traço não tenha sido efetivamente aplicada

neste trabalho, o conceito fica aqui exposto para referência a trabalhos futuros.
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3.4 Imposição de limites físicos

As restrições mencionadas por Keogh e Ratanamahatana (2005) impõem condi-

ções básicas para que o método obedeça leis físicas. Essas condições são: continui-

dade, monotonicidade e condições de contorno. Utilizando os conceitos revistos na

seção 3.1, podemos escrever que

γ =

(
2

∆tPS
∆tPP

)
− 1, (3.30)

e utilizar essa equação como uma nova imposição, levando em consideração os valo-

res plausíveis de γ. Por exemplo, a situação representada na figura 6a mostra três pos-

sibilidades de caminho. O primeiro caminho, vertical, equivale a afirmar que ∆tPP = 0,

e portanto γ =∞. Essa é uma impossibilidade física, e portanto este caminho sequer

deveria ter sido considerado. A segunda e terceira opções, diagonal e horizontal, im-

põem que ∆tPP ≥ ∆tPS, resultando em um γ ≤ 1. Outra impossibilidade física, já que

a velocidade compressional é sempre maior que a velocidade cisalhante, e portanto

∆tPP < ∆tPS.

tPP

t P
S

a) b)

tPP

t P
S

Figura 6: Representação das possibilidades de movimento do percurso de distorção.
Em (a) temos as três opções dadas pelas restrições tradicionais, conforme enume-
radas por Keogh e Ratanamahatana (2005). Na figura (b) vemos duas regiões em
vermelho, denotando regiões de impossibilidade de escolha devido à uma imposição
ou limite físico. Desta forma, os pontos passíveis de escolha para o percurso de dis-
torção encontram-se dentro de um triângulo definido por imposições mais restritivas.

Para satisfazer os limites físicos e restringir o caminho de distorção a um universo

plausível, podemos escolher os pontos a serem investigados pelo DTW através de um
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gabarito de posições plausíveis, que respeitem determinadas relações. Por exemplo,

podemos definir que o caminho a ser percorrido não poderá ter um valor de γ fora do

intervalo 1.1 ≤ γ ≤ 11, conforme mostra a figura 6b. Toda região em vermelho da figura

é desprezada, pois implicaria em um γ fora do intervalo aceitável. Para compensar

o efeito de distâncias, é necessário penalizar os pontos mais distantes, de forma a

normalizá-los antes de fazer a escolha do menor caminho, conforme proposto pelo

método DTW. Esse tipo de imposição se assemelha bastante ao que Myers (1980)

chama de restrições locais de tipo 2, e em casos como este o uso de ponderadores

ou penalizadores é uma prática comum.

3.5 Resolução e largura de banda após mudança do
domínio de tempo

O poder de resolução vertical de uma onda sísmica é controlado basicamente

pelo seu comprimento de onda (GAISER, 1996; URSENBACH et al., 2013). Sabe-se que o

comprimento de onda é dado pela razão entre velocidade de propagação e frequência,

λ = v/f , e que a frequência é função da fonte sísmica. Desta forma, temos que

o comprimento de onda é diretamente proporcional à velocidade de propagação da

mesma. No caso das ondas P e S, sabemos que a velocidade da onda cisalhante

β é sempre inferior à velocidade de onda compressional α, e consequentemente o

comprimento de onda da onda S é inferior, resultando em uma melhor resolução,

quando comparada com a onda P. No entanto, o que se observa na prática é um dado

PS com uma resolução inferior em relação ao dado PP, o que se deve essencialmente

aos efeitos de atenuação (BALE; STEWART, 2002; URSENBACH et al., 2013). Ao viajarem

com menor velocidade, as ondas S possuem menor comprimento de onda, porém

também possuem mais oscilações, resultando portanto em uma maior atenuação.

Após a conversão do dado PS para o domínio de tempo PP, ocorre uma compres-

são do sinal sísmico em seu eixo temporal, resultando em uma frequência dominante

superior à frequência do dado em seu domínio de tempo original. A princípio, essa ob-

servação parece contra-intuitiva, pois a frequência depende exclusivamente da fonte

sísmica, que não foi alterada. No entanto, tem-se que esse “achatamento” ao longo

do eixo temporal ocorre devido ao fato de a velocidade β ser menor que a velocidade

α, o que resulta em um atraso no registro das reflexões no dado PS. Ursenbach et al.

(2013) mostram que o comprimento de onda, e portanto, também a resolução vertical,

não se alteram após a conversão do domínio de tempo, e que o aumento da largura
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de banda de frequência serve como um “conveniente lembrete” de que a resolução

do dado PS é aumentada quando este é dado é “comprimido” para caber na janela

de tempo do dado PP, e ainda concluem que não há a necessidade de se aplicar

nenhuma correção de wavelet após a conversão de domínio.
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4
Estratégias de aplicação do
Dynamic Time Warping

4.1 Amarração para um traço sintético

Utilizando dados de velocidades e densidade de um poço, foi criado um modelo

sintético empilhado a partir das equações de Zoeppritz (equação 2.1). A figura 7

mostra os dados gerados em seus respectivos domínios de tempo. A polaridade do

dado PS foi invertida para facilitar na identificação de eventos correspondentes no

dado PP .

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
tpp (s)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
tps (s)

a)

PP(tpp)

b)

-PS(tps) 

Figura 7: Dados sintéticos (a) PP e (b) PS gerados com as equações de Zoeppritz a

partir de dados de poço em seus respectivos domínios de tempo.

A primeira abordagem foi estabelecer valores constantes para γ (figura 8), e reali-

zar a conversão utilizando a equação 3.18. Em seguida, aplicou-se o DTW tradicional
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para realizar o ajuste fino permitindo distorções de até 500 amostras (ou seja, até

2.0 s). O resultado, apresentado na figura 10, mostra que utilizar um valor constante

para γ não produz conversões adequadas. Um dos motivos principais para que não

se possa utilizar um γ médio é a grande disparidade nas velocidades iniciais, especial-

mente no que diz respeito à coluna d’água, como mostra a figura 8. Efetivamente, não

ocorre propagação de onda S em meio fluido, e a razão γ não deveria estar definida

nessa região. Admite-se, para fins práticos na etapa de análise de velocidade, razões

γ muito altas como forma de considerar a velocidade de propagação de onda S como

sendo nula. No entanto, a disparidade nos valores de γ ao longo da série é evidente,

e por esse motivo não se consegue assumir um valor médio que permita um ajuste

inicial razoável.

A abordagem seguinte foi utilizar aproximações de baixa frequência para a razão

γ, conforme mostra a figura 9. Essas aproximações foram feitas a partir de séries de

cossenos truncadas, utilizando diferentes números de termos (3, 10 e 50). As figuras

11-13 mostram os resultados para diferentes aproximações, aplicando um warping

com distorção máxima de 50 amostras (ou seja 0.2 s). Nota-se que a aproximação

de 10 termos (Figura 12) já produz uma conversão bastante razoável, assim como

a aproximação de 50 termos. A aproximação utilizando 3 termos não foi capaz de

aproximar o suficiente as duas séries originais. Para que as séries pudessem ser

alinhadas nesse caso, seria necessário permitir grandes distorções no dado, o que

pode acarretar numa amarração errônea e sem critérios, como foi visto na figura 7.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
t (s)

0

2

4

6

8

10

12

14

γ

γ(int)  original

γ(int)  constante (=2.0)

γ(int)  constante (=3.0)

γ(int)  constante (=4.0)

γ(int)  constante (=5.0)

Figura 8: Razão de velocidades intervalares γ de um dado real (em preto), e os valores

constantes de γ utilizados como ajustes iniciais.
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
t (s)

0

2

4

6

8

10

12

14
γ

γ(int)  original

γ(int)  passa baixa (3 termos)

γ(int)  passa baixa (10 termos)

γ(int)  passa baixa (50 termos)

Figura 9: Razão de velocidades intervalares γ de um dado real (em preto), e as apro-

ximações filtradas utilizando um filtro passa baixa.
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PP(tpp)
a)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

γ=2
b)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

γ=3
c)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

γ=4
d)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
t (s)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

γ=5
e)

Figura 10: Série PP original (a), e as conversões de domínio utilizando diferentes

valores de γ. Em (b) temos γ = 2.0, em (c) γ = 3.0, em (d) γ = 4.0 e por fim γ = 5.0 em

(e). Em cada um dos casos são apresentados, acima, a série PS(tpp) convertida para

o domínio tpp utilizando γ constante, e abaixo, a série após aplicar um warping w(tpp)

com distorção máxima de 2.0 s (500 amostras).
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

2.50 2.55 2.60 2.65 2.70
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

Figura 11: Série PP original, série PS convertida para o domínio tpp usando razão de

velocidades suavizada por uma śerie de cossenos de 3 termos, e por fim após aplicar

um warping w(tpp) com distorção máxima permitida de 0.2 s (50 amostras). As figuras

da parte inferior destacam duas regiões distintas das séries.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

2.50 2.55 2.60 2.65 2.70
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

Figura 12: Série PP original, série PS convertida para o domínio tpp usando razão

de velocidades suavizada por uma śerie de cossenos de 10 termos, e por fim após

aplicar um warping w(tpp) com distorção máxima permitida de 0.2 s (50 amostras). As

figuras da parte inferior destacam duas regiões distintas das séries.
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

2.50 2.55 2.60 2.65 2.70
t (s)

PP(tpp)

PS(tpp)

PS(w(tpp))

Figura 13: Série PP original, série PS convertida para o domínio tpp usando razão

de velocidades suavizada por uma śerie de cossenos de 50 termos, e por fim após

aplicar um warping w(tpp) com distorção máxima permitida de 0.2 s (50 amostras). As

figuras da parte inferior destacam duas regiões distintas das séries.

Avaliou-se então a aplicabilidade do método na presença de diferentes níveis ruído

aleatório. A figura 14 mostra os resultados para ajustes com presença de ruído de

10%, 25% e 50%, e os respectivos coeficientes de correlação para cada situação.

Num primeiro momento pode-se especular que os resultados comprovam que o mé-

todo é bastante robusto, pois foi capaz de aproximar os dois traços mesmo com um

nível de ruído de 25%, no entanto convém salientar que o ajuste inicial, utilizando a

aproximação de 10 termos para γ, já havia alinhado as duas séries quase que perfei-

tamente. Os testes com diferentes níveis de ruído serviram para avaliar a estabilidade

do método perante a perturbações, e como foi possível observar na figura 14, o DTW

se mostrou estável.
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PP(tpp)

PS(w(tpp))

Sem ruído

Corr: 0.9393

PP(tpp)

PS(w(tpp))

Ruído: 10%

Corr: 0.9188

PP(tpp)

PS(w(tpp))

Ruído: 25%

Corr: 0.6803

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
t (s)

PP(tpp)

PS(w(tpp))

Ruído: 50%

Corr: 0.5476

Figura 14: Aplicação do DTW para o dado PS ajustado previamente com o γ suavi-

zado (10 termos), com a presença de diferentes níveis de ruído.

Por fim, utilizou-se a ideia apresentada na sub-seção 3.4 para realizar a conversão

direta entre os dados sintéticos PP e PS, sem informação nenhuma de velocidades

ou γ, usando apenas a imposição de que a razão entre as velocidades estivesse no

intervalo 1.1 ≤ γ ≤ 11. O resultado, mostrado na figura 15d, foi então comparado com

o resultado obtido através da conversão direta por DTW, sem qualquer imposição de

limites para γ (figura 15c). Percebe-se em ambos casos que o dado PS convertido

se aproximou bastante do dado PP (figura 15a). A diferença entre os dois resultados

se dá devido à imposição de limites físicos, no caso da figura 15d, que acarreta na

desejável característica de apresentar uma conversão que se encaixa dentro de limites

de plausibilidade e possibilidade físicas.
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Figura 15: Dados sintéticos (a) PP e (b) PS, conforme apresentados na figuras 7a

e 7b. (c) Dado PS convertido utilizando o método DTW tradicional, sem qualquer

correção prévia. (d) Dado PS convertido diretamente por DTW, sem utilizar qualquer

correção prévia, usando a imposição de que a razão γ deve estar dentro do intervalo

[1.1, 11.0].

4.2 Amarração de seção sísmica

4.2.1 Dado sintético

Para estudar a aplicabilidade do método de amarração automática em seções sís-

micas, avaliou-se o seu desempenho em uma seção sintética empilhada, gerada a

partir das equações de Zoeppritz (figura 16a). Foi criada então uma superfície (figura

17a) cujos valores representam, em milissegundos, a distorção a ser aplicada na se-

ção sísmica original (figura 16a). O resultado, apresentado na seção da figura 16b,

representa o dado em outro domínio de tempo, ligeiramente diferente do original.
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Utilizando a seção modificada (figura 16b) e a seção original (figura 16a), aplicou-

se o DTW tratando cada coluna das imagens (i.e. cada traço sísmico) de forma in-

dependente, com o intuito de recuperar a superfície de distorção original (figura 17a).

Para essa abordagem não foi realizada nenhuma conversão de tempo prévia utilizando

γ, e o tamanho máximo permitido das distorções foi limitado a 800 milissegundos.

A seção recuperada (figura 18b) e a superfície de distorção recuperada (figura

17b) mostram que o método foi bastante eficaz. Embora a seção alterada fosse ape-

nas ligeiramente diferente que a seção original, com uma distorção máxima inferior a

300 ms, o método se mostrou estável ao preservar a continuidade lateral do dado.

Buscou-se em seguida avaliar a consistência do método na presença de ruído, e

para tal foi adicionado um ruído gaussiano de 5% ao dado original e ao dado alterado

(figuras 19a e 19b). Novamente tratando cada coluna da imagem como uma série

temporal independente, e utilizando os mesmos parâmetros na aplicação do DTW,

obteve-se a seção sísmica recuperada apresentada na figura 21b. A superfície de

distorção recuperada é apresentada na figura 20b.

Percebe-se que a presença do ruído aleatório, embora não tenha afetado muito o

produto final, que é a seção recuperada mostrada na figura 21b, causou visíveis per-

turbações na superfície de distorção da figura 20b, refletindo mais uma vez a natureza

puramente matemática do método, que essencialmente busca minimizar o custo1 de

um percurso. Não há qualquer imposição para que haja coerência entre a distorção

de dois traços consecutivos, e por esse motivo, as regiões onde prevalece o ruído ale-

atório não há continuidade lateral. Por outro lado, ao longo dos horizontes sintéticos,

em que o que prevalece é o sinal sobre o ruído, notamos que as distorções são mais

homogêneas, e se aproximam da superfície real de distorção (figuras 20a e 20b).

1No caso do DTW esse custo se traduz na diferença entre as duas séries, conforme visto nas
equações 3.21 e 3.22
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Figura 16: (a) Modelo sintético gerado através das equações de Zoeppritz, e (b) o
mesmo modelo, distorcido com uma superfície conhecida (Figura 17a).

Figura 17: (a) Superfície representando a distorção aplicada ao dado sintético (figura
16a) de forma a gerar o dado distorcido apresentado na figura 16b. Do lado direito, (b)
superfície recuperada utilizando DTW aplicado às duas imagens da figura 16.
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Figura 18: (a) O mesmo modelo sintético apresentado na figura 16a, comparado com
(b) o modelo recuperado aplicando-se a superfície de distorção da figura 17b, obtida
através do DTW.

Figura 19: (a) Modelo sintético previamente utilizado, com adição de um ruído gaus-
siano de 5%, e (b) o modelo, distorcido com uma superfície conhecida (figura 20a),
somado a um ruído gaussiano de 5%.
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Figura 20: (a) Superfície representando a distorção aplicada ao dado sintético (figura
19a) de forma a gerar o dado distorcido apresentado na figura 19b. Do lado direito, (b)
superfície recuperada utilizando DTW aplicado às duas imagens da figura 19.

Figura 21: (a) O mesmo modelo sintético apresentado na figura 19a, comparado com
(b) o modelo recuperado aplicando-se a superfície de distorção da figura 20b, obtida
através do DTW.
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5
Aplicações do DTW em dados
reais empilhados

5.1 Dado sísmico convencional com distorção conhe-
cida

Nesta etapa buscou-se observar o comportamento do método DTW em um dado

real cuja distorção fosse conhecida. Para tal, foi utilizado um segmento de dado real

PP (figura 22a) a partir do qual, utilizando uma superfície de distorção conhecida (fi-

gura 23a), gerou-se um dado PP distorcido (figura 22b). Essa superfície foi definida

buscando-se gerar um dado cujo tempo registrado fosse compatível com um dado PS,

e por isso há regiões com mais de 3200 ms de distorção.

O algoritmo DTW foi aplicado diretamente, sem que houvesse correção prévia por

γ, permitindo uma distorção de até 4000 ms. A seção recuperada, apresentada na

figura 24b, mostra a eficácia do método em recuperar o dado original (figura 24a).

A superfície recuperada (figura 23b) ficou muito próxima da original (figura 23a), dei-

xando evidente que o método obteve êxito nessas condições.

Para avaliar o comportamento do algoritmo na presença de perturbações, adicionou-

se um ruído gaussiano de 15% a cada um dos dados, resultando nas figuras 25a e

25b. Ao aplicar o método sob as mesmas condições anteriores, obteve-se a seção

apresentada na figura 27b, recuperada através da superfície de distorção da figura

26b. Essas duas figuras, quando comparadas respectivamente com as figuras 27a e

26a, ressaltam a eficácia e robustez do método quando aplicado em dados perturba-

dos. Pequenas faixas de discordância lateral são perceptíveis apenas na figura 26b.

Observando o resultado final (figura 27b), podemos afirmar que o método resultou

numa recuperação muito satisfatória do dado original.
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Figura 22: (a) Trecho de uma seção sísmica de um dado convencional PP, e (b) o
mesmo dado, distorcido com uma superfície conhecida (Figura 23a).

Figura 23: (a) Superfície representando a distorção aplicada ao dado convencional
(Figura 22a) de forma a gerar o dado distorcido apresentado na figura 22b. Do lado
direito, (b) superfície recuperada utilizando DTW aplicado às duas imagens da figura
22.
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Figura 24: (a) O mesmo trecho de seção sísmica apresentada na figura 22a, compa-
rado com (b) o trecho de seção recuperado aplicando-se a superfície de distorção da
figura 23b, obtida através do DTW.

Figura 25: (a) Trecho de uma seção sísmica previamente utilizado (figura 22a) com
adição de um ruído gaussiano de 15%, e (b) o mesmo mesmo trecho, distorcido com
uma superfície conhecida (figura 26a), somado a um ruído gaussiano de 15%.
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Figura 26: (a) Superfície representando a distorção aplicada ao dado convencional
(figura 25a) de forma a gerar o dado distorcido apresentado na figura 25b. Do lado
direito, (b) superfície recuperada utilizando DTW aplicado às duas imagens da figura
25.

Figura 27: (a) O mesmo trecho de seção sísmica apresentada na figura 25a, compa-
rado com (b) o trecho de seção recuperado aplicando-se a superfície de distorção da
figura 26b, obtida através do DTW.
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5.2 Dado sísmico multicomponente real

5.2.1 Abordagem direta por DTW

Utilizando a ideia de DTW com restrições físicas, conforme exposto na Seção 3.4,

definimos um universo plausível em que a razão entre velocidades esteja sempre no

intervalo 1.1 ≤ γ ≤ 11. A proposta foi não restringir excessivamente o intervalo de

γ, com o intuito de avaliar a robustez do método. A figura 28a mostra um trecho de

registro PP , e a figura 28b mostra o registro PS dessa mesma região.

A distorção calculada por DTW é apresentada na figura 29a, e embora mostre uma

grande variação lateral de alta frequência, é notável a tendência global das distorções.

Para suplantar esse “ruído” lateral, aplicou-se uma média móvel lateral - ou seja, tempo

a tempo - utilizando uma janela de 300 traços. O resultado dessa filtragem por média

móvel está exposto na figura 29b, e foi este resultado que foi utilizado para converter o

dado PS original, do domínio de tempo tPS para o domínio de tempo tPP . O resultado

desta conversão encontra-se na figura 30b.

Nota-se que, assim como na abordagem por horizontes, não houve modificação

expressiva em nenhuma feição geológica, e que o dado PS convertido para o tempo

tPP (figura 30b) ficou bastante semelhante ao dado convertido utilizando a outra abor-

dagem (figura 32b). No entanto, percebe-se que os refletores não foram corretamente

alinhados, por exemplo, em torno de 2.5 s. O dado PS foi excessivamente compri-

mido, e o refletor que se encontra em 2.5 s no dado PP , foi deslocado para aproxima-

damente 2.35 s no dado PS. Os horizontes sobrepostios sobre a figura
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Figura 28: (a) Seção sísmica real, obtida através do registro de ondas PP , com al-
guns horizontes identificados ao longo de um poço. (b) Seção sísmica real, obtida
através do registro de ondas convertidas PS, ainda no domínio de tempo PS, com os
horizontes interpretados como correspondentes à aqueles identificados na seção PP .

Figura 29: (a) Superfície de distorção calculada por DTW para converter o dado PS
para o domínio de tempo PP . (b) Mesma superfície de distorção após a aplicação de
uma média móvel lateral com uma janela de 300 traços.
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Figura 30: (a) Dado PP original e (b) dado PS convertido para o domínio de tempo
PP utilizando a superfície de distorção da figura 29b. Os horizontes em destaque na
figura 29b foram obtidos através da amarração feita com um poço, conforme descrito
na sub-seção 5.2.2.
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5.2.2 Abordagem por horizontes ao longo de um poço

Considerando os resultados obtidos ao aplicarmos diretamente o DTW a um dado

real, procurou-se então avaliar uma abordagem alternativa, considerada usual na in-

dústria, em que a conversão de tempo do dado PS é realizada através do mapeamento

e correspondência entre horizontes em ambos dados. Esses horizontes foram mape-

ados apenas para a posição em que se encontra um poço, e assumiu-se não haver

variação lateral, ou seja, considerou-se todos horizontes planos e paralelos à super-

fície. Uma vez tendo identificado visualmente os horizontes nos dois dados, fez-se

uma distorção linear entre cada par de horizontes de modo a “amarrar” as posições

conhecidas (i.e. horizontes mapeados) e distorcer linearmente o dado PS nas regiões

em que não havia informação.

Nas figuras 31a e 31b é possível ver os dois dados, PP e PS respectivamente,

com os horizontes interpretados já marcados. Utilizando a posição relativa desses

horizontes, distorceu-se o dado PS (figura 31b), obtendo então o dado PS convertido

para o domínio de tempo PP , conforme mostrado na figura 32b. Percebe-se que não

houve grande modificações nas feições geológicas, tendo o dado passado apenas por

uma “compressão” temporal.
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Figura 31: (a) Seção sísmica real, obtida através do registro de ondas PP , com al-
guns horizontes identificados ao longo de um poço. (b) Seção sísmica real, obtida
através do registro de ondas convertidas PS, ainda no domínio de tempo PS, com os
horizontes interpretados como correspondentes à aqueles identificados na seção PP .

Figura 32: (a) Dado PP com horizontes identificados. (b) Dado PS já convertido para
o domínio de tempo PP, e com os horizontes demarcados.
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5.2.3 Comparação entre os métodos: Horizontes vs. DTW

Conforme visto na figura 30b, o alinhamento dos refletores utilizando exclusiva-

mente o DTW não ocorreu de forma satisfatória, principalmente entre 2.0 e 3.5 s. Já a

conversão utilizando a abordagem por horizontes ao longo de um poço aparentemente

foi bem sucedida, conforme mostrou a figura 32b. Para avaliar as diferenças entre as

duas metodologias, comparou-se as distorções geradas pelo método que se utiliza

de horizontes (figura 33a) com as distorções geradas pelo DTW, após a suavização

(figura 33b). Embora sutil, é perceptível uma diferença na variação de distorção entre

2.0 e 5.0 s no tempo PS, que corresponde ao intervalo entre 1.0 e 3.0 s no tempo PP .

Considerando a ideia de restrições físicas, conforme apresentada na subseção

3.4, decidiu-se então calcular a razão de velocidades γ necessária para gerar dis-

torções das figuras 33a e 33b, utilizando a equação 3.30. Esses valores de γ são

apresentados nas figuras 34a e 34b respectivamente, e em detalhe nas figuras 35a e

35b.

Apesar das distorções (figuras 33a e 33b) apresentarem comportamento seme-

lhante, ao avaliarmos a razão γ necessária para gerar tais distorções (figuras 34a e

34b), é possível notar uma grande disparidade entre os dois métodos. Enquanto o

método de horizontes mostra um modelo absolutamente sintético para as razões de

velocidades, o resultado obtido por DTW se mostrou muito mais plausível, com valores

de γ próximos à aqueles encontrados na realidade, e sem a presença de descontinui-

dades. A região branca da figura 34b refere-se a valores fora da escala, em que γ se

encontra em torno de 10.0.

Na figura 35a é possível notar, mesmo que bem sutilmente, a presença de uma

descontinuidade de cor branca entre as camadas. Essa descontinuidade refere-se ao

valor infinito, e seria o equivalente a um percurso de distorção totalmente vertical, con-

forme visto na figura 6a. Por outro lado, como a metologia adotada no DTW limitava o

valor de γ, esse tipo de descontinuidade não aparece na figura 35b.
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Figura 33: (a) Distorção causada pela amarração por horizontes, e que foi utilizada
para gerar a figura 32b. (b) Distorção calculada por DTW após suavização lateral,
conforme mostrada na figura 29b.
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Figura 34: (a) Razão γ correspondente à distorção obtida por amarração por horizon-
tes (figura 33a) . (b) Mesma razão γ, porém obtida através do DTW (figura 33b).
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Figura 35: Vista em detalhe das figuras 34a e 34b em uma escala mais apropriada.
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5.2.4 Abordagem por DTW após amarração prévia por horizontes

Embora tenha apresentado um resultado aparentemente mais coerente, o método

que se utiliza apenas dos horizontes realizou a conversão do domínio de tempo con-

siderando um modelo físico impossível. Por outro lado, o método baseado em DTW,

embora tenha mostrado um comportamento mais realista para os valores de γ, não

conseguiu alinhar corretamente os dois dados.

Os resultados apresentados na figura 33b sugere haver uma forte influência das

distorções iniciais (i.e. mais próximo da superfície) no não alinhamento dos refletores.

Para suplantar esse problema, a solução encontrada foi aplicar uma etapa intermediá-

ria de amarração, em que se fixou o terceiro horizonte nos dois dados (representado

em vermelho na figura 31, em 2.37 s no tempo PP , e 4.08 s no tempo PS). Ao fixar

essa posição e a posição final do dado, obteve-se duas novas subseções, conforme

apresentadas nas figuras 36a e 36b.

Aplicando o DTW às duas imagens da figura 36, considerando apenas distorções

para um γ ∈ [1.1, 5.0], obteve-se uma superfície que foi então suavizada por média

móvel utilizando uma janela de 100 traços, gerando a superfície apresentada na figura

37b. Na figura 37a pode-se ver a superfície de distorção conforme proposta pelo

método dos horizontes, baseada na superfície original (figura 33a) após ter seu início

já corrigido (“amarrado”). Nota-se apenas pequenas flutuações laterais, mas no geral

as duas superfícies da figura 37 são muito semelhantes.

Ao se utilizar a equação 3.30 para calcular a razão de velocidades γ necessária

para gerar distorções das figuras 37a e 37b, chegamos ao resultado apresentado nas

figuras 38a e 38b, respectivamente. Nota-se uma nítida diferença no comportamento

de γ, inclusive com descontinuidades tendendo ao infinito nas faixas em branco da

figura 38a. Já a figura 38b mostra um γ mais suave e contínuo, como todos os valores

dentro de um intervalo plausível.

Utilizando a superfície encontrada (figura 37b), distorceu-se o dado PS apresen-

tado na figura 36b, resultando na seção apresentada na figura 39b. Ao compararmos

os refletores de 39a e 39b, podemos notar que agora há uma boa correspondência,

diferente do resultado apresentado na figura 30.
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Figura 36: (a) Dado PP original, com o inicio amarrado no tempo 2.37 s no domínio
de tempo tPP . (b) Dado PS original, com o início amarrado em 4.08 s no domínio de
tempo tPS.

Figura 37: (a) Superfície de distorção obtida através do método de amarração por
horizontes, quando aplicada à seção já previamente amarrada, conforme mostrada na
figura 36. (b) Superfície obtida por DTW para a seção previamente amarrada com um
horizonte (figura 36).
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Figura 38: (a) Razão γ correspondente à distorção obtida por amarração por horizon-
tes (figura 37a) . (b) Mesma razão γ, porém obtida através do DTW aplicado à seção
previamente amarrada utilizando um horizonte (figura 37b) .
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Figura 39: (a) Dado PP original, com o inicio amarrado no tempo 2.37 s no domínio
de tempo tPP . (b) Dado PS convertido a por DTW após realizar uma amarração prévia
no tempo 4.08 s no domínio de tempo tPP .
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6
Inversão de AVO de dados reais
usando DTW

Para realizar a inversão conjunta, o primeiro passo foi converter o dado PS aberto

(i.e. pre-stack) para o domínio de tempo tPP . Para tal, utilizou-se a superfície de

distorção apresentada na figura 37b, aplicando cada traço da superfície à todos os

traços do gather correspondente. A parte inicial do dado foi previamente amarrada até

o terceiro horizontes, conforme visto na subseção 5.2.4. Essa operação foi realizada

para todos os gathers.

O DTW foi aplicado no dado PS(tPS) após fixar um refletor em comum em ambos

dados (PP (tPP ) e PS(tPS)). Para fins de comparação com a metodologia que envolve

apenas a correção por horizontes, na figura 40 encontram-se três gathers, referentes

a uma mesma posição: o dado PP (tPP ) original, o dado PS(tPP )hor corrigido apenas

pela amarração de horizontes planos, e o dado PS(tPP )hor+dtw que foi corrigido através

da amarração de um horizonte seguida por um ajuste fino utilizando o DTW.

A inversão foi realizada utilizando o dado com apenas correção por horizontes

(PS(tPP )hor), e depois utilizando o dado com correção por um horizonte seguida da

correção por DTW (PS(tPP )hor+dtw). As respostas das duas inversões conjuntas - PP

com o PS(tPP )hor, e PP com o PS(tPP )hor+dtw - foram obtidas utilizando a equação

2.40 e são apresentadas nas figuras seguintes. As refletividades de onda P obtida

com os dois dados estão apresentada nas figuras 41a e 41b. As refletividades de

onda S são mostradas na figuras 42a e 42b, e as refletividades de densidade estão

disposta as figuras 43a e 43b.

Nota-se nos três casos (RP , RS e RD) que a abordagem por DTW permitiu uma

inversão de dados ligeiramente melhor alinhados, especialmente quando observadas

as regiões de borda, em que a abordagem por horizontes planos é mais vulnerá-

vel. Percebe-se em RP uma maior continuidade na refletividade de alguns horizontes,

como por exemplo em 2.6 s na parte esquerda da figura 41b. Porém, a parte direita da
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figura 41b, em torno de 2.8 s, apresentou pouca continuidade lateral, aparentemente

por conta da presença de ruído. Em RS não há grandes diferenças do que diz respeito

à continuidade, mas alguns horizontes estão melhor marcados na figura 42b, gerada a

partir do dado PS convertido usando a metodologia conjunta de horizontes com DTW.

Não houve melhora na refletividade de densidade obtida pela inversão usando o dado

PS(tPP )hor+dtw.
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Figura 40: Comparativo entre um mesmo gather do dado PP e do dado PS, esse último
tendo sido convertido ao domínio de tempo PP através da metodologia de horizontes
(PS(tPP )hor) e através do DTW (PS(tPP )hor+dtw) após “amarrar” o terceiro horizonte
(em vermelho nas figuras 31a e 31b). Em destaque, alguns tempos mostrando o
alinhamento entre os refletores.
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Figura 41: Refletividade de onda P (RP ) obtida através da inversão de AVO realizada
utilizando: (a) o dado corrigido por horizontes (figura 32b); e (b) utilizando o dado corri-
gido por DTW após amarração prévia de um horizonte (figura 39b). A linha pontilhada
refere-se à posição do poço utilizado para realizar o ajuste.

Figura 42: Refletividade de onda S (RS) obtida através da inversão de AVO realizada
utilizando: (a) o dado corrigido por horizontes (figura 32b); e (b) utilizando o dado corri-
gido por DTW após amarração prévia de um horizonte (figura 39b). A linha pontilhada
refere-se à posição do poço utilizado para realizar o ajuste.
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Figura 43: Refletividade de densidade (RD) obtida através da inversão de AVO rea-
lizada utilizando: (a) o dado corrigido por horizontes (figura 32b); e (b) utilizando o
dado corrigido por DTW após amarração prévia de um horizonte (figura 39b). A linha
pontilhada refere-se à posição do poço utilizado para realizar o ajuste.
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7
Conclusões

Nesse trabalho avaliou-se diferentes formas de se alinhar um dado de onda con-

vertida PS com um dado de onda puramente compressional PP , com o intuito de se

realizar uma inversão conjunta de AVO. Foram utilizados modelos sintéticos, criados a

partir das equações de Zoeppritz, para estudar o comportamento das séries temporais

de forma unidimensional.

Utilizou-se inicialmente diferentes aproximações para a razão entre as velocidades

compressional e cisalhante (γ) para gerar uma distorção inicial, seguida de uma distor-

ção limitada realizada através da metologia conhecida como Dynamic Time Warping.

Para valores constantes de γ, que implicam em uma aproximação excessivamente

grosseira, os resultados foram desastrosos.

No entanto, ao utilizar curvas suavizadas de γ, obtidas através da filtragem de

dados de poço, obteve-se resultados melhores, desde que a aproximação inicial seja

razoável. Para a aproximação feita por séries de cossenos de 3 termos, o algoritmo

DTW limitado não foi capaz de convergir para a conversão correta. Já para as aproxi-

mações um pouco melhores, como a de 10 termos por exemplo, os resultados foram

bastante satisfatórios, mesmo na presença de altos níveis de ruído aleatório (ruído

gaussiano de até 25%). A inconsistência nos resultados obtidos através desta meto-

dologia, em que uma conversão inicial de tempo deve ser feita utilizando-se os dados

de velocidade, gerou a necessidade de se desenvolver outra metodologia, em que não

haja a dependência desses valores de velocidade (sejam aproximações ou valores re-

ais). A ideia proposta foi limitar a distorção gerada pelo algoritmo DTW a um universo

de distorção possível e plausível do ponto de vista físico. Ao se impor essa restrição

física, obtém-se uma distorção que satisfaz tanto o objetivo do DTW, que é o de en-

contrar um percurso cujo custo acumulado seja mínimo, como também o objetivo de

não se permitir distorções que impliquem em propriedades físicas fora da realidade.

O resultado obtido para o teste com traço sintético se mostrou bastante satisfatório.

O resultado foi muito próximo daquele obtido pelo DTW tradicional, sem limitações no
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que diz respeito ao tamanho das distorções.

Para avaliar a aplicação do método em seções sísmicas, inicialmente utilizou-se

um modelo sintético simples, sobre o qual foi aplicado uma distorção conhecida. Uti-

lizando o DTW individualmente em cada traço, foi possível recuperar a distorção e

consequentemente a forma original do dado. Na presença de ruído branco de 5%, o

resultado permaneceu satisfatório, porém a superfície de distorção evidenciou um pro-

blema de continuidade lateral, mesmo que o dado tenha sido recuperado corretamente

para sua forma original.

A avaliação da metologia proposta, aplicada a um dado convencional submetido a

uma distorção conhecida, foi muito positiva, mesmo na presença de ruído aleatório de

15%. O dado sísmico real, convencional, foi recuperado à sua forma original apenas

com a aplicação do algoritmo DTW.

Para alinhar os dados PP e PS reais foram utilizadas inicialmente duas metodo-

logias distintas: a primeira, utilizando horizontes planos, identificados visualmente e

mapeados em ambos os dados, para distorcer o dado PS linearmente; e a segunda

utilizando a metodologia apresentada neste trabalho, de se aplicar o algoritmo DTW

com restrições impostas ao valor de γ. O ajuste não alinhou os refletores correta-

mente, e notou-se que isso ocorria devido distorções no início do dado, em que os

valores de γ são muito elevados. Para superar essa dificuldade, optou-se por aplicar

uma amarração inicial, utilizando apenas um horizonte, identificado nos dois dados

originais, e fixando esses pontos em ambas seções. Esse método foi equivalente a

fazer um ajuste grosseiro, seguido de um refinamento por DTW. Embora os resultados

tenham ficado semelhantes na avaliação das superfícies de distorções, ficou evidente

que a imposição de limites físicos favoreceu o método que usa DTW, tendo este ge-

rado uma resposta mais suave, sem descontinuidades, e com valores de γ plausíveis.

Por fim, realizou-se a inversão conjunta dos dados convertidos pelas duas diferen-

tes metodologias - a primeira usando apenas a conversão por horizontes, e a segunda

usando uma amarração grosseira seguida da aplicação do DTW - e foi possível notar

uma melhor coerências nas refletividades dos dados obtidos através da metodologia

que envolve o time warping, especialmente nas bordas das seções.

Os dados PP e PS disponíveis para a realização da inversão conjunta, infeliz-

mente não possuem características tão semelhantes, dificultando a tarefa de se re-

alizar a conversão automática. Embora os resultados envolvendo apenas DTW não

tenham sido satisfatórios para esse conjunto de dados reais, não significa que a me-

todologia não seja válida. Conforme demonstrado com dados sintéticos, o método
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se mostrou bastante robusto. No caso específico do dado utilizado, foi necessária a

aplicação de um ajuste manual antes de se aplicar o algoritmo proposto.

Por fim, pode-se concluir que o método desenvolvido se mostrou satisfatório, tendo

realizado o alinhamento dos dados de forma quase automática, sendo ainda necessá-

ria a interpretação visual de horizontes, ainda que de forma grosseira. A imposição de

um limite de plausibilidade e possibilidade físicas para a razão entre as velocidades α

e β, inserida no algoritFmo DTW de forma absolutamente natural, é certamente um

fator de destaque deste trabalho, e que contribuiu para os bons resultados apresenta-

dos.
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