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AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO PARÂMETRO DE ATENUAÇÃO DO SINAL SÍSMICO 

Quando as ondas sísmicas se propagam pelo subsolo da Terra, a inelasticidade, ou seja, a relação 

desproporcional entre tensão e deformação do meio, bem como sua heterogeneidade promovem dois 

efeitos nas ondas sísmicas: absorção, que corresponde ao efeito de dissipação quando a energia das 

ondas é absorvido pelo meio; e dispersão, em que diferentes componentes de frequência viajam com 

velocidades distintas. 

Existem diferentes modelos matemáticos para calcular o fator Q de atenuação. A filtragem inversa 

sísmica do fator Q é uma tecnologia de processamento de dados para melhorar a resolução de imagens 

sísmicas, e vários algoritmos de filtro inverso Q são usados para compensação de amplitude e correção 

de fase. Esses algoritmos são baseados em modelos ou estimam valores de Q a partir de dados sísmicos, 

o que ainda é um vasto campo de pesquisa em aberto. Com o objetivo de melhorar a precisão e eficiência 

na determinação e interpretação do parâmetro de atenuação do sinal sísmico, é proposto um novo método 

para realizar a estimativa direta do parâmetro de atenuação a partir de dados, com base na decomposição 

espectral de Prony. 

 

RESUMO DE ATIVIDADES 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um novo método para determinar e interpretar a atenuação 

de sinais sísmicos, baseado na decomposição espectral de Prony. Para atingir esse objetivo, foram 

estabelecidos alguns objetivos específicos, dentre os quais se destacam: 

• Determinar o parâmetro de atenuação dos sinais sísmicos, considerando o método de Prony; 

• Comparar diferentes algoritmos para estimar os parâmetros espectrais de Prony - atenuação, 

frequência, amplitude e fase; 

• Desenvolver um novo fluxo de trabalho para aplicar a filtragem de Prony; 

• Analisar a correlação entre o fator Q e o parâmetro de atenuação da decomposição espectral de 

Prony; 

• Fazer a estimativa direta do fator Q do meio no qual o sinal se propagou. 
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