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RESUMO

Na atividade exploratória de hidrocarbonetos a grande incógnita é a localização das jazidas.
Grandes esforços são empreendidos na tentativa de melhor identificá-las, localizá-las e, ao mesmo
tempo, otimizar a relação custo-benefício da extração de Petróleo. Os métodos sísmicos são os
mais utilizados pelo fato de serem indiretos, isto é, sondam as camadas de subsuperfície sem
invadi-las.
O sismograma é a representação do interior da Terra e de suas estruturas através de um arranjo
convenientemente disposto dos dados obtidos por meio da sísmica de reflexão. Um grande
problema nessa representação é a intensidade e variedade de ruídos presentes no sismograma,
como o ruído de rolamento superficial que contamina os sinais relevantes e pode mascarar as
informações desejadas, trazidas por ondas espalhadas em regiões mais profundas das camadas
geológicas.
Desenvolvemos uma ferramenta para suprimir estes ruídos que usa transformadas Wavelets 1D
e 2D. O programa, em linguagem Java, faz a separação das imagens Sísmicas considerando as
direções (horizontal, vertical e mistas ou locais) e faixas de comprimentos de ondas que formam
essas imagens, usando Wavelets de Daubechies, Autoresolução que duplica o comprimento das
ondas e Produto Tensorial das bases de Wavelets.
Desenvolvemos a opção, em uma mesma imagem, de usar o produto tensorial de Wavelets de
dimensão 2 ou produto tensorial de Wavelets de dimensão 1 pelas identidades. Neste último
caso, temos a Decomposição em Wavelets de um sinal bidimensional em uma única direção. Esta
decomposição permite alongar numa determinada direção as Wavelets bidimensionais, corrigindo
efeitos de escalas ao aplicarmos Autoresoluções. Em outras palavras, aperfeiçoamos o tratamento
de uma imagem sísmica, usando Wavelet 1D e Wavelet 2D em etapas diferentes de Autoresoluções.
Também implementamos melhorias na visualização das imagens associadas às decomposições
em cada Autoresolução, facilitando as escolhas das imagens com os sinais de interesse para
reconstrução da imagem sem os ruídos. O programa foi testado com dados reais e os resultados
obtidos foram de boa qualidade.
Palavras chaves: Remoção do Ruído de rolamento superficial, Transformada Wavelet, Wavelet
Daubechies, Autoresolução, linguagem Java, Produto Tensorial.
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ABSTRACT

In the Hydrocarbon exploration activities, the great enigma is the location of the deposits. Great
efforts are undertaken in an attempt to better identify them, locate them and at the same time,
enhance cost-effectiveness relationship of extraction of oil. Seismic methods are the most widely
used because they are indirect, i.e., probing the subsurface layers without invading them. Seismogram is the representation of the Earth’s interior and its structures through a conveniently
disposed arrangement of the data obtained by seismic reflection. A major problem in this representation is the intensity and variety of present noise in the seismogram, as the surface bearing
noise that contaminates the relevant signals, and may mask the desired information, brought by
waves scattered in deeper regions of the geological layers. It was developed a tool to suppress
these noises based on wavelet transform 1D and 2D. The Java language program makes the
separation of seismic images considering the directions (horizontal, vertical, mixed or local) and
bands of wavelengths that form these images, using the Daubechies Wavelets, Auto-resolution
and Tensor Product of wavelet bases. Besides, it was developed the option in a single image,
using the tensor product of two-dimensional wavelets or one-wavelet tensor product by identities.
In the latter case, we have the wavelet decomposition in a two dimensional signal in a single
direction. This decomposition has allowed to lengthen a certain direction the two-dimensional
Wavelets, correcting the effects of scales by applying Auto-resolutions. In other words, it has been
improved the treatment of a seismic image using 1D wavelet and 2D wavelet at different stages of
Auto-resolution. It was also implemented improvements in the display of images associated with
breakdowns in each Auto-resolution, facilitating the choices of images with the signals of interest
for image reconstruction without noise. The program was tested with real data and the results
were good.
Key-words: Removing of surface bearing Noise, Wavelet Transform, Wavelet Daubechies,
Auto-resolution, Java language, Tensor Product.
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Capítulo

1

INTRODUÇÃO

1
INTRODUÇÃO

1.1

considerações gerais

Na atividade exploratória de hidrocarbonetos a grande incógnita é a localização das jazidas.
Muitos esforços são envidados na tentativa de melhor localizá-las, identificá-las e, ao mesmo
tempo, otimizar a relação custo-benefício da extração de Petróleo. Neste contexto, os métodos
sísmicos são os mais utilizados pelo fato de cobrir grandes áreas e de serem mais econômicos
quando comparados com métodos diretos de perfurar um poço. A principal característica destes
métodos é de serem indiretos, isto é, sondam as camadas de subsuperfície sem invadi-las, oq
eu é de interesse na indústria do petróleo. Isto torna possível investigar grandes extensões
geológicas utilizando-se ondas sísmicas que se propagam nas diversas camadas da Terra e que,
ao se refletirem nas suas descontinuidades, são captadas de volta na superfície por detectores
de ondas sísmicas (geofones). Basicamente, o problema consiste em gerar um sinal de grande
intensidade que vai se propagar num meio complexo onde existem heterogeneidades em várias
escalas e que, ao ser espalhado pelas mesmas, gera ondas que trazem informações geológicas até
a superfície.
Segundo Yilmaz [40], um trabalho utilizando métodos sísmicos pode ser dividido em três
etapas fundamentais: aquisição dos dados, processamento dos dados e interpretação da imagem
gerada.
Neste trabalho será apresentado uma ferramenta para o processamento de dados sísmicos
visando eliminar ou atenuar os sinais indesejáveis, porém conservando a integridade do dado.
O sismograma é a representação do interior da Terra e de suas estruturas através de um arranjo
convenientemente disposto dos dados obtidos por meio da sísmica de reflexão. Um grande
problema nessa representação é a intensidade e variedade de ruídos presentes no sismograma.
Os registros mais fortes, de um modo geral, são ruídos os quais escondem o sinal de interesse,
que é fraco. Eliminar ou, pelo menos, atenuar os ruídos de tais sinais tem sido alvo de intensas
pesquisas com novas ferramentas da Física Computacional aplicadas à Ciência do Petróleo. Assim, a atenuação de ruídos passa pela análise de sinais que conta com técnicas que vão desde a
Análise de Fourier até a Análise Wavelet. As funções que apresentam suas propriedades estatísticas
invariantes no tempo são ditas estacionárias. Uma maneira de analisar as características dessas
funções é estudando seu conteúdo no espaço das frequências. A Transformada de Fourier (TF),
que faz uso das funções harmônicas (senos e cossenos) como funções de base, é uma ferramenta
adequada para analisar funções estacionárias. A Transformada de Fourier tem a desvantagem de
acarretar a perda da informação da localização temporal da frequência, ou seja, quando olhamos
para a Transformada de Fourier de um sinal, é impossível localizar um evento em particular. Para
um sinal estacionário isso não é problema, porque todas as componentes estão presentes por todo
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o domínio do tempo. No entanto, a maioria dos sinais de interesse contém características não
estacionárias, tais como: tendências, mudanças bruscas, início e final de eventos em geral. Essas
características são as partes mais importantes do sinal e a Transformada de Fourier não é capaz de
nos informar com precisão suas localizaççoes.
Para analisar funções não-estacionárias, em 1946, Gabor [9] sugeriu uma mudança na TF para
suprir essa desvantagem. Ele modificou a TF para Short Time Fourier Transform (STFT) ou Transformada “Janelada” de Fourier (TJF). No processamento de funções não-estacionárias, a limitação
da TF encontra-se no fato de que ela não permite analisar, em separado, trechos diferentes dessas
funções [15]. Assim, caso um trecho seja extremamente ruidoso ou contenha pontos anômalos,
um filtro de frequência para a remoção desse ruído afetará toda a função e não apenas o trecho
especificado. Esse procedimento também causa um problema conhecido como "efeito de borda"
ou “fenômeno de Gibbs” [13](o erro tem uma amplitude crescente, quando se aproxima de um
ponto de descontinuidade), o qual pode ser minimizado utilizando-se funções “janeladas” com
decaimentos suaves. Além do efeito de borda, a escolha da largura da janela para as funções de
base é outro problema relevante. A TJF mede localmente, na vizinhança do ponto t, a amplitude
das componentes senoidais de frequência ω. Apesar desta transformada fornecer informação sobre tempo e frequência, tem a desvantagem de possuir um tamanho de janela fixo para percorrer
todo o sinal, excluindo, portanto, frequencias com comprimento de ondas maiores que a largura
da janela e tornando imprecisa dentro da janela a localização de frequencias com comprimento de
onda muito menor que o tamanho da janela. Entretanto, grande parte dos sinais necessita de uma
abordagem mais flexível, isto é, precisa de uma janela de largura variável para que possibilite
uma localização mais precisa de um determinado evento, tanto no domínio do tempo, quanto no
domínio da frequência. Todavia a localização simultanea de um sinal no domínio do tempo e
frequência, gera um problema conhecido como Princípio da Incerteza de Heisenberg [33]. Ainda
no contexto das Transformadas Janeladas, temos utra abordagem Matemática interessante que
utiliza o conceito de janelas é a Transformada Wavelet (TW) [25], a qual utiliza as funções de base
com “janelas” de larguras variáveis que podem ser melhor ajustadas às características de cada
trecho de uma função não-estacionária.
A teoria das wavelets é uma unificação de várias técnicas desenvolvidas independentemente
para várias aplicações de processamento de sinais. As wavelets são funções que requerem certas propriedades matemáticas. Elas podem ser suaves ou não, ortogonais ou não, podem ter
expressões simples ou não. Podem processar tanto o caso contínuo como o caso discreto. Em
particular, a TW é de interesse na análise de funções não-estacionárias, porque fornece vantagem,
como uma análise de sinais de altas e baixas frequências, quando comparada com a TJF [10].
Com o uso das wavelets, torna-se possível representar uma dada função em níveis de resoluções
diferentes. Esse fato foi convenientemente explorado por Mallat [22] e Meyer [23], o que lhes
permitiu sistematizar o conceito de Análise Multi-resolução (AM), que é fundamental no domínio
das wavelets. Esse tipo de análise, além de facilitar a aplicação de algoritmos, constitui o enquadramento ideal para construção de sistemas wavelets [23, 6]. Enormes são os benefícios da
aplicação destes algoritmos a problemas de filtragem e processamento de imagens. Os algoritmos
propostos por Mallat possibilitam decompor um sinal inicial em outro sinal com um nível de
resolução inferior (o que corresponderá a um sinal menos nítido). Simultaneamente, são obtidos
os detalhes que permitirão recompor o sinal inicial, partindo das informações contidas no sinal
decomposto.
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No contexto do processamento de sinais, como acontece também com sinais sísmicos na
prospecção de petróleo, entende-se por filtragem a remoção de ruídos presentes nesses sinais,
visando à melhoria da interpretação para a utilização dos dados. Nesse contexto, as melhorias
podem ser obtidas pelo uso da TW [10]. Outra utilização importante das wavelets nas pesquisas
de petróleo é a compressão de dados sísmicos. Durante a prospecção é gerada uma imensa
quantidade de dados sísmicos e este volume de dados demandaria um número enorme de
discos para o seu armazenamento. Para isso, faz uso das wavelets, que apresentam vantagens, se
comparadas aos métodos tradicionais para comprimir dados [36].

1.2

apresentação do problema

Na investigação das ondas sísmicas, Lord Rayleigh (1842-1919) mostrou em 1885 que podem
existir ondas na superfície. Essas ondas não penetram muito abaixo da superfície e, consequentemente, são denominadas de ondas superficiais, também chamadas de ondas de Rayleigh ou Love.
O termo “Ground Roll” é comumente usado para referir-se às ondas superficiais, que são
constituídas principalmente de ondas de Rayleigh. Rayleigh foi o primeiro a apresentar a teoria
de ondas sobre uma superfície livre de tensão de um sólido elástico semi-infinito mostrando que
o movimento de partículas estava confinado perto da superfície e que se tornava desprezível a
alguns comprimentos de onda a partir da superfície livre.
As ondas superficiais constituem uma fonte comum de ruídos em dados sísmicos. O ruído de
rolamento superficial é uma onda sísmica dispersiva que se propaga paralelamente às camadas
superiores do solo, caracterizadas por velocidade e frequência baixas e grande amplitude. Sua
propagação se dá pelo movimento elíptico das partículas do meio ao longo da direção de propagação.
Melhorar a retirada dos ruídos das imagens sísmicas, usando a Transformada Wavelet com um
software em desenvolvimento, sem perder os sinais de interesse é o maior foco que temos neste
trabalho.

1.3

revisão bibliográfica

Em 1807, o físico e matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier desenvolveu um método de
análise de funções periódicas em séries trigonométricas convergentes chamadas Séries de Fourier.
Qualquer função periódica pode ser decomposta num somatório infinito de senos e cossenos.

f(x) = a0 +

∞
X
n=1

(an cos

nπx
nπx
+ bn sen
)
L
L

A Transformada de Fourier é uma transformada integral que expressa uma função não periódica
em termos de funções de base senoidal, ou seja, como uma integral de funções senoidais multiplicadas por coeficientes que representam suas intensidades.

5

1.3 revisão bibliográfica

Z∞
f̂(ω) =

f(t) e−iωt dt

−∞

O fato das funções de base na TF se estenderem por todo o espaço, isto é, de menos infinito a
mais infinito, as tornam adequadas para estudar um sinal estacionário. Ao realizar uma transformação para o domínio da frequência, a informação temporal é perdida tornando-a inadequada
para analisar sinais não-estacionários, pois não fornece a localização de um evento, tal como
mudança de frequência, descontinuidade, singularidades e fenômenos de transientes em geral.
As transformadas tempo-frequência surgiram como uma alternativa à análise de Fourier que
incorporasse a possibilidade de realização de uma análise local do sinal. Em 1946, o físico Denis
Gabor [9], interessado em representar sinais não-estacionários em problemas de comunicações
usando funções de base oscilatórias no plano tempo-frequência, desenvolveu um método que
divide o sinal original em partes, através de “janelas” de formato gaussiano, onde é realizada
uma TF de modo a permitir uma análise em tempo e frequência do sinal original. Essa operação
permite que se obtenha alguma informação de quando e quais frequências ocorrem no sinal cuja
janela de análise possui uma determinada largura.
Z∞
GF(ω, t) =

f(u) g(u − t) e−iωu du

−∞

No entanto, a Transformada “janelas” de Fourier impõe uma limitação decorrente do compromisso exigido no plano tempo-frequência devido ao valor finito da energia. O problema é que,
uma vez escolhida uma janela no domínio do tempo, essa mesma janela (largura) tem de ser
usada em todas as frequências. Entretanto, foi no início do século passado, em 1910, que o físico
Alfred Haar introduziu um sistema completo de funções ortogonais com muitas propriedades e
características baseada em um pulso quadrado.
O conceito de Transformada Wavelet foi formalizado pela primeira vez na década de 80 através
de uma série de artigos escritos por Morlet [27]. Trabalhando com sinais geofísicos em uma
companhia de petróleo, o francês Jean Morlet se deparou com o problema de analisar esses sinais,
os quais apresentavam componentes de frequências altas para um tempo curto e componentes de
frequências baixas para um tempo longo. Com a TJF ele foi capaz apenas de analisar as componentes de altas frequências usando “janelas” estreitas ora componentes de baixas frequências
usando “janelas” largas, mas não ambas. Desta conclusão, Morlet propôs uma modificação na
TJF para melhor analisar esses sinais. Ele usou “janelas” que variavam seus tamanhos para as
diferentes bandas de frequências. Essas “janelas” eram geradas por dilatações ou compressões de
uma função Gaussiana protótipo. Devido à natureza dessas funções “janelas”, Morlet as nomeou
de wavelets. Convencido de suas ideias, Morlet procurou ajuda ao físico teórico Alex Grossmann,
quem firmou uma base matemática para as teorias.
Desta forma, somente na segunda metade da década de 80 que foram definidos com rigor
os conceitos que permitem compreender de uma forma clara a natureza deste tipo de funções,
estabelecendo as suas propriedades e permitindo a construção e geração de outras famílias
de wavelets. Envolvidos neste trabalho pioneiro estiveram vários pesquisadores, destacando-se,
entre outros, Meyer [24], Mallat [22] e Daubechies [8]. Após décadas de formalismo matemático,
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finalmente a Transformada Wavelet foi utilizada de forma pioneira na análise de sinais geofísicos
mais diversos [20].
Talvez a contribuição mais importante para a análise moderna em wavelets, tenha sido o trabalho
de Daubechies sobre Bases Ortonormais de wavelets que contém a wavelets de Haar como um
caso particular. Daubechies definiu suas wavelets sobre um intervalo limitado (suporte compacto)
e ao mesmo tempo garantiu a ortogonalidade entre elas [6]. Com essas propriedades, pode-se
descrever os detalhes de uma função convenientemente e com uma certa precisão.
Graps [14] apresenta uma abordagem mais teórica das wavelets e apresenta a sua potencialidade
de aplicações em várias áreas. Mostrou-se que as wavelets são funções matemáticas que separam
um sinal em suas componentes de diferentes frequências e estuda cada uma das componentes
com a resolução compatível para esta escala. Este método possui vantagens sobre a Transformada
de Fourier na análise de situações físicas onde o sinal contém descontinuidades e pulsos.
Boa parte da teoria wavelet foi desenvolvida de forma independente em vários campos da
ciência, tais como: matemática, física quântica, engenharia elétrica e sísmica. Contribuições
entre estes campos específicos durante os últimos dez anos têm levado a um número maior de
aplicações, como: processamento e compressão de imagens, turbulência, visão humana, radar,
entre outras. Outro trabalho com esta abordagem teórica foi também apresentado por Astaf’eva
[1]. A teoria básica da Transformada Wavelet é apresentada e mostra-se uma ferramenta adequada e
bem adaptada para a investigação e análise de processos não estacionários envolvendo um grande
número de escalas. Em contraste com a Transformada de Fourier, a Transformada Wavelet é bem
localizada tanto no tempo quanto na frequência. O potencial do método é ilustrado pela análise
de vários modelos de séries, tais como: harmônicos, fractal e as mesmas séries contaminadas com
vários tipos de singularidades.
No trabalho de Prokoph & Barthelmes [31], a análise obtida através da Transformada Wavelet foi
utilizada na detecção e localização de descontinuidades, eventos e sequências cíclicas periódicas e
caóticas em uma sucessão sedimentar marinha. A Transformada Wavelet também foi utilizada na
localização exata das transições e mudanças abruptas das sucessões sedimentares, permitindo
assim uma suficiente e simples localização das mesmas do conjunto de dados. Já no trabalho de
Liu [21], a análise do espectro obtido através da Transformada Wavelet foi aplicada a um conjunto
de dados de ventos oceânicos, coletados durante o programa SWADE (Surface Wave Dynamics
Experiment) de 1990. Resultados novos foram obtidos e que não seriam evidentes se fosse
utilizada metodologia tradicional através da Transformada de Fourier.
O trabalho de Chu [3] apresenta uma nova forma de obtenção de “upscaling” em alternativa às
numerosas técnicas existentes na literatura especializada. A obtenção de métodos razoavelmente
precisos e eficientes para a obtenção das propriedades equivalentes de rochas do reservatório em
escalas mais finas permanecem ainda um problema de difícil solução. Devido a natureza das
heterogeneidades multiescalas inerentes aos reservatórios de petróleo, as propriedades de rocha e
fluido equivalentes irão variar com a escalas de heterogeneidade. A análise realizada através da
Transformada Wavelet é um método de decomposição multi-resolução (ou multiescala) e, portanto,
adequada para realizar o “upscaling” de propriedades de rochas e fluxo em um reservatório com
heterogeneidades em várias escalas. Na mesma linha de pesquisa, trabalho de Kumar & Farmer
[19] mostra que o “upscaling” de propriedades petrofísicas gerais é necessário, pois importantes
informações sobre o reservatório são obtidas em escalas mais finas que os blocos de discretização
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utilizados para simular o reservatório. Este artigo apresenta algumas novidades que tornam os
métodos de “upscaling” mais eficientes, dentre elas, uma visão geral da geração de um modelo de
simulação e a hierarquia de modelagem, a eficácia dos métodos de médias simples comparados
com as técnicas de solução de pressão direta para fluxos mono e bifásico e, finalmente, uma
técnica mais rápida de “upscaling” para a permeabilidade relativa. Mais recentemente, Jansen
[16] mostra que modelos geológicos gerados em uma escala mais fina determinam modelos de
reservatório contendo centenas de milhares de blocos de discretização.
Mesmo para computadores de alto desempenho, este tipo de discretização é muito custoso
e não justifica a sua utilização na simulação de reservatórios. A Transformada Wavelet tem a
capacidade de preservar estruturas locais em conjuntos de dados espaciais. Para diminuir o
esforço computacional foi utilizada a Transformada Wavelet para realizar o “upscaling” dos valores
das propriedades em escala mais fina para uma escala maior em 2 ou 3 dimensões.
No trabalho de Torrence & Compo [39], um guia prático, passo a passo, para análise através
da Transformada Wavelet é apresentado, com exemplos obtidos de séries temporais das oscilações
do ENSO (El Niño Southern Oscillation). Este guia abrange uma comparação do método com a
Transformada Janelada de Fourier, a escolha da função wavelet apropriada, os efeitos de borda devido ao comprimento finito das séries temporais e a relação entre as escalas wavelet e a frequência
de Fourier.
Jansen & Kelkar [17] mostram que dados de produção são uma das maiores fontes de informação disponíveis sobre o comportamento do reservatório e do poço. Vários trabalhos têm
mostrado como a correlação cruzada entre pares de poços pode fornecer informação sobre a
direção de fluxo em um reservatório, mas geralmente, o cálculo da mesma têm-se mostrado
problemática. Isto se deve principalmente à natureza não linear e não estacionária das relações
entre poços. A relação entre poços é uma função das condições de contorno impostas pelos
próprios poços e das propriedades do reservatório. A Transformada Wavelet é mostrada como uma
nova ferramenta, que diferente da Transformada de Fourier, permite um tratamento de dados não
estacionários. Isto abre novas possibilidades com respeito a obtenção de correlações cruzadas
mais robustas entre poços e a utilização destes dados para uma determinação mais consistente
das causas do comportamento do poço e sua influência nos poços ao seu redor.
Por outro lado, a análise obtida através da Transformada Wavelet é um método sensível para
detecção automática e distinção de descontinuidades abruptas, tais como falhas, descontinuidades,
ciclicidades e mudanças graduais na taxa de sedimentação [30]. A Transformada Wavelet foi aplicada a perfis reais de raio gama e utilizada na avaliação da distribuição espaço-temporal das
rochas reservatório e para estimar as taxas de acumulação em uma bacia sedimentar.
De forma pioneira, Oliver, Bosch & Slocum [29] usaram a decomposição através da Transformada
Wavelet para descrever e localizar um amplo espectro de frequências simultaneamente e, então,
filtrá-las através da decomposição multi-resolução obtida através da Transformada Wavelet. O
método foi aplicado e comparado com a filtragem obtida pelo uso da Krigagem Fatorial, com
resultados satisfatórios.
Silva [35] mostra que nos métodos usuais utilizados na obtenção de sismogramas sintéticos, o
sinal de perfil sofre uma conversão de escala do domínio do espaço para o domínio do tempo, é
filtrado (com bandas de frequência de corte derivadas do espectro do sinal sísmico) e convolvido
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num traço sísmico sintético. Geralmente, o controle da filtragem utiliza o sinal sísmico, com
espectro mais empobrecido e de menor resolução espacial, mas que, por outro lado possui uma
cobertura espacial mais adequada ao reconhecimento das informações geológicas.

1.4

f ísica do petróleo

O termo Física do Petróleo tem se consolidado nos últimos anos como uma área de aplicação das
ferramentas e métodos da Física Estatística e de Sistemas Complexos à exploração e à produção de
petróleo e gás natural, mais especificamente, em problemas de remoção de ruídos, processamento
de dados sísmicos, análise de grandezas físicas obtidas através de perfis de poços e de caracterização de reservatórios de petróleo. A Física Estatística é o ramo da Física que faz uso extensivo
da Estatística para analisar sistemas físicos de alta complexidade com elevado número de entes
constituintes, o que é inviabilizado, ou mesmo impossibilitado, o estudo detalhado do sistema
usando o Paradigma Newtoniano.
Nas últimas décadas do século XX, parte da comunidade dos físicos passou a se interessar pela
dinâmica de sistemas ditos complexos, cujas partes interagem entre si de forma simples, apesar
do comportamento global ser complexo. Uma das propriedades marcantes de tais sistemas é
a presença de leis de escala ou leis de potência. A tentativa de construir um modelo para esses
fenômenos deu origem a novos ramos da Física, a exemplo da Teoria do Caos e da Física de Sistemas
Complexos, de forma que conceitos como criticalidade auto-organizada, auto-similaridade, fractais
e leis de potência passaram a fazer parte da Física Contemporânea [12]. E esses novos conceitos
da Física Contemporânea estão sendo sistematicamente aplicados à problemas da Ciência do
Petróleo no que está ficando conhecido como Física do Petróleo.

1.5

organização desta dissertação

O restante do texto está dividido da seguinte maneira:
Capítulo 2 - apresenta propriedades e componentes importantes das ondas sísmicas que influenciam na caracterízação do subsolo, tais como Ondas Sísmicas, Reflexão Sísmica, Aquisição
de Dados Sísmicos, Processamento e Interpretação dos Dados Sísmicos e o Ruído de Rolamento
Superficial;
Capítulo 3 - apresenta revisão da teoria da Transformada Wavelet com alguns dos conceitos
principais que fazem dessa transformada uma ferramenta muito eficiente para o processamento
de sinais. Apresenta também a Transformada de Fourier e Transformada “Janelada” de Fourier;
Capítulo 4 - apresenta o desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma ferramenta que faz a
separação das imagens Sísmicas considerando as direções (horizontal, vertical e mistas ou locais)
e faixas de comprimentos de ondas que formam essas imagens, usando Wavelets de Daubechies,
Autoresolução e o Produto Tensorial das bases de Wavelets;
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Capítulo 5 - apresenta os resultados da Remoção dos Ruídos, a decomposição e a composição
do sismograma;
Capítulo 6 - apresenta as conclusões, sugestões para trabalhos futuros e referências bibliográficas.
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Parte II
PA R T E I I : P R O S P E C Ç Ã O S Í S M I C A

Capítulo

2

PROSPECÇÃO SÍSMICA

2
PROSPEÇÃO S ÍSMICA

2.1

introdução

O ambiente geológico onde o petróleo é gerado e armazenado é um meio poroso aleatório e
complexo possuindo heterogeneidades em um largo espectro de escalas. Este ambiente está
localizado, em geral, a milhares de metros de profundidade na crosta terrestre, estendendo-se por
uma grande área e com algumas dezenas de metros de espessura. A obtenção de dados desse
ambiente pode ser feita através de métodos diretos, como a perfuração de poços, que são muito
caros, e/ou através de métodos indiretos, tais como a sísmica de reflexão ou refração, que têm
custos menos elevados. Há uma preocupação em obter esses dados de forma economicamente
viável. Por isso, antes de perfurar um poço, deve-se garantir uma probabilidade alta de acúmulo
de petróleo na região a ser explorada. No entanto, faz-se necessário um estudo elaborado das
propriedades dessa área, porque as estruturas geológicas associadas com um reservatório de
petróleo são muito complexas e, uma alternativa que não requer a perfuração de um poço, que é
uma operação bastante onerosa, consiste na sondagem das camadas do subsolo. Através de simulação computacional, podemos também estimar o padrão e o tipo de geometria do reservatório.

2.2

ondas s ísmicas

As ondas sísmicas são ondas de natureza mecânica que se propagam através das rochas, carregando consigo informações do meio percorrido. A velocidade dessas ondas depende das
propriedades elásticas e da densidade do meio de propagação. Os meios capazes de resistir às
mudanças em forma e tamanho e voltar à forma original são conhecidos como meios perfeitamente elásticos; nesse grupo podemos incluir as rochas, dentro de determinados limites e para
deformações pequenas.
Quando se aplica uma força sobre a superfície de um corpo, pode-se modificar a forma e/ou o
volume desse corpo. A elasticidade é a propriedade dos corpos de resistirem a essa deformação e
de retornarem à forma e/ou ao volume inicial após a retirada das forças externas. Um corpo é
dito perfeitamente elástico quando volta à sua forma inicial depois de cessada a força causadora
da deformação. A teoria da elasticidade estuda as relações entre as forças e as mudanças, na
forma e/ou no volume dos corpos, com base nos conceitos de tensão (stress) e deformação (strain).
Para pequenas deformações, segundo a lei de Hooke, podem ser consideradas perfeitamente
elásticas as deformações que ocorrem numa rocha, pois as ondas sísmicas geradas na prospecção
do petróleo são causadoras de pequenas deformações, da ordem de 10−3 % a 10−6 %, portanto
podem ser classificadas como deformações elásticas. Essas deformações pequenas possuem
relações lineares com as tensões que as originam.
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Tensão ou “stress” é definida como força por unidade de área. Quando a tensão é perpendicular
à área em que atua, é denominada de tensão normal; quando ela é tangencial, é denominada de
tensão cisalhante. Se uma pequena porção do meio for isolada no formato de um pequeno cubo no
qual existam tensões externas atuando, pode-se decompor os elementos das tensões que atuam
em cada uma das seis faces do cubo de acordo com a Figura 1.

Figura 1: Representação gráfica das componentes do tensor tensão em uma base ortonormal.

Na Figura 1, os índices subscritos 1, 2 e 3 são relativos aos eixos cartesianos e ~e1 , ~e3 e ~e3 , de
modo que σ12 indica uma tensão paralela ao eixo e ~e1 atuando numa superfície perpendicular ao
eixo e ~e2 . Quando os índices são iguais, a tensão é dita normal; se diferentes, a tensão é cisalhante.
Deformação ou "strain" é a mudança na forma e/ou dimensões de um corpo quando este está
sob ação de uma tensão. A deformação normal não modifica a forma do corpo, somente o volume.
A deformação cisalhante modifica a forma, mas não o volume. Quando o equilíbrio estático
é rompido, dá-se início a propagação da tensão e da deformação sob a forma de ondas elásticas.
Desta forma, as ondas sísmicas são ondas elásticas que se propagam na Terra. As ondas sísmicas
podem ser classificadas como ondas de corpo (ou volume) e de superfície. As ondas de volume
são as que se propagam através do interior da Terra. Apresentam direções radiais com desvios
devido às variações de densidade do meio (refração). São responsáveis pelos primeiros tremores
sentidos durante um terremoto. Existem dois tipos de ondas de corpo: as ondas primárias (ondas
P) e as secundárias (ondas S).
Ondas (P) (também conhecidas como ondas longitudinais) são ondas compressionais as quais
são mais velozes que as ondas (S), e por isso, são os primeiros eventos a serem detectados após um
abalo sísmico. Durante a passagem da onda, as partículas do meio vibram na mesma direção de
propagação da onda. Esta oscilação produz zonas de compressão e de dilatação que se propagam
através da matéria. Se deslocam tanto em meios sólidos como em emeios líquidos e gasosos.
As ondas (S)(também conhecidas como ondas transversais) são ondas de cisalhamento, o que
significa que o meio é deslocado na direção perpendicular à direção de propagação da onda e
se propagam apenas em corpos sólidos, devido ao fato dos fluidos não suportarem forças de
cisalhamento. Sua velocidade de propagação está entre 50% a 60% da velocidade da onda (P),
para um dado meio, e a amplitude várias vezes maior.
A Figura 2 ilustra um modelo de descrição de uma onda de corpo compressional que também
é denominada de onda primária ou onda P. É uma onda longitudinal e um elemento de volume
do meio de propagação sofre mudança de volume devido à compressão ao longo da direção de
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Figura 2: Onda de corpo compressional ou onda primária também denominada de onda P

propagação.

Figura 3: Onda de corpo cisalhante ou onda secundária também denominada de onda S.

A Figura 3 ilustra um modelo de descrição de uma onda de corpo cisalhante, também denominada onda secundária ou onda S. É uma onda transversal e um elemento de volume do meio de
propagação tem sua forma modificada, mas seu volume não se altera.
As ondas de superfície propagam-se imediatamente abaixo da superfície terrestre e deslocam-se
mais lentamente que as ondas de corpo. Propagam-se pela superfície a partir do epicentro de um
sismo. Existem dois tipos de ondas de superfície: ondas de Rayleigh e ondas de Love.
As ondas de Rayleigh (R) são o resultado da interferência de ondas P e S. A existência destas
ondas foi prevista pelo Lord Rayleigh (1842-1919) em 1885. Estas ondas provocam vibrações no
sentido contrário à propagação da onda, ou seja, um movimento de rolamento (descreve uma
órbita elíptica), por isso também é denominada de onda de rolamento superficial e sua amplitude
diminui rapidamente com a profundidade.
A Figura 4 ilustra um modelo descritivo de uma onda de Rayleigh. Observe que é uma onda
numa determinada direção e o movimento dos elementos de volume do meio descrevem um
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movimento de rolamento cuja intensidade diminui rapidamente com a profundidade.

Figura 4: Onda de Rayleigh: um tipo de onda superficial.

As ondas de Love (L) são ondas que produzem cisalhamento horizontal do solo e sua energia é
obrigada a permanecer nas camadas superiores da Terra devido ao fato de ocorrer por reflexão
interna total. Essas ondas são o resultado da interferência de duas ondas S e são ligeiramente
mais rápidas que as ondas de Rayleigh. São ondas muito destrutivas.

Figura 5: Onda de Love: outro tipo de onda superficial

A Figura 1 ilustra um modelo descritivo de uma onda de Love. Observe que os elementos de
volume do meio de propagação sofrem um cisalhamento no plano horizontal cuja intensidade
diminui com a profundidade.

2.3

s ísmica de reflexão

Os métodos sísmicos são os que se baseiam na emissão de ondas sísmicas geradas artificialmente
na superfície terrestre, ou no mar, por meio de explosivos, ar comprimido, queda de pesos ou
vibradores, captando seus “ecos” depois de percorrerem determinada distância no interior da
crosta terrestre e serem refletidas ou refratadas e, então, retornando à superfície com o objetivo
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de obter um imageamento das estruturas de subsuperfície. Na sísmica de reflexão, observa-se o
comportamento das ondas sísmicas que, após penetrarem na crosta, são refletidas por descontinuidades das propriedades elásticas do meio e, retornando à superfície, são detectadas por
geofones ou hidrofones estrategicamente dispostos para esse fim. É o principal método usado na
prospecção de hidrocarbonetos por fornecerem informações da estrutura do interior da Terra,
bem como das propriedades físicas das camadas que a compõem [28].

2.4

aquisição de dados s ísmicos

Esse processo envolve a geração de uma onda sísmica e sua captação na superfície por um
arranjo previamente ordenado de geofones (receptores). As fontes de ondas sísmicas mais convencionais são a explosão de dinamite, para um levantamento terrestre, e disparos de canhões de
ar comprimido, para levantamentos marítimos. Quando a onda sísmica alcança uma interface
entre duas camadas com diferentes propriedades elásticas, parte da energia é refletida de volta à
superfície, e a outra parte da energia é refratada, continuando sua propagação através do novo
meio. A porção da energia refletida é captada nos geofones ou hidrofones capazes de transformar
deslocamento de partículas (geofones) ou variação de pressão (hidrofones) em pulsos elétricos
que são registrados e armazenados nos sismógrafos. Os sismógrafos armazenam o tempo duplo
de ida e volta do sinal e sua intensidade no momento de chegada aos receptores. Após várias
detonações onde se variam as posições da fonte e dos receptores, todos os dados armazenados
são enviados para a etapa de processamento [28].

Figura 6: Esquema da aquisição terrestre e marítima de dados sísmicos.

Em geral, é considerado que o pulso refletido numa descontinuidade tenha a mesma forma
que o pulso incidente. Os geofones registram as superposições das reflexões individuais, sendo
armazenados como números em representação digital resultando-as em um traço sísmico. A
formação de um traço sísmico está ilustrada na Figura 7 [38].
Na Figura 7, (A) representa as camadas sedimentares do solo com heterogeneidades. Em (B)
tem-se as heterogeneidades onde os traços na horizontal representam a densidade da camada.
Nas letras (C) e (D) são representados os pulsos incidentes, refratados e refletidos. Quando
os pulsos refletidos retornam à superfície, eles podem ser registrados nos geofones. A letra
(E) mostra o registro, em apenas um geofone, dos pulsos refletidos. Os princípios físicos estão
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Figura 7: Representação da formação de um traço sísmico. (A) camada sedimentar (em profundidade). (B)
heterogeneidades. (C) refletividade. (D) reflexões individuais. (E) traço sísmico final.

associados ao particionamento da energia nas interfaces. Condições de contorno permitem
calcular como a energia contida na onda é dividida entre as ondas refletidas e transmitidas. Pelos
conceitos da Óptica Geométrica, pode-se provar [38] que as reflexões aparecerão nos sismogramas
como uma aproximação de uma hipérbole. A reflexão de um mesmo ponto em subsuperfície
aparecerá em tempos progressivamente maiores nos traços de uma mesma família, em função da
distância entre as fontes e os receptores.
As ondas que resultam nas hipérboles são as do tipo P [11]. O deslocamento deste tipo de onda
se dá na mesma direção de propagação da energia da fonte que a emitiu. As ondas do tipo P são
as primeiras a serem detectadas adequando nas principais técnicas da sísmica de reflexão para a
construção de imagens da subsuperfície para uma prospecção em hidrocarbonetos. O método da
sísmica de reflexão é o que fornece imagens com maior precisão da subsuperfície e vêm sendo
utilizado intensivamente pela indústria do petróleo [38].

2.5

sismograma

O conjunto de traços sísmicos com ponto de tiro comum, gerados na aquisição, forma um sismograma. O sismograma pode ser definido como uma matriz de coeficientes em que a as colunas
são os índices dos receptores e as linhas os índices dos instantes da leitura dos valores, e em seu
conteúdo são aramazenadas as amplitudes das ondas capturadas pelos receptoresem forato SEG-Y.
Essa representação gráfica é muito utilizada na indústria do Petróleo e é chamada de wiggle. Esse
formato SEG-Y é um dos diversos padrões de gravação de dados sísmicos desenvolvidos pela
Society of Exploration Geophysicists (SEG).
Cada coluna dessa matriz representa um registro (traço sísmico) e cada linha representa um
tempo duplo de ida e volta da amostragem. No método sísmico digital, o traço sísmico não
é registrado continuamente em função do tempo, mas amostrado discretamente segundo um
intervalo constante.
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2.6

processamento de dados s ísmicos

Nesta etapa, algumas correções e filtragens para remoção de ruídos são realizadas nos dados
brutos, que são reorganizados para formarem uma imagem bidimensional do perfil levantado,
ou tridimensional a partir da combinação de vários perfis lado a lado. Uma coluna de amostras
com as mesmas coordenadas espaciais, variando apenas no tempo, é denominada de traço sísmico.
Os dados formados por um conjunto de traços sísmicos dispostos ao longo de uma linha é
denominado de linha sísmica 2D, com uma dimensão espacial e a outra temporal. No caso 3D, o
volume sísmico é formado por várias linhas sísmicas: duas linhas espaciais, que são chamadas
de “inline”, quando na direção das linhas sísmicas, e “crossline” quando dispostas na direção
perpendicular às linhas sísmicas, além de uma dimensão temporal [28].

2.7

interpretação de dados s ísmicos

Na etapa de interpretação, o intérprete analisa os dados sísmicos e tenta criar um modelo que
represente o ambiente geológico contido na área do levantamento.
Consiste na representação de um modelo geológico (ou mapas estruturais) compatível com as
feições geológicas dos registros sísmicos (sismogramas). É um problema difil, uma vez que, por natureza, os dados obtidos são não lineares e uma concentração enorme de informações num espaço
bem definido. Isto é, diversas configurações geológicas podem ser observadas simultaneamente
nos dados e, nesse sentido, há uma dependência enorme do observador (observador humano)
em associar estruturas geológicas de interesse com estruturas espúrias. O objetivo principal
é determinar a posição e a altitude dos refletores e inferir um modelo para as estruturas geológicas.
A interpretação sísmica pode ser classificada de acordo com o foco: estrutural e estratigráfica. A
interpretação estrutural, basicamente, tenta identificar as camadas geológicas, isto é, as interfaces
entre as camadas e suas falhas. Na interpretação estratigráfica o objetivo é entender o modo como
as camadas foram se formando ao longo do tempo [28].

2.8

ru ídos s ísmicos

O principal objetivo do processamento sísmico é melhorar o sinal que indica uma reflxão, por
eliminação ou atenuação daenergia indesejada em forma coerente ou em forma aleatória.
Essa energia indesejada é chamada de ruído, que é um sinal registrado pelos receptores que
não trazem informações de interesse. A necessidade de atenuar os ruídos é porque eles podem
mascarar as informações e/ou gerar informações distorcidas.
Os ruídos podem ser classificados como ruídos coerentes ou aleatórios.
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2.8.1

Ruídos Aleatórios

São os ruídos ambientais que não possuem correlação traço a traço e não são dispersivos. Possuem
como fonte o vento, falha na implementação dos geofones, ruídos elétricos, entre outros.
Na sísmica de reflexão os ruídos aleatórios, são atenuados com a utilização de técnica de
empilhamento CMP (Common Mid Point) devido à m[ultipla cobertura do dado.

2.8.2

Ruídos Coerentes

O sismograma apresenta certa variedade de estruturas regulares classificadas como coerentes e é
exatamente nessas estruturas regulares que podem revelar informações a respeito da geologia da
área explorada, porém existem ruídos coerentes que dificultam a observação dessas estruturas.
Em exploração sísmica terrestre o ruído coerente mais conhecido é o Ruído de Rolamento
superficial que são ondas de baixa velocidade e alta amplitude que se misturam com os dados de
interesse, dificultando o processamento. Já na exploração sísmica marítmima a múltipla é o ruído
coerente que causa mais problemas no processamento, já que podem ocorrer no mesmo tempo e
com mesma frequência que as reflexões primárias.

2.8.3

Ruído de Rolamento Superfícial

As ondas superficiais são uma fonte de ruídos encontrados nos sismogramas. Durante a aquisição,
cerca de dois terços da energia sísmica produzida corresponde a esse tipo de onda, mais precisamente, do tipo Rayleigh [34].
O Ruído de Rolamento Superficial (RRS) é uma onda superficial formada por interferência de
ondas compressionais (P) e por ondas cisalhantes (S) que viaja paralelamente à superfície, portanto, tem frequências diferentes e velocidades diferentes de propagação. Esta onda é complexa e
sua propagação se dá pelo movimento elíptico das partículas ao longo da direção de propagação
sem transmitir energia para dentro do meio e sua amplitude decresce de forma exponencial
com a profundidade, limitando-se a uma camada superficial de determinada espessura. Estas
perturbações não carregam consigo informações de subsuperfície e geram intensos registros nos
geofones que constituem o ruído de rolamento superficial. Já o sinal de interesse, oriundo da
reflexão nas estruturas de subsuperfície, que se sobrepõe ao ruído fica escondido ou pouco visível
no sismograma.
O termo “ground roll” é uma denominação comum em geofísica para esse ruído indesejável.
Por ser um ruído geradao pela fonte, ele é registrado primeiro pelos geofones mais próximose,
depois, pelos mais distântes; pode ser antes, pode coincidir ou ser depois do registro de uma
replexão. Com isso é preciso atenuá-lo para tornar visível as reflexões. O RRS pode ser pode ser
definido por um grupo de eventos com fortes mergulhos (baixa velocidade) e alta amplitude,
podendo ser visualizado em um sismograma com o formato de um cone superficial (Figura 9).
Na Figura 9, pode-se verificar o cone formado pelo ruído de rolamento superficial (região
A), o qual atrapalha a visualização dos eventos de interesse, que são as reflexões relativas às
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Figura 8: Representação da propagação de uma onda do tipo Rayleigh com uma linha de geofones na
superfície.

diferentes camadas da subsuperfície (região C). O cone formado é caracterizado por uma onda
que se propaga com velocidade baixa, frequência baixa e amplitude grande em relação aos
eventos de interesse. Observe que o ruído mascara o sinal de interesse ou dificulta a interpretação
da continuidade das estruturas de subsuperfície. Na região B, temos um mergulho de menor
profundidade causado pelas ondas aéreas que são ondas de choque que também contaminam a
imagem.

Figura 9: É um sismograma onde A é a região contaminada pelo ruído de rolamento superficial devido às
ondas diretas que viajam pela superfície livre do meio de propagação. B é a região contaminada
pela onda de choque aérea que provoca um ruído de mergulho menos profundo e C são os
refletores de interesse.
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A T R A N S F O R M A D A WAV E L E T

3.1

introdução

A teoria Wavelet é bastante recente e se desenvolveu especialmente nos últimos trinta anos através
de contribuições de pesquisadores das mais diversas áreas como Matemática, Física, Estatística,
Computação Gráfica e Engenharia.
A formalização dessa teoria foi concretizada na década de 80 [15, 22] e no início da década
de 90 [7], com base na generalização de conceitos já conhecidos, oriundos de diversos campos
de pesquisa, como geofísica, análise e compressão de sinais, Física e Matemática. Desde então,
a teoria de Wavelet tem atraído a atenção de diversos pesquisadores, encontrando aplicações
em diferentes áreas, particularmente em processamento de imagens e compressão de dados
[4, 2]. Para uma revisão aprofundada sobre o tema, recomenda-se ao leitor o livro de Ingrid
Daubechies[8], o qual apresenta uma análise Matemática detalhada da teoria.
O termo “Wavelets” foi originariamente introduzido por J. Morlet, sendo a base Matemática de
suas ideias formalizadas pelo físico teórico A. Grossman[15]. Os dados sísmicos estudados por
Morlet exibiam conteúdos de frequência que mudavam rapidamente ao longo do tempo, para ao
quais a Transformada de Fourier não era adequada como ferramenta de análise.
Sob o ponto de vista de processamento de sinais, podemos pensar na Transformada Wavelet
como uma alternativa para as técnicas tradicionais de análise de sinais, como a análise de Fourier
e a Transformada “Janelada” de Fourier. Bons resultados têm sido obtidos em diferentes áreas como
compressão de imagens e processamento de sinais.
Antes de definir formalmente a Transformada Wavelet, discutiremos as principais diferenças
entre esta técnica e os métodos tradicionais de análise de sinais.

3.2

a transformada de fourier

Os profissionais responsáveis pela análise de sinais já tem à sua disposição uma grande quantidade de ferramentas. Talvez a mais bem conhecida de todas elas seja a Transformada de Fourier,
que separa o sinal em suas componentes (cossenos e senos) de diferentes frequências. Outra
maneira de se pensar na Transformada de Fourier é de uma técnica matemática que transforma o
sinal observado no domínio do tempo (ou do espaço, sem perda alguma de generalidade) para o
domínio da frequência.
Para muitos sinais, a Transformada de Fourier é extremamente útil, pois o conteúdo de frequência
é de extrema importância. Por que, então, se faz necessário o uso de outras técnicas de análise,
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tal como a Transformada Wavelet?
A Transformada de Fourier possui uma peculiaridade indesejável. Na transformação do sinal
do domínio do tempo para o domínio da frequência, perde-se totalmente a informação sobre a
localização temporal (ou espacial). Quando olhamos para a Transformada de Fourier de um sinal, é
impossível dizer onde um evento em particular está localizado, pois o que é obtido são apenas as
frequências que compõem o sinal [32].
Se um sinal “não se altera no tempo”, ou seja, se é um sinal dito “estacionário”, esta peculiaridade não tem importância alguma. Entretanto, a maioria dos sinais contém numerosas
características não estacionárias ou transitórias, tais como: tendências, mudanças abruptas e o
início ou final de eventos. Estas características são geralmente as partes mais importantes de um
sinal e a Transformada de Fourier é incapaz de informar a localização de tais processos.
Formalmente, a Transformada de Fourier de uma função f(t), é definida em Kumar & Foufoula
[20] como
Z
f̂(ω) = f(t) e−i2πωt dt
f̂(ω) representa a intensidade que a frequência w aparece no sinal a partir do qual podemos
analisar as características do mesmo. Mas os dados sísmicos estudados por Morlet exibiam conteúdos de frequência que mudavam rapidamente ao longo do tempo, para os quais a Transformada
de Fourier não era adequada como ferramenta de análise.
Variações de frequências dependentes do tempo são muito comuns na música, voz humana,
sinais sísmicos, sinais geofísicos não estacionários, entre outras. Para estudar tais sinais, deve-se
efetuar uma transformada capaz de obter o conteúdo de frequência de um sinal localmente
no tempo (ou no espaço). Existem essencialmente dois métodos que foram desenvolvidos e
que apresentam tais propriedades (dentro dos limites impostos pelo princípio de incerteza de
Heisenberg): A Transformada “Janelada” de Fourier e a Transformada Wavelet.

3.3

a transformada “janelada” de fourier

Num esforço para corrigir a deficiência encontrada na Transformada de Fourier, Dennis Gabor
(1946) adaptou a Transformada de Fourier para analisar apenas uma pequena seção ou parte do
sinal, aplicando uma técnica chamada de janelamento do sinal. A adaptação de Gabor, chamada
de A Transformada “Janelada” de Fourier (TJF), mapeia um sinal utilizando uma função bidimensional definida no tempo e na frequência e representa uma forma de compromisso entre uma
representação tanto no tempo quanto na frequência deste sinal. Ela fornece “alguma” informação
sobre “onde” e qual “frequência” de um dado evento do sinal. Entretanto, esta informação é
obtida com uma precisão muito limitada, e esta precisão é determinada pelo tamanho da janela
utilizada na obtenção da TJF do sinal [18].
Apesar da TJF fornecer informação sobre tempo e frequência, a desvantagem é que ao escolher
um tamanho particular para a “Janela” que irá percorrer o sinal, esta janela continua a mesma
para todas as frequências. Entretanto grande parte dos sinais necessitam de uma abordagem
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mais flexível, ou seja, precisam de uma janela de comprimento variável para que possibilite uma
localização mais precisa de um determinado evento tanto no tempo quanto frequência, pois na
maioria das vezes é impossível determinar um tamanho de janela ótima que consiga localizar
com resolução suficiente eventos com frequências muito distintas.
Formalmente, na TJF, a localização temporal pode ser obtida através do janelamento do processo ou sinal f(t) em vários instantes diferentes, ou seja, utilizando-se uma janela g(t) e então
obtendo-se a sua Transformada de Fourier. Isto é, a Transformada “Janelada” de Fourier, G f (ω, t), é
definida em Kumar & Foufoula [20] por
Z∞
f(u) g(u − t) e

Gf(ω, t) =
−∞

−iωu

Z∞
du =

f(u) gω,t (u)du
−∞

onde o núcleo de integração é definido como gω,t (u) = g(u − t)e−iωu . Esta transformada
mede localmente e na vizinhança do ponto t, a amplitude da componente de onda sinusoidal de
frequência ω. A função janela g (t) geralmente é escolhida de maneira que seja real, par e com a
concentração máxima de energia contida nas componentes de baixa frequência. Observe que o
núcleo de integração gω,t (u) tem o mesmo suporte para todo ω em t, mas o número de ciclos
contidos nesta janela variam com a frequência como pode ser visualizado na Figura 10.
Quando a função janela g(t) é definida como sendo uma função Gaussiana, a Transformada
“janelada” de Fourier é denominada Transformada de Gabor. Sugere-se ao leitor a consulta do artigo
Gabor[9] para uma visão mais aprofundada dessa transformada.

Figura 10: Parte real (em verde) e a parte imaginária (em vermelho) do núcleo de análise g(t)eiωt da
Transformada “Janelada” de Fourier para diferentes frequências: (a) ω = 3, (b) ω = 6 e (c) ω = 9. A
função grafada em azul é a janela gaussiana g(t).
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A TJF, porém, pode não ser adequada para a análise de determinados sinais, tendo em vista
que o tamanho da janela de observação permanece constante para todas as frequências. Morlet
introduziu uma nova transformada, denominada Transformada Wavelet, na qual o tamanho da
janela varia com a frequência, possibilitando que eventos de alta frequência possam ser localizados
com uma maior resolução temporal, ao passo que componentes de baixa frequência possam ser
analisados com maior resolução no domínio de Fourier. Intuitivamente, um evento de baixa
frequência precisa de uma janela maior no domínio do tempo para ser observado.

3.4

a transformada wavelet

A análise obtida através da Transformada Wavelet representa o próximo passo lógico: uma técnica
que utiliza uma janela com regiões de dimensão variável. A Transformada Wavelet permite o uso
de longos intervalos onde queremos mais precisão sobre as baixas frequências, e regiões de
tamanho menor para obter informações sobre as altas frequências.
Na Transformada “Janelada” de Fourier, para todo t e ω a função de análise gw,t consiste de
um mesmo envelope preenchido com sinusóides de frequência ω. Devido ao tamanho fixo do
envelope g(t), o tamanho da célula de resolução no espaço de fase dado por [σg X σg ] é o mesmo
para todo t e ω.
Como as características com frequências mais altas (ou de comprimento de ondas mais curto)
tem um suporte menor, seria desejável ter uma função de análise denominada Ψ(t). A função Ψ(t)
é as vezes chamada de “Wavelet mother ou Wavelet mãe”, enquanto que as “Wavelets ou Wavelet
filhas” são funções construídas por dilatações e translações derivadas da Wavelet mãe.
Isto foi obtido pela decomposição da função f(t) usando-se uma família de funções de dois
parâmetros chamadas de wavelets. Um destes parâmetros está relacionado com o parâmetro
responsável pela translação (de maneira similar a TJF) e o outro parâmetro λ é responsável pela
dilatação (em lugar do parâmetro de frequência da TF).

3.4.1

Definição

A Transformada Wavelet de uma função f(t) com energia finita é definida por Kaiser [18] como uma
transformada integral
Z∞
Wf(λ, t) =

f(u) Ψλ,t (u)du
−∞

onde o núcleo é a família de funções Ψλ,t (u) = λ−0,5 Ψ((u − t)λ−1 ), o símbolo λ é um parâmetro
de escala, t é o parâmetro de localização e Ψλ,t (u) são funções chamadas Wavelets oriundas da
Wavelet mãe Ψ(t).
Usando a Wavelet mãe Chapéu Mexicano,
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2
2
Ψ(t) = √ π0.25 (1 − t2 ) e−0.5t
3

vista posteriormente (13), substituindo Ψ(t) em Ψλ,t (u), com t = (u − t)λ−1

−1 2
2
Ψλ,t (u) = λ−0,5 √ π0.25 (1 − ((u − t)λ−1 )2 ) e−0.5((u−t)λ )
3

e variando o valor de λ tem-se um efeito de dilatação (λ > 1) ou de contração (λ < 1) na função
Ψλ,t (u) , como mostra a Figura 11, enquanto que mudanças no parâmetro t tem o efeito de
analisar a função f(t) em torno deste ponto. Observa-se que, quando diminuída a análise do
domínio temporal, a análise no domínio da frequência é aumentada.

Figura 11: Wavelet normalizada para valores diferentes dos parâmetros λ e t. Ψa = Ψ1,0 , Ψb = Ψ2,1 , Ψc =
Ψ 1 ,0 e Ψd = Ψ 1 ,−1
4

2

A escolha da Wavelet Ψ(t) não é única, mas deve satisfazer as seguintes propriedades:
1. possuir suporte compacto, ou decaimento suficientemente rápido, para se obter boa localização espacial.
2. média zero, ou seja,
Z∞
Ψ(t)dt = 0
−∞
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Esta propriedade garante que a função Ψ(t) tenha caráter ondulatório, ou seja, comporta-se tal
qual uma onda.
Por meio de uma mudança de variável u por λu, a integral
Z∞
Wf(λ, t) =

Z∞
f(u) Ψλ,t (u)du =

−∞

f(u)λ−0,5 Ψ((u − t)λ−1 )du

−∞

pode ser escrita como
Z∞ √
t
λ f(λu) Ψ(u − )du
Wf(λ, t) =
λ
−∞
Interpretando esta última integral, vemos um produto escalar com peso

√
λ da função f(u)

expandida ou contraída(de acordo com λ) com a função mãe Ψ(t) transladada.
Define-se em Kumar & Foufoula [20] a Transformada Wavelet Inversa como

1
f(t) =
CΨ

Z∞ Z∞

λ−2 Wf(λ, t)2 Ψλ,t (u)dλdu

−∞ −∞

onde
Z∞
CΨ = 2π
0

|Ψ̂(ω)|
dω < ∞
ω

é a Transformada de Fourier da função Ψ(ω).

3.5

funções wavelets

Uma das principais críticas direcionadas à Transformada Wavelet é a escolha da função Wavelet
Ψ(t) . Na escolha da função Wavelet, existe uma série de critérios que devem ser considerados
[39] e que são listados na sequência:
Ortogonais ou não ortogonais - “Na Transformada Wavelet utilizando-se famílias de Wavelets
ortogonais [24], o número de convoluções em cada escala é proporcional à janela da função
Wavelet escolhida nesta escala. Isto produz um Espectro Wavelet que contém "blocos" discretos
de Energia Wavelet e é útil no processamento de sinais, pois fornece uma representação mais
compacta do mesmo. Infelizmente para analisar séries temporais, um deslocamento não periódico
na série produz um Espectro Wavelet diferente. Reciprocamente, a Transformada Wavelet obtida
utilizando-se famílias de Wavelets não ortogonais [24] é altamente redundante em escalas maiores,
onde o Espectro Wavelet em tempos adjacentes é altamente correlacionado. A Transformada Wavelet
não Ortogonal é útil na análise de séries temporais (válido também para séries espaciais) onde
atenuações e variações contínuas na amplitude Wavelet são esperadas”.
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Complexa ou real - “Uma função Wavelet complexa irá fornecer informação da amplitude e
da fase e é mais bem adaptada para capturar comportamentos oscilatórios de séries temporais.
Uma função Wavelet real fornece apenas informação sobre uma componente e pode ser utilizada
apenas para localizar picos e descontinuidades”.
Suporte - “A resolução de uma função Wavelet é determinada pelo balanço entre seu suporte
no espaço real e o seu suporte no espaço na frequência. Uma função com um suporte mais
compacto (mais estreita) vai ter uma boa resolução no domínio do tempo e uma resolução mais
pobre no domínio da frequência, enquanto uma função com suporte mais amplo (mais larga) terá
uma resolução mais pobre no domínio do tempo e uma boa resolução no domínio da frequência
(características determinadas pelo princípio da incerteza de Heisenberg)”.
Formato - “A função Wavelet escolhida deve refletir o tipo de características presentes na série
temporal. Para séries com picos ou descontinuidades, uma boa escolha seria a Wavelet de Haar,
enquanto que para séries mais suaves e com variações mais sutis deve se escolher uma função
como a Wavelet de Morlet”.

3.5.1

Exemplos de wavelets unidimensionais

Devido a flexibilidade de escolha das Wavelets, muitas funções tem sido utilizadas como Wavelets.
Abaixo pode-se ter um resumo das Wavelets mais utilizadas na literatura.
Wavelet de Haar - A Wavelet de Haar, como mostra a Figura 12, é a mais simples de todas
as Wavelets, pertence a família das Wavelets ortogonais e é definida [20] como

Ψ(t) = +1 se 0 6 t 6 0.5
Ψ(t) = −1 se 0.5 6 t 6 1
Ψ(t) = 0 caso contrário
Em um sinal unidimensional discretamente amostrado esta Wavelet pode ser vista atuando
como um operador de diferenciação, ou seja, fornecendo diferenças das médias não sobrepostas
da observação.
Wavelet de Daubechies - Usada em sinais discretos, como em imagens bidimensionais representadas por uma matriz de coeficientes. Se o sinal tiver 2k pontos, anula k momentos.
Wavelet Chapéu Mexicano (Mexican Hat Wavelet) - esta Wavelet é a derivada segunda da
2

função gaussiana f(t) = e−0.5t , pertence a família de Wavelets não ortogonais e é definida como
[20],

2
2
Ψ(t) = √ π0.25 (1 − t2 ) e−0.5t
3

Wavelet de Morlet - O conceito de Wavelet na atual forma teórica foi pela primeira vez proposto
por Jean Morlet e o grupo de Física Teórica de Marseille trabalhando sobre o comando de Alex
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Figura 12: Wavelet de Haar

Figura 13: Wavelet Chapéu Mexicano e Wavelet de Morlet

Grossmann, na França. A Wavelet de Morlet pertence a família de Wavelets não ortogonais e é
definida [20] como

1

1

2

1 2

Ψ(t) = π− 4 (e−iω0 t − e− 2 ω0 ) e− 2 t

que é geralmente aproximado por

1

1 2

Ψ(t) = π− 4 e−iω0 t e− 2 t

e é geralmente utilizada no estudo de sinais geofísicos.
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3.6

transformada wavelet cont ínua

A Transformada Wavelet Contínua ou CWT(do inglês, Continuos Wavelet Transform) é definida pelo
produto escalar da função f(u) com as funções Ψλ,t (u) a seguir:
Z∞
Wf(λ, t) =< f(u), Ψλ,t (u) >=

f(u) Ψλ,t (u)du
−∞

e com os parâmetros assumindo os valores λ 6= 0 e t ∈ <. Na prática, a CWT pode ser obtida da
forma mostrada a seguir [24].
É listado uma sequência de cinco passos de uma pequena receita para se calcular uma CWT.
1. Escolhe-se uma Wavelet e faz-se a comparação com uma porção contida no início do sinal
original.

Figura 14: Diferentes tipos de Wavelets que podem ser utilizados na obtenção da CWT
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2. Calcula-se então a correlação da Wavelet com a porção do sinal sendo analisado.

Figura 15: Wavelet (vermelho) comparada com o sinal (azul)

3. Move-se a Wavelet para a direita e inicia-se novamente o passo (2) até que todo o sinal seja
percorrido pela Wavelet.

Figura 16: Move-se a wavelet para direita, obtendo uma nova correlação.
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4. A Wavelet é distendida e repetem-se os passos (1) a (3).

Figura 17: Estende-se a wavelet e repete-se o os passos (1) a (3)

5. Os passos de (1) a (4) são repetidos para todas as escalas.

Figura 18: Finalmente os passos (1) a (4) são repetidos para todas as escalas.Quando o processo for finalizado,
têm-se os coeficientes produzidos em diferentes escalas para diferentes seções do sinal.

3.7

transformada wavelet discreta

Quando os parâmetros λ e t da Transformada Wavelet f, Ψλ,t assumem valores contínuos, têm-se
a CWT (como mostrado anteriormente). Para aplicações práticas, o parâmetro de escala λ e
o parâmetro de localização t precisam ser discretizados. A escolha feita é λ = λm
0 , onde m é
inteiro e λ0 é o passo de dilatação fixo e maior que 1. O valor de t escolhido é tal que as Wavelets
Ψ((u − t)λ−1 ) “cobrem” todo o eixo temporal. A discretização de t deve estar relacionada com a
m
discretização de λ = λm
0 , portanto, uma escolha para t é da forma t = nt0 λ0 onde t0 > 0 e n
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é um inteiro. Escolhe-se um aumento, ou seja, λ−m
e estuda-se o processo em uma localização
0
particular e então move-se para outra localização.Toma-se também u = t para recair numa
notação mais usual. Se o aumento é grande, ou seja, para analisar as pequenas escalas, move-se
em pequenos passos e vice-versa, ou seja, de maneira proporcional a escala λm
0 , como é mostrado
abaixo
Ψm,n (t) = λ−0.5m
Ψ(λ−m
0
0 t − nt0 ).

Desta forma, a Transformada Wavelet
Z
hf, Ψm,n i =

λ−0.5m
0

f(t) Ψ(λ−m
0 t − nt0 )dt

é chamada de Transformada Wavelet Discreta ou DWT(do inglês, Discret Wavelet Transform).
No caso da CWT, diz-se que f, Ψλ,t para λ > 0 e t ∈ (−∞, ∞) caracteriza completamente a
função f(t). De fato, pode-se reconstruir f(t) usando a equação da Transformada Wavelet Inversa.
Usando a Wavelet discreta Ψm,n (com Ψ decrescendo rapidamente) e escolhas apropriadas de λ0
e t0 , pode-se também obter uma caracterização completa de f(t).
Quando o tempo é discretizado, a integral pode ser substituída por um somatório, assim:
Z
f, Ψλ,t =

λ−0.5m
0

f(t) Ψ(λ−m
t − nt0 )dt = λ−0.5m
0
0

X

f(i) Ψ(λ−m
i − nt0 )
0

i

3.7.1

Transformada Wavelet Discreta Ortonormal

Talvez a contribuição mais importante para a análise moderna em wavelets, tenha sido o trabalho
de Daubechies sobre Bases Ortonormais de wavelets que contém a wavelets de Haar como um caso
particular. Daubechies definiu suas wavelets sobre um intervalo limitado (suporte compacto) e ao
mesmo tempo garantiu a ortogonalidade entre elas [6].
Usando-se valores para λ0 = 2 e t0 = 1, é possível construir uma base ortonormal formada por
funções Wavelets. Esses foram os valores usados por Daubechies [6] e Meyer [23].
Escolhemos a Base de Daubechies por até então ser a que nos fornece melhores resultados de
aproximação usando menos ondas para sinais suaves.
Tomando os valores citados acima para λ0 e t0 , teremos a função
Ψm,n (t) = 2−0,5m Ψ(2−m t − n)
As Wavelets obtidas a partir de Ψm,n (t) formam uma base ortonormal. Com essas propriedades,
pode-se descrever os detalhes de uma função convenientemente e com uma certa precisão. Outra
vantagem é de permitir uma reconstrução rápida e simples da função original (para inverter é só
fazer a transposta) sem redundância de frequências.
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3.8

produto tensorial

Sejam V e W dois espaços vetoriais sobre um corpo K com bases ortonormais
{e1 , e2 , ..., en ,} e {f1 , f2 , ..., fn ,}, isto é, os produtos escalares satisfazem a

 1, se i = j
< ei , ej >=< fi , fj >=
 0, se i 6= j
Considerando n = 3 e m = 4, sejam

v=

3
X

v i ei v ∈ V e w =

i=1

4
X

wi ei w ∈ W

i=1

podemos representar alternativamente,
v = [v1 v2 v3 ] v ∈ V e w = [w1 w2 w3 w4 ] w ∈ W.
Na definição do produto tensorial v ⊗ w, também temos formas alternativas para representar:
v⊗w =

3
X
i=1

v i ei ⊗

4
X

wj fj =

j=1

3,4
X

vi wj ei ⊗ fj

i,j=1

ou



 v1 w1 v1 w2 v1 w3 v1 w4

v ⊗ w = [v1 v2 v3 ] ⊗ [w1 w2 w3 w4 ] =  v2 w1 v2 w2 v2 w3 v2 w4







v3 w1 v3 w2 v3 w3 v3 w4
e estende-se a soma e o produto por escalar dos espaços vetoriais aos espaços tensoriais com as
seguintes propriedades:
Se v1 , v2 ∈ V e w ∈ W, então (v1 + v2 ) ⊗ w = v1 ⊗ w + v2 ⊗ w.
Se w1 , w2 ∈ W e v ∈ V, então v ⊗ (w1 + w2 ) = v ⊗ w1 + v ⊗ w2 .
Se c ∈ K, então (cv) ⊗ w = c(v ⊗ w) = v ⊗ cw.
Um espaço tensorial pode ser visto como um espaço vetorial.
Exemplo: O tensor




 a1 b1 a1 b2 a1 b3 a1 b4

[a1 a2 a3 ] ⊗ [b1 b2 b3 b4 ] =  a2 b1 a2 b2 a2 b3 a2 b4







a3 b1 a3 b2 a3 b3 a3 b4
é de ordem 2 com dimensão 3x4 no Espaço Tensorial V ⊗ W e de dimensão 12, quando visto
como espaço vetorial.
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3.9

efeitos de borda

Classicamente a DWT é definida apenas para sinais com comprimento derivados da potência de
dois, devido ao processo de Autoresolução [24]. Na grande maioria das vezes, os sinais com os
quais trabalhamos não satisfazem esta exigência e por isso deve-se de alguma forma completar
estes sinais de forma que eles se tornem manipuláveis. Existem vários métodos de extensão de
sinais [37] e que são listados a seguir:
Preenchimento com zeros : Este método assume que o sinal é zero fora do seu suporte original.
A sua desvantagem é a criação de descontinuidades artificiais nas bordas.
Simetrização : Este método assume que o sinal ou imagem pode ser estendido fora de seu suporte original simplesmente assumindo os valores simétricos à sua fronteira. A sua desvantagem
é de criar artificialmente descontinuidades na derivada de primeira ordem nas bordas. Por outro
lado, este método funciona bem para imagens.
Preenchimento suave : Este método assume que o sinal ou imagem pode ser estendido fora
do seu suporte original por uma extrapolação utilizando-se a derivada de primeira ordem. Este
método funciona bem para sinais atenuados.
Preenchimento por uma onda unidimensional: Quando o número de elementos do sinal na
Autoresolução for ímpar, inclui-se uma onda unidimensional escalar. Este foi o método usado em
nosso software.
Tomando como exemplo um sinal unidimensional A com 5 coeficientes e usando as Wavelets
de Haar (Daubechies2) temos:
A=

h

i
a0 a1 a2 a3 a4

Os dois pontos das Wavelets de Haar são iguais a t =

√
2
2 .

seguintes tensores e incluir a onda unidimensional P:

S0 =

h

S1 =

h

P=

i
t t 0 0 0

i
0 0 t t 0

h

W0 =

i
0 0 0 0

1, 4

h

i
−t t 0 0 0

Dessa forma podemos formar os
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W1 =

h

i
0 0 −t t 0

Intuitivamente, foi escolhido o valor de 1,4 por ser um valor próximo a

√
2 que não apresenta

falhas quando as imagens são geradas, o que acontecia com outros valores. Este valor evita
variações nas imagens e valores anômalos.
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4
O S O F T WA R E E A D E C O M P O S I Ç Ã O E M WAVELETS

4.1

introdução

Ao analisarmos vários estudos e trabalhos de remoção de ruídos de sismogramas, tanto usando os
métodos convencionais de Bases Wavelets como Bases Curvelets (a técnica consiste em decompor
o sismograma em uma base de funções as quais são localizadas no tempo e na frequência, além de
incorporarem uma orientação angular), vimos que ao retirar o ruído, principalmente o formado
pelas ondas curtas, perdia-se também sinais de interesse.
Nossa proposta é o desenvolvimento e aperfeiçoamento de um Software em linguagem Java
que faz a separação das imagens sísmicas considerando as direções (horizontal, vertical e mistas
ou locais) e faixas de comprimentos de ondas que formam essas imagens, usando Wavelets de
Daubechies, Autoresolução e o Produto Tensorial das bases de Wavelets. Este programa ainda
não está finalizado, pois a cada dia estamos aperfeiçoando-o com novas opções de uso. Também
está sendo usado em outro trabalho de mestrado com a função de compressão de dados.

4.2

o software que faz a separação das imagens s ísmicas

Dado um sismograma, onde há a necessidade da remoção de ruídos, escolhemos a quantidade de
Autoresoluções que a imagem será decomposta e com uma grande flexibilidade escolhemos a
quantidade de pontos das Wavelets de Daubechies na direção horizontal e/ou vertical e em cada
Autoresolução da imagem.
Desenvolvemos a opção, em uma mesma imagem, de usar o produto tensorial de Wavelets de
dimensão 2 ou produto tensorial de Wavelets de dimensão 1 pelas identidades. Neste último
caso, temos a Decomposição em Wavelets de um sinal bidimensional em uma única direção. Esta
decomposição permite alongar numa determinada direção as Wavelets bidimensionais, corrigindo
efeitos de escalas ao aplicarmos Autoresoluções. Em outras palavras, aperfeiçoamos o tratamento
de uma imagem sísmica, usando Wavelet 1D e Wavelet 2D em etapas diferentes de Autoresoluções.
Também implementamos melhorias na visualização das imagens associadas às decomposições
em cada Autoresolução, facilitando as escolhas das imagens com os sinais de interesse para
reconstrução da imagem sem os ruídos.
Por estarmos com um software em desenvolvimento, podemos fazer melhoramentos e uso
integrado continuamente.
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O programa ainda terá a flexibilidade de usar outras bases de Wavelets. De acordo com a norma
do sinal que está sendo filtrado, a base é escolhida. Quanto menor for a norma, melhor está
sendo a escolha para o respectivo tipo e comprimento de onda. Escolhemos a base de Daubechies
por até então ser a que nos fornece melhores resultados de aproximação usando menos ondas
para sinais suaves.
Queremos proporcionar interação fácil e objetiva entre o programa e o usuário, disponibilizando
interfaces de fácil manuseio e entendimento.
Na Figura 19 temos a interface do programa, sendo escolhido quatro Autoresoluções e
Daubechies 10 nas duas direções e em todas as Autoresoluções.

Figura 19: Interface com as opções de selecionar a imagem, fornecer suas dimensões, escolher a Autoresolução e as Wavelets que serão usadas em cada direção e em cada Autoresolução

Nas Figuras 20 e 21, temos a seguinte visualização: cada linha é uma Autoresolução, onde a
imagem na primeira linha, primeira coluna, é composta pelas ondas que sobraram depois de
quatro Autoresoluções (ondas que vão compor a imagem que queremos por não ter ruídos na
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mesma); na segunda coluna, primeira linha, até a penultima linha da Figura 21 temos as imagens
dos sinais horizontais (H); na terceira coluna, primeira linha, até a penultima linha da Figura 21
temos as imagens dos sinais verticais (V); na quarta coluna, primeira linha, até a penultima linha
da Figura 21 temos as imagens das ondas mistas ou locais (M).

Figura 20: Imagens das Autoresoluções e direções, juntamente com as somas. Temos AR = i - 1, onde i
é a i-ésima Autoresolução; H = imagem com detalhes de ondas horizontais; V = imagem com
detalhes de ondas verticais e M = imagem com detalhes em outras direções (ondas mistas e
locais).

Cada imagem da primeira coluna, a partir da segunda linha da Figura 20 até a segunda linha da
Figura 21 é composta pela soma das imagens da linha anterior escolhidas pelo usuário. Neste caso
estamos escolhendo todas as imagens para compor a soma, resultando ao final, a imagem original.
Na Figura 21, temos na primeira coluna, segunda linha, a soma de todas as janelas escolhidas
juntamente com as ondas que sobraram depois da quarta Autoresolução (Soma 0) e na segunda
linha, segunda coluna, temos o sinal original. Neste caso, podemos perceber que a soma é igual ao
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Figura 21: Imagens das Autoresoluções e direções, juntamente com as somas. Temos AR = i - 1, onde i
é a i-ésima Autoresolução; H = imagem com detalhes de ondas horizontais; V = imagem com
detalhes de ondas verticais; M = imagem com detalhes em outras direções (ondas mistas e locais);
a imagem original e a soma final (que coincidiu com a imagem original por ter sido selecionado
todas as imagens).

sinal original, pois escolhemos todas as imagens em todas as Autoresoluções. As Autoresoluções
são organizadas de baixo para cima, logo a primeira linha (segunda, terceira e quarta colunas)
da Figura 21 é a primeira Autoresolução; a terceira linha (segunda, terceira e quarta colunas) da
Figura 20 é a segunda Autoresolução; a segunda linha (segunda, terceira e quarta colunas) da
Figura 20 é a terceira Autoresolução e a primeira linha (segunda, terceira e quarta colunas) da
Figura 20 é a quarta Autoresolução

4.3

a decomposição em wavelets

As imagens sísmicas(Sismogramas) são sinais bidimensionais representados por uma matriz de
coeficientes. Essas matrizes variam suas dimensões de acordo com a quantidade de geofones ou
hidrofones usados na superfície (largura da imagem) e sua profundidade em segundos (altura da
imagem). Por exemplo, o sismograma usado nos estudos de 2100x89 representa uma imagem de
2100 leituras consecutivas, cada uma ocorrida em 1 ms, totalizando um tempo duplo de ida e
volta de 2100 ms de captação e captadas por 89 geofones na superfície (Figura 9). Logo temos
uma matriz de coeficientes de 2100 linhas e 89 colunas [40]. O sinal utilizado neste trabalho,
para fins de demonstração da eficácia do método, foi retirado da base de dados disponibilizada
por Yilmaz e está descrito em seu livro [40] como sinal n.º 25 e segundo o mesmo foi obtido em
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Alberta no Canadá.

4.3.1

Decomposição em Wavelets de um sinal unidimensional

Para facilitar a compreensão de como será feita a decomposição em Wavelets Bidimensionais
dessas imagens, inicialmente vamos decompor um sinal de uma dimensão usando as Wavelets de
Haar (Daubechies 2).
Vamos decompor um sinal unidimensional com 8 coeficientes em wavelets de tamanho 2 e 4,
ou seja, separar em duas Autoresoluções. Em seguida vamos inverter algumas matriz (as que
representam as imagens no espaço das Wavelets) para encontrar-mos as imagens correspondentes.
Tomando como exemplo um sinal unidimensional A com 8 coeficientes e usando as Wavelets
de Haar (Daubechies 2) temos:
A=

h

i
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7

Os dois pontos das Wavelets de Haar são iguais a t =

√
2
2 .

Dessa forma podemos formar os

seguintes tensores:

S0 =

h

S1 =

h

S2 =

h

S3 =

h

W0 =

h

W1 =

h

W2 =

h

i
t t 0 0 0 0 0 0

i
0 0 t t 0 0 0 0

i
0 0 0 0 t t 0 0

i
0 0 0 0 0 0 t t

i
−t t 0 0 0 0 0 0

i
0 0 −t t 0 0 0 0

i
0 0 0 0 −t t 0 0
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W3 =

h

i
0 0 0 0 0 0 −t t

Fazendo o produto escalar de cada tensor pelo sinal A, temos:

< A, S0 > =

7
X

ai si = a0 t + a1 t + a2 0 + a3 0 + a4 0 + a5 0 + a6 0 + a7 0 = (a0 + a1 )t = s0

i=0

< A, S1 > =

7
X

ai si = a0 0 + a1 0 + a2 t + a3 t + a4 0 + a5 0 + a6 0 + a7 0 = (a2 + a3 )t = s1

i=0

< A, S2 > =

7
X

ai si = a0 0 + a1 0 + a2 0 + a3 0 + a4 t + a5 t + a6 0 + a7 0 = (a4 + a5 )t = s2

i=0

< A, S3 > =

7
X

ai si = a0 0 + a1 0 + a2 0 + a3 0 + a4 0 + a5 0 + a6 t + a7 t = (a6 + a7 )t = s3

i=0

< A, W0 > =

7
X

ai wi = a0 (−t) + a1 t + a2 0 + a3 0 + a4 0 + a5 0 + a6 0 + a7 0 = (a1 − a0 )t = w0

i=0

< A, W1 > =

7
X

ai wi = a0 0 + a1 0 + a2 (−t) + a3 t + a4 0 + a5 0 + a6 0 + a7 0 = (a3 − a2 )t = w1

i=0

< A, W2 > =

7
X

ai wi = a0 0 + a1 0 + a2 0 + a3 0 + a4 (−t) + a5 t + a6 0 + a7 0 = (a5 − a4 )t = w2

i=0

< A, W3 > =

7
X

ai wi = a0 0 + a1 0 + a2 0 + a3 0 + a4 0 + a5 0 + a6 (−t) + a7 t = (a7 − a6 )t = w3

i=0

Logo, separamos o sinal em

S=

h

i
s0 s1 s2 s3

e

W=

h

i
w0 w1 w2 w3

A Autoresolução consiste em aplicarmos a decomposição em Wavelets mais uma vez, agora no
sinal S que é o sinal resultante após a retirada das Wavelets.
Sendo m o número de Autoresoluções aplicadas ao sinal, os tensores tipo S dão origem a
parte do sinal que é formada através de Wavelets de comprimento no mínimo 2m+1 , o dobro da
fase atual. O comprimento é aumentado por um fator de no mínimo 2m+1 devido que a cada
Autoresolução, juntamos sinais sem sobreposições em uma nova Wavelet com no mínimo o dobro
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de pontos.
Os tensores tipo W são formados por Wavelet de tamanho 2m , onde m é a quantidade de
Autoresoluções aplicadas.
Sendo assim, w0 , w1 , w2 , e w3 são ondas de comprimento 2.
Na segunda Autoresolução temos:

S0 =

h

S1 =

h

W0 =

h

W1 =

h

i
t t 0 0

i
0 0 t t

i
−t t 0 0

i
0 0 −t t

Fazendo o produto escalar de cada tensor pelo sinal S, temos:
3
X

< S, S0 > =

si t i = s0 t + s1 t + s2 0 + s3 0 =

0
1
(a0 + a1 + a2 + a3 ) = s0
2

si t i = s0 0 + s1 0 + s2 t + s3 t =

0
1
(a4 + a5 + a6 + a7 ) = s1
2

i=0
3
X

< S, S1 > =

i=0

< S, W0 > =

3
X

si ti = s0 (−t) + s1 t + s2 0 + s3 0 =

0
1
(−a0 − a1 + a2 + a3 ) = w0
2

si ti = s0 0 + s1 0 + s2 (−t) + s3 t =

0
1
(−a4 − a5 + a6 + a7 ) = w1
2

i=0

< S, W1 > =

3
X
i=0

Logo, separamos o sinal em
0

S =

0

h

0

0

s0 s1

i

e

0

W =

h

0

0

i

w0 w1

0

Sendo assim, w0 e w1 são ondas de comprimento 4.
Apesar de termos feito a separação do sinal mais uma vez, vale lembrar que estamos no espaço
das Wavelets. Para obtermos as imagens correspondentes aos coeficientes de um subconjunto de
Wavelets, zeramos os demais coeficientes e aplicamos o processo inverso. Neste exemplo vamos
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0

0

encontrar as duas imagens S e W da segunda Autoresolução do procedimento anterior.
Tomando a matriz inversa, que é igual a matriz transposta de mudança de base, e os tensores
0

0

S , W e fazendo os seguintes produtos matriciais, obteremos as matrizes dos coeficientes das
0

0

imagens S e W , respectivamente.
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4.3.2

Decomposição em Wavelets de um sinal bidimensional

Agora vamos decompor um sinal bidimensional, que é o caso das imagens sísmicas. Para isso vamos tomar uma matriz (A)4 de coeficientes representando uma imagem de 4x4 e usar novamente
as Wavelets de Haar (Daubechies2) para decompor o sinal.
Na Tabela 4.1 são gerados os tensores da base de Wavelets através do produto tensorial das
bases de Haar.

Tabela 4.1: Produto Tensorial das bases de Haar para um sinal 4x4.

Fazendo o produto escalar da matriz (A)4 , que representa o sinal, com cada um dos tensores
básicos do produto tensorial da Tabela 4.1, obteremos 16 coeficientes distribuídos da seguinte
forma:


SS = 


SS00
SS10

SS01 
SS11

que são os 4 coeficientes do produto escalar da matriz (A)4 com as quatro matrizes do tipo
S ⊗ S. A matriz SS é exatamente a matriz dos coeficientes, no espaço das Wavelets, que restaram
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depois da separação das Wavelets de momentos nulos. Aplicando-se mais uma autoresolução, a
matriz SS “tomará” o lugar da matriz A;

SW00
SW = 
SW10


SW01 
SW11

que são os 4 coeficientes do produto escalar da matriz (A)4 com as quatro matrizes do tipo
S ⊗ W. A matriz SW é exatamente a matriz dos coeficientes, no espaço das Wavelets, que nos
fornecerá as ondas na direção vertical da nossa imagem quando invertida;

WS00
WS = 
WS10


WS01 
WS11

que são os 4 coeficientes do produto escalar da matriz (A)4 com as quatro matrizes do tipo
W ⊗ S. A matriz WS é exatamente a matriz dos coeficientes, no espaço das Wavelets, que nos
fornecerá as ondas na direção horizontal da nossa imagem quando invertida;

WW00
WW = 
WW10


WW01 
WW11

que são os 4 coeficientes do produto escalar da matriz (A)4 com as quatro matrizes do tipo
W ⊗ W. A matriz WW é exatamente a matriz dos coeficientes, no espaço das Wavelets, que nos
fornecerá as ondas mistas e locais (detalhes diagonais) da nossa imagem quando invertida.
Como dito anteriomente, fazendo a segunda Autoresolução, aplicaremos a decomposição em
Wavelets na matriz SS. O novo produto tensorial das bases das Wavelets de Haar (Daubechies 2)
está gerado na Tabela 4.2.
Tabela 4.2: Produto Tensorial das bases de Haar para um sinal 2x2.

Fazendo o produto escalar da matriz SS, que representa o sinal que restou depois da primeira
Autoresolução, com cada um dos tensores básicos do produto tensorial da Tabela 4.2, obteremos
4 coeficientes distribuídos da seguinte forma:
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0

 SS00
0
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0

SW01
0



WW11

Esses 4 coeficientes representam as 4 imagens, no espaço das Wavelets, da segunda Autoresolução.
Para obtermos as imagens no espaço original, temos que aplicar o processo inverso. Neste
exemplo vamos encontrar a imagem original correspondente a matriz SS da primeira Autoresolução, ou seja, fazer o produto escalar de cada um dos 16 tensores básicos com a matriz SS dos
coeficientes do espaço das Wavelets (gerando os coeficientes da matriz inversa transposta), montar
T

a matriz inversa transposta (SS−1 ) e em seguida calcular a transposta para encontrar a matriz
inversa.
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Para obtermos a imagem original SS−1 façamos a transposta da Matriz
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Decomposição em Wavelets de um sinal bidimensional em uma única direção

Outra opção do programa é a decomposição em Wavelets 1D e 2D da seguinte forma: em
uma Autoresolução decompõem-se a imagem em uma só direção (Wavelets 1D) e em outras,
decompõem-se a imagem usando Wavelets 2D. Constatamos que esse processo melhora a separação de ruídos e sinais de interesse, devido ao fato das escalas horizontais e verticais poderem
ser muito diferentes. Há casos que o melhor é aplicar a decomposição em uma só direção para
corrigir este “problema” de escala.
Vamos entender como é feita a decomposição de uma imagem bidimensional em uma só
direção, usando o produto tensorial de Wavelets de dimensão 1 pelas identidades. Optando em
passar as Wavelets na direção vertical(pois nos sismogramas a distância entre os geofones(pontos
horizontais) está em escala diferente da distância das leituras(pontos verticais)), tomamos nova-
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mente os tensores

S0 =

h

S1 =

h

W0 =

h

W1 =

i
t t 0 0

i
0 0 t t

i
−t t 0 0

h

i
0 0 −t t

,

as identidades

I0 =

h

I1 =

h

I2 =

h

I3 =

h

i
1 0 0 0

i
0 1 0 0

i
0 0 1 0

i
0 0 0 1

Na Tabela 4.3 são gerados os tensores da base de Wavelets Sp ⊗ Iq e Wp ⊗ Iq , com p = 0..1 e
q = 0..3, através do produto tensorial das bases de Haar Sp com as identidades Iq . Definimos os
elementos dos tensores como sendo (sipq )mn como sendo o elemento mn do tensor Sp ⊗ Iq e
(wipq )mn como sendo o elemento mn do tensor WP ⊗ Iq .
Fazendo o produto escalar da matriz (A)4 , que representa o sinal, com cada um dos tensores
básicos do produto tensorial da Tabela 4.3, obteremos 16 coeficientes distribuídos da seguinte
forma:

< A, SI00 > =

3 X
3
X
n=0 m=0

amn (si00 )mn = a00 t + a10 t + a20 0 + a30 0 = s00
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Tabela 4.3. Produto Tensorial das bases de Haar com as identidades para um sinal 4x4.

< A, SI01 > =

3
3 X
X

amn (si01 )mn = a01 t + a11 t + a21 0 + a31 0 = s01

n=0 m=0

< A, SI02 > =

3 X
3
X

amn (si02 )mn = a02 t + a12 t + a22 0 + a32 0 = s02

n=0 m=0

< A, SI03 > =

3
3 X
X

amn (si03 )mn = a03 t + a13 t + a23 0 + a33 0 = s03

n=0 m=0

< A, SI10 > =

3 X
3
X

amn (si10 )mn = a00 0 + a10 0 + a20 t + a30 t = s10

n=0 m=0

< A, SI11 > =

3 X
3
X

amn (si11 )mn = a01 0 + a11 0 + a21 t + a31 t = s11

n=0 m=0

< A, SI12 > =

3 X
3
X

amn (si12 )mn = a02 0 + a12 0 + a22 t + a32 t = s12

n=0 m=0

< A, SI13 > =

3 X
3
X
n=0 m=0

gerando a matriz

amn (si13 )mn = a03 0 + a13 0 + a23 t + a33 t = s13
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ss00
S=
ss10

ss01

ss02

ss11

ss12


ss03 
ss13

e

< A, WI00 > =

3 X
3
X

amn (wi00 )mn = a00 (−t) + a10 t + a20 0 + a30 0 = w00

n=0 m=0

< A, WI01 > =

3 X
3
X

amn (wi01 )mn = a01 (−t) + a11 t + a21 0 + a31 0 = w01

n=0 m=0

< A, WI02 > =

3 X
3
X

amn (wi02 )mn = a02 (−t) + a12 t + a22 0 + a32 0 = w02

n=0 m=0

< A, WI03 > =

3 X
3
X

amn (wi03 )mn = a03 (−t) + a13 t + a23 0 + a33 0 = w03

n=0 m=0

< A, WI10 > =

3
3 X
X

amn (wi10 )mn = a00 0 + a10 0 + a20 (−t) + a30 t = w10

n=0 m=0

< A, WI11 > =

3
3 X
X

amn (wi11 )mn = a01 0 + a11 0 + a21 (−t) + a31 t = w11

n=0 m=0

< A, WI12 > =

3 X
3
X

amn (wi12 )mn = a02 0 + a12 0 + a22 (−t) + a32 t = w12

n=0 m=0

< A, WI13 > =

3
3 X
X

amn (wi13 )mn = a03 0 + a13 0 + a23 (−t) + a33 t = w13

n=0 m=0

gerando a matriz


W=


ww00

ww01

ww02

ww10

ww11

ww12

ww03 
ww13

Desta forma, a matriz W nos mostra, no espaço das Wavelets, o que foi separado na direção
vertical na primeira Autoresolução e a matriz S é exatamente a matriz dos coeficientes, no espaço
das Wavelets, que restaram depois da separação das Wavelets de momentos nulos. Como era
de se esperar, as matrizes reduziram pela metade na vertical e manteve a mesma dimensão na
horizontal, podendo corrigir efeitos de escalas ao aplicarmos Autoresoluções.
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Capítulo

5

A REMOÇÃO DE RUÍDOS SÍSMICOS

5
A REMOÇÃO DE RU ÍDOS S ÍSMICOS

5.1

introdução

Na investigação das ondas sísmicas, Rayleigh mostrou que podem existir ondas na superfície.
Essas ondas não penetram muito abaixo da superfície e, consequentemente, são denominadas de
ondas superficiais, também chamadas de ondas de Rayleigh.
As ondas de Rayleigh são importantes na propagação de ondas sísmicas porque estão confinadas na interface e diminuem com a distância (profundidade) r na forma de 1/r , enquanto as
√
ondas P e S diminuem na forma de 1/ r [5]. Portanto, em grandes profundidades, as ondas de
interface passam a ter formas de ondas dominantes no sismograma.
O termo “Ground Roll” é comumente usado para referir-se às ondas superficiais, que são
constituídas principalmente de ondas de Rayleigh. Rayleigh foi o primeiro a apresentar a teoria
de ondas sobre uma superfície livre de tensão de um sólido elástico semi-infinito mostrando que
o movimento de partículas estava confinado perto da superfície e que se tornava desprezível a
alguns comprimentos de onda a partir da superfície livre.
As ondas superficiais constituem uma fonte comum de ruídos em dados sísmicos. O ruído de
rolamento superficial é uma onda sísmica dispersiva que se propaga paralelamente às camadas
superiores do solo, caracterizadas por velocidade e frequência baixas e grande amplitude. Sua
propagação se dá pelo movimento elíptico das partículas do meio ao longo da direção de propagação. A remoção desse e de outros ruídos, sem interferir nos sinais de interesse, será o foco
desse capítulo.

5.2

decomposição do sismograma e remoção de ru ídos s ísmicos

Ao fazermos as primeiras decomposições de um Sismograma através da decomposição em Wavelet
2D, percebemos, como já tínhamos constatado em outros estudos, que nas diferentes escalas
na direção horizontal das ondas, imagens essas onde a grande parte é formada por ruídos,
também possuíam sinais de interesse. Isso se deve ao fato que as reflexões de interesse (que
em um sismograma aparece em forma de hipérboles) também possuírem, em sua composição,
ondas horizontais em várias escalas, como constatado na coluna referente as ondas horizontais
(segunda coluna) nas Figuras 20 e 21. Podemos ver claramente hipérboles misturadas com RRS
principalmente nas três primeiras Autoresoluções. Em todas as decomposições foram usadas as
Wavelets de Daubechies de 10 pontos (Daubechies 10)
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Desta forma, na primeira Autoresolução (primeira linha da Figura 21), em nenhuma das
direções (segunda, terceira e quarta coluna) foi selecionado imagens para a composição do
sinal. Apesar de existirem algumas informações de interece na imagem da segunda coluna (informações verticais), a mesma é formada em grande parte pelo “Ground Roll”, além de ondas diretas.
Na segunda Autoresolução, foram selecionadas as imagens da terceira e quarta coluna (AR
= 1, V; AR = 1, M), por apresenterem informações de interesse sem a presença de ruídos. Na
imagem da segunda coluna (AR = 1, H), apesar de aparecer mais nitidamente sinais de interece,
a quantidade de ruídos ainda é muita. Desta forma, esta imagem também não foi escolhida para
compor a imagem.
Na terceira e quarta Autoresolução todas as imagens foram selecionadas (AR = 2, H, V e M;
AR = 3, V, H e M e Soma 0). Somando as imagens selecionadas, temos a composição ao lado da
imagem original na Figura 22.
Ao excluírmos algumas janelas que contenham ruídos (como AR = 0, H; AR = 1, H), muitas informações de interesse também foram perdidas. Podemos constatar isso claramente ao comparar
a imagem composta com a original.
Desta forma, com a opção da decomposição em Wavelets de um sinal bidimensional em uma
única direção, optamos em passar a Wavelet apenas na direção vertical nas duas primeiras Autoresoluções.Também usamos Daubechies 10. A decomposição da imagem, agora em cinco
Autoresoluções, é vista nas Figuras 23 e 24.
Analisando a decomposição nas cinco Autoresoluções e nas direções foram escolhidas para
compor a soma as imagens: AR = 1, V; AR = 2, V e M; AR = 3, V e M; AR = 4, V e a imagem que
restou após a decomposição (Soma 0).
Os sinais de interesse que foram perdidos na composição anterior, sem usar a decomposição
em uma única direção (Wavelet 1D), foram para as janelas de ondas mistas na terceira e quarta Autoresolução, melhorando significativamente a composição como vista na última linha da Figura 24.
Os resultados indicam as propriedades bem particulares do sismograma. Esta perspectiva
foi utilizada para identificar as diversas regiões do sismograma com a presença de Ruídos,
principalmente o “ground roll”. E por fim, a região foi atenuada em cada Autoresolução onde os
ruído são dominante.
Com a decomposição em Autoresoluções tornou-se capaz de localizar e identificar as caracteríssticas do dado sísmico em uma certa faixa de comprimento de onda, verificando se os ruídos
estão presentes. Esse procedimento pode ser feito em uma forma eficiente, retirando os ruídos
somente nas regiões presentes. Este método de filtragem é muito mais seletivo e cirúrgical porque
é realizado em cada direção e faixa de comprimento de onda. Esta é a razão porque ele é mais
eficiente. Uma outro detalhe importante das propriedades das wavelets e que deve ser notado, é
que os padrões sísmicos matém sua posição no tempo enquanto o índice de escala varia.
Na Figura 26 podemos comparar o resultado anterior sem usar a decomposição em uma única
direção (Wavelet 1D) com o resultado atual usando a decomposição em uma única direção nas
duas primeiras Autoresoluções.
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Figura 22: Composição (soma) das janelas escolhidas nas quatro Autoresoluções e imagem original
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Figura 23: Imagens das Autoresoluções e direções, juntamente com as somas. Temos AR = i - 1, onde i
é a i-ésima Autoresolução; H = imagem com detalhes de ondas horizontais; V = imagem com
detalhes de ondas verticais; M = imagem com detalhes em outras direções (ondas mistas e locais).
As janelas selecionadas são as janelas em vermelho
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5.2 decomposição do sismograma e remoção de ru ídos s ísmicos

Figura 24: Imagens das Autoresoluções e direções, juntamente com as somas. Temos AR = i - 1, onde i é a
i-ésima Autoresolução; V = imagem com detalhes de ondas verticais; a imagem original e a soma
final. As janelas selecionadas são as janelas em vermelho
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5.2 decomposição do sismograma e remoção de ru ídos s ísmicos

Figura 25: Comparação da imagem soma usando Wavelet 1D para sinais bidimensionais com a imagem
original
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5.2 decomposição do sismograma e remoção de ru ídos s ísmicos

Figura 26: A imagem a esquerda sendo usando Wavelet 2D em todas as direções e em todas as Autoresoluções
e a direita sendo usando Wavelet 1D nas duas primeiras Autoresoluções na direção vertical e
Wavelet 2D no restante.
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES

6.1

conclusões

Esta dissertação mostra alguns fundamentos importantes da Análise Wavelet e como a mesma se
revela uma técnica importante para Remoção de Ruídos Sísmicos de Sismogramas.
O contexto principal se caracteriza pela busca de uma análise dos sinais sísmicos, os quais são
bastantes complexos, visando a remoção de Ruídos sísmicos, em particular o “ground roll”. Esses
tipos de sinais não são bem analisados pelas técnicas tradicionais (Fourier) e o programa, em
desenvolvimento, se baseia na utilizaçõo da transformada Wavelet 1D e 2D.
O programa faz a separação das imagens Sísmicas considerando as direções (horizontal, vertical e mistas ou locais) e faixas de comprimentos de ondas que formam essas imagens, usando
Wavelets de Daubechies, Autoresolução que duplica o comprimento das ondas e Produto Tensorial
das bases de Wavelets.
Para melhorar a qualidade das reflexões, primeiro o registro sísmico foi sumetido a uma
decomposição em Autoresoluções. Com esta decomposição foi capaz de localizar e identicar
características do registro em uma certa faixa de comprimento de onda e direção, verificando os
ruídos presentes nesta faixa. Uma vez que o ruído foi localizado numa janela (como nas janelas
AR=2,3, 4, H, na Figura 23) este não é selecionado para a reconstrução da imagem.
O método de decomposição em Autoresoluções mostrou-se ser valioso na preservação das informações de interesse dentro do escopo da geofísica. Isto é particularmente pertinente a situações
nas quais as características do “ground roll” podem ser bem discrimiadas. Com este método
obtive melhorias, especialmente para o alto grau de adaptabilidade para os sinais sísmicos, como
também para a melhoria das propriedades de localização do filtro. A comprovação do método,
geralmente, é feita visualmente e depende muito do observador (interpretação visual humana).
Com a opção de usar o produto tensorial de Wavelets de dimensão 2 ou produto tensorial de
Wavelets de dimensão 1 pelas identidades em uma mesma imagem, foi possível alongar numa
determinada direção as Wavelets bidimensionais, corrigindo efeitos de escalas ao aplicarmos
Autoresoluções. Este fato fez com que os Ruídos Sísmicos, em especial o Ruído de Rolamento
Superficial, continuassem concentrados na direção horizontal e as informações de interesse (hipérboles) que estavam concentradas junto com os Ruídos “migrassem” para outras janelas (direção
mista ou locais) podendo assim, serem selecionadas para a composição da imagem final. Este
fato é muito significativo, uma vez que foi possível recuperar informações que até então estavam
“presas” aos ruídos. O resultado final pode ser observado nas Figuras 25 e 26.
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6.2 sugestões

Também implementamos melhorias na visualização das imagens associadas às decomposições
em cada Autoresolução, facilitando as escolhas das imagens com os sinais de interesse para
reconstrução da imagem sem os ruídos.
Todo esse desenvolvimento e melhorias ao longo do tempo de estudo e pesquisas, contribuíram
para que tivéssemos uma ferramenta eficaz, prática e flexível para a remoção de Ruídos Sísmicos,
uma vez que é um tema de grande interesse da indústria do Petróleo.

6.2

sugestões

Ao iniciar o desenvolvimento de um software, temos a possibilidade de sempre incluir funções e
melhorias, por isso do título da dissertação ser Remoção de Ruídos Sísmicos utilizando Transformada Wavelet 1D e 2D com Software em Desenvolvimento. Desta forma algumas sugestões para
trabalhos futuros a serem implementadas neste software seriam:
-A inclusão de uma “borracha” para poder “apagar” alguns ruídos que continuam aparecendo
nas imagens selecionadas para a composição. Se prestarmos atenção na Janela AR=1, V, da Figura
24, veremos que a janela foi selecionada devido as informações que temos na parte superior, mas
contem alguns ruídos na parte inferior. A “borracha” serviria para eliminar esses ruídos aleatórios.
-A escolha das janelas com sinais de interesse automaticamente, uma vez que na indústria do
Petróleo centenas de sismogramas precisam ser atenuados em um curto espaço de tempo.
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