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RESUMO 

Com o crescimento do consumo energético em todo o mundo, os reservatórios 

convencionais, chamados de reservatórios de “fácil exploração e produção” não estão 

atendendo a demanda energética mundial. Isso tem levado muitos pesquisadores a 

desenvolver trabalhos que venham sanar essas carências. Empresas do setor petrolífero tem 

investido em técnicas que ajudem na localização e perfuração de poços. Uma das técnicas 

empregadas no processo de exploração de petróleo é a Migração Reversa no Tempo (RTM), 

do inglês, Reverse Time Migration, que é um método de imageamento sísmico que produz 

excelente imagem de subsuperfície. É um algoritmo baseado no cálculo da equação de onda. 

A RTM é considerada uma das técnicas mais avançadas de imageamento sísmico. O valor 

econômico das reservas de petróleo que requerem RTM para ser localizada é muito alto, isso 

significa que o desenvolvimento desses algoritmos torna-se um diferencial competitivo para 

as empresas de processamento sísmico. No entanto, o mesmo requer grande poder 

computacional que, de alguma forma, ainda prejudica o seu sucesso prático. Assim, o objetivo 

deste trabalho é explorar a implementação desse algoritmo em arquiteturas não 

convencionais, especificamente as GPUs, utilizando a plataforma CUDA, fazendo uma 

análise das dificuldades no desenvolvimento do mesmo, bem como a performance do 

algoritmo na versão sequencial e paralela. 

Palavras-chave Reverse Time Migration (RTM), GPUs, CUDA, Análise de Performance. 
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ABSTRACT 

 With the growth of energy consumption worldwide, conventional reservoirs, the 

reservoirs called "easy exploration and production" are not meeting the global energy 

demand. This has led many researchers to develop projects that will address these needs, 

companies in the oil sector has invested in techniques that helping in locating and drilling 

wells. One of the techniques employed in oil exploration process is the reverse time migration 

(RTM), in English, Reverse Time Migration, which is a method of seismic imaging that 

produces excellent image of the subsurface. It is algorithm based in calculation on the wave 

equation. RTM is considered one of the most advanced seismic imaging techniques. The 

economic value of the oil reserves that require RTM to be localized is very high, this means 

that the development of these algorithms becomes a competitive differentiator for companies 

seismic processing. But, it requires great computational power, that it still somehow harms its 

practical success. The objective of this work is to explore the implementation of this 

algorithm in unconventional architectures, specifically GPUs using the CUDA by making an 

analysis of the difficulties in developing the same, as well as the performance of the algorithm 

in the sequential and parallel version. 

Keywords: Reverse Time Migration (RTM), GPUs, CUDA, Performance Analysis. 
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1 Introdução  

Na indústria de petróleo, especificamente de exploração, o tratamento de dados 

sísmicos é um dos processos mais custosos devido à necessidade de uma aquisição extensa de 

dados e de um processamento minucioso e detalhado dos mesmos. Em termos de importância 

destacamos este último elemento, pois o mesmo exige um grande esforço (poder) 

computacional e pode ser determinante para descobertas de novas jazidas de óleo e gás.  

As reservas de petróleo encontradas na região do pré-sal brasileiro constituem apenas 

mais um estímulo necessário para inovações no estado da arte relacionadas a esta área. Diante 

desse contexto, a CGGVeritas (2012), empresa de consultoria de processamento sísmico, 

anunciou em seu site que realizou testes de reprocessamento do levantamento sísmico 3D 

realizado entre 2001 e 2002, sobre uma área de 20 mil km
2
 no mega campo de Tupi, 

localizado na bacia de Santos. Houve um aumento expressivo da qualidade da imagem do 

reservatório abaixo da camada de sal. Tal aperfeiçoamento do processamento foi 

consequência da melhoria das técnicas de imageamento sísmico, decorrente da evolução da 

programação paralela aplicadas às arquiteturas de multicores 
1
e de clusters

2
. 

A aplicação de novas tecnologias, ou paradigmas de programação paralela, como por 

exemplo, CUDA, aumentam significativamente a dificuldade de programação, mas 

possibilitaram uma redução relevante do tempo de execução no processamento sísmico, o que 

induz a um diferencial competitivo para empresas do setor. 

Nesse contexto, a migração é uma das técnicas mais utilizadas no imageamento 

sísmico. Um dos algoritmos de migração mais eficientes é o de Migração Reversa no Tempo 

(RTM - do inglês: Reverse Time Migration) idealizado pelos trabalhos de Kosloff e Baysal 

(1983), Kosloff e Sherwood (1983). A robustez desse método deve-se à utilização da equação 

completa da onda e a arranjos de modelos com fortes variações de velocidades, a RTM 

permite a propagação da onda em qualquer direção, sem que haja limitação de mergulho. 

                                                 
1
 Processadores formados por diversos núcleos de processamento.   

2
 Um aglomerado de computadores que são ligados em rede e utilizam um tipo especial de sistema 

operacional classificado como sistema distribuído.   
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No cenário mais recente, seguindo a tendência da indústria sísmica, temos o estudo do 

desempenho deste algoritmo de migração (RTM) em GPU’s (Unidade de Processamento 

Gráfico), seguindo os trabalhos de Micikevicius (2009) e Abdelkhlek, Calandra, et al. (2009). 

Em seus estudos eles apontam ganhos significativos em termos de desempenho quando 

comparado o tempo de processamento sequencial e paralelo. O uso das GPU’s pode ser 

justificado baseando-se nos seguintes aspectos: as placas de vídeo tem um uso mínimo, ou 

seja, estão praticamente ociosas a maior parte do tempo; exceto quando estão executando 

tarefas que requerem processamento de gráficos de alta definição, como exibição de vídeos, e 

no processamento gráfico de jogos. Esse detalhe faz a GPU ter uma vantagem de 

processamento em relação à CPU (Unidade Central de Processamento), já que a segunda está 

sempre desempenhando tarefas do sistema operacional, bem como executando programas de 

usuário. 

Em oposição às CPU’s, as GPU’s apresentam uma arquitetura massivamente paralela, 

isso privilegia a execução de várias threads simultâneos ao invés de evidenciar o desempenho 

mais rápido de uma única thread, como nas CPU’s. 

Esta dissertação é organizada, ou seja, composta por sete capítulos, sendo esta a 

introdução referente ao Capítulo I.  

No Capítulo II, são apresentados alguns aspectos teóricos, que contém conceitos que 

irão auxiliar na compreensão deste trabalho, especificamente sobre Sísmica e Migração RTM.  

No Capítulo III, abordamos a parte de Arquitetura de computadores, com ênfase na 

computação paralela. 

O Capítulo IV mostra a implementação do algoritmo RTM nas arquiteturas. 

O Capítulo V apresenta os experimentos, resultados e discussões relativas ao estudo 

do processo, fundamentada na pesquisa e simulações realizadas. 

O Capítulo VI aborda as conclusões que foram obtidas neste trabalho. 
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As referências bibliográficas utilizadas neste trabalho são citadas no Capítulo VII. E 

por último, no Capítulo VIII, há uma seção de anexos. 
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Capítulo II 

Sísmica e Migração RTM 
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2 Sísmica e Migração RTM 

Neste capítulo, são descritos alguns conceitos fundamentais necessários para um bom 

entendimento do processo de sísmica, seus métodos, aquisição de dados bem como migração 

dos mesmos. Também são abordados os aspectos fundamentais da Migração Reversa no 

Tempo, do inglês Reverse Time Migration (RTM), o qual é o alvo de nosso trabalho.  

2.1 Ondas e ondas sísmicas 

Quando falamos de ondas estamos mais familiarizados com aquelas vistas em lagos ou 

oceanos do que com ondas sísmicas. O fato de atirarmos uma pedra em um lago calmo produz 

ondulações com certas características que são comuns a todos os tipos de ondas. Essas 

ondulações que se espalham pelo lago são ilustradas na (Figura 2.1), as quais se estendem 

desde o ponto de impacto da pedra. A forma da superfície do lago muda do tempo    para o 

tempo    mediante avanço da onda que se afasta do ponto de impacto. 

 

Figura 2.1. Ondas produzidas ao ser jogada uma pedra na superfície de um lago. (I) Perfil com a forma 

da superfície da água, do momento do impacto (em   ) e posteriormente em um instante   . (II) 

Deslocamento da superfície da água para cima e para baixo do nível inicial (adaptado de Robinson-

1976). 
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Cristas é o nome dado ao ponto mais alto de uma onda, a distância sucessiva entre 

duas dessas, na onda, em um determinado tempo é chamada comprimento de onda ( ). 

Observa-se o avanço de uma dessas cristas da posição    no tempo    para a posição    no 

tempo   , mostrando assim que a velocidade da onda é dada pela expressão: 

Eq. 2.1 

   
      
      

 

A amplitude da onda ( ) é o deslocamento das partículas da água acima ou abaixo da 

superfície não perturbada do lago. Acompanhando-se o gráfico da figura 2.1 nota-se como a 

amplitude na posição    varia com o tempo. O intervalo de tempo necessário para um ciclo de 

oscilação é chamado período ( ). Esse é o tempo gasto pela crista da onda para avançar um 

comprimento de onda ( ). Podemos então relacionar período, comprimento de onda e 

velocidade através da fórmula: 

Eq. 2.2 

   
 

 
 

A frequência ( ) da onda é o número de oscilações que ocorrem em um determinado 

intervalo de tempo. É o inverso do período, ou seja:  

Eq. 2.3 

   
 

 
 

As ondas nos lagos ou oceanos têm normalmente períodos de segundos ou dezenas de 

segundos, e comprimento de onda de vários metros. Algumas ondas provenientes de 

terremotos possuem período de horas e comprimento de onda da ordem de centenas de 

quilômetros. No entanto, em prospecção sísmica usualmente se trabalha com período na faixa 

de fração de segundo e comprimento de onda na faixa de dezenas de metros. Essas ondas têm 
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frequências da ordem de dezenas ou centenas de ciclos por segundo. A unidade de medida da 

frequência é o hertz (  ), o qual vale um ciclo por segundo. (SILVA, 2002) 

Quando ondas mecânicas se propagam pela superfície ou no interior da Terra, elas 

recebem a denominação de ondas sísmicas. (DOURADO, 2001). 

Quando tratamos de Ondas Sísmicas, a descrição da propagação desse tipo de onda 

através de meios heterogêneos é extremamente complexa, por isso, para se obterem equações 

que descrevam essa propagação adequadamente, pode ser necessário admitir condições 

simplificadas. Uma delas consiste em assumir que o meio heterogêneo pode ser 

convenientemente modelado por uma sucessão de camadas paralelas, no interior das quais se 

podem assumir condições de homogeneidade. Uma escolha conveniente da espessura, 

densidade e propriedades elásticas de cada camada permite fazer uma aproximação realista 

das condições naturais. Contudo, a mais importante consiste em admitir que a perturbação 

sísmica se propaga através de um deslocamento elástico do meio. Apesar disso não ser 

verdadeiro nas imediações da fonte sísmica (onde as partículas são deslocadas 

permanentemente em relação à posição das suas vizinhas – senão não haveria ruptura), para 

além de uma certa distância desta é muito razoável admitir que a amplitude da perturbação 

diminui a um nível para o qual o meio apenas se deforma elasticamente, permitindo a 

passagem a onda sísmica. 

Através da Figura 2.2 ilustramos o que acontece nestas circunstâncias, quando a 

energia é liberada a partir de um ponto  , este se encontra localizado próximo à superfície de 

um meio homogêneo, note que parte da energia propaga-se no interior do meio como um 

corpo de ondas. A parte remanescente da energia sísmica propaga-se na forma de ondas 

superficiais como as ondulações na superfície da água, num lago, quando uma pedra é atirada. 
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Figura 2.2. Propagação de um distúrbio sísmico em um meio homogêneo, a partir de uma fonte 

representada pelo ponto  , próximo à superfície. A onda se propaga como uma onda esférica no meio 

e como uma onda superficial ao longo da superfície livre. (Adaptado de LOWRIE, 2004). 

2.2 Métodos sísmicos 

Método Sísmico é o método de prospecção geofísica que se baseia na medição do 

tempo de um determinado percurso (ida e volta) de ondas elásticas introduzidas 

artificialmente na superfície da terra ou do mar. Essas ondas, também definidas como ondas 

sísmicas (MARTINS, 2001), se propagam em subsuperfície, e ao encontrarem meios com 

propriedades elásticas diferentes, tem a sua energia incidente alterada, parte refrata para o 

meio subjacente e parte reflete para a superfície, conforme mostrado na (Figura 2.3). 

Entretanto, uma parcela da energia transportada pela frente de onda sofre, por muitas vezes, 

espalhamento ao se defrontar com pontos difratores (tais como falhas) em subsuperfície. 
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Figura 2.3. Esquema da partição de energia entre dois meios de propriedades elásticas distintas, 

separados por uma interface. Incidente a esta interface temos uma onda  , sendo que a mesma gera 

duas ondas refletidas (       ) e duas ondas refratadas (       ). A inclinação dos raios é função das 

velocidades de propagação nos meios (Adaptado de Martins, 2001). 

No processo de propagação das ondas elásticas em subsuperfície, as rochas respondem 

às perturbações impostas pela passagem dessas ondas, deformando-se em função de suas 

constantes elásticas. Deve-se isto ao fato de que as rochas apresentam propriedades elásticas 

intrínsecas, que por sua vez podem ser influenciadas, por exemplo, pela constituição 

mineralógica da rocha, grau de cimentação, porosidade, grau de compactação e conteúdo e 

saturação de fluidos. 

A propagação das ondas nas rochas compõe-se, basicamente, de dois processos físicos 

ondulatórios independentes, um é caracterizado pelas ondas primárias ( ) e o outro pelas 

ondas secundárias ( ), definidas como ondas de corpo (body waves). As ondas  , 

denominadas também de ondas compressionais ou dilatacionais, deslocam as partículas das 

rochas na mesma direção de propagação da energia, comprimindo ou dilatando o material 

conforme a onda se propaga na rocha. Todavia as ondas  , caracterizadas como ondas 
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cisalhantes ou transversais, deslocam as partículas do meio perpendicularmente à direção de 

propagação, submetendo o material a esforços cisalhantes. 

Para todos os fins práticos, a propagação das ondas pode ser regida pelas mesmas leis 

da ótica geométrica. Sendo assim, o fenômeno de difração pode ser melhor compreendido 

pelo Princípio de Huygens
3
. Já as leis da reflexão obedecem ao Princípio de Fermat

4
.
 
 

2.2.1 Método sísmico de reflexão 

No que diz respeito à indústria do petróleo, a exploração sísmica tem como objetivo 

principal encontrar reservatórios de hidrocarbonetos pelas propriedades reflexivas das rochas 

no interior da Terra. 

A sísmica de reflexão tem sido um dos métodos geofísicos mais efetivos para imagear 

as estruturas geológicas utilizando fontes artificiais. Esse método se baseia no seguinte 

princípio: se um abalo sísmico for provocado na superfície, utilizando-se uma fonte artificial, 

ondas mecânicas se propagarão para o interior da Terra até que elas encontrem interfaces que 

delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, onde são refletidas. Essa 

técnica baseia-se nos intervalos de tempo decorridos entre a detonação da fonte artificial e a 

chegada dos impulsos refletidos e refratados nas estações receptoras, bem como em suas 

amplitudes. 

O resultado de um levantamento sísmico pode ser apresentado, após uma sequência de 

processamento, na forma de uma seção transversal, na qual as imagens de estruturas de 

subsuperfície são interpretadas. Nessa seção, normalmente, o eixo vertical representa o tempo 

(padrão SI – Sistema internacional de unidades), que aumenta no sentido de cima para baixo, 

desde o início do registro até a chegada das reflexões nos receptores. O eixo horizontal mostra 

a superfície do levantamento onde são posicionados os pontos de tiro e as estações receptoras. 

                                                 
3
 Cada ponto de uma frente de onda primária serve como fonte puntiforme de ondículas secundárias 

esféricas, que avançam numa velocidade e numa frequência igual à velocidade e à frequência da onda 

primária. A nova frente de onda primária, num instante posterior, é a envoltória das ondículas. – 

TIPLER, 1995. 
4
 Sejam dois pontos A e B. Uma onda sísmica segue o caminho de tempo mínimo dentre todos os 

caminhos possíveis entre esses dois pontos (Martins, 2001). 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   

Igo Pedro de Lima  12 

 

Essas estações receptoras são compostas de geofones (no caso de levantamento 

sísmico terrestre – Figura 2.4) ou hidrofones (no caso de levantamento sísmico marítimo – 

Figura 2.5), que são sensores de velocidade de alta fidelidade, sensíveis às pequenas vibrações 

do solo com resposta de frequências até cerca de 100    (SILVA, 2002). 

As vibrações captadas pelas estações são transformadas em impulsos elétricos que são 

registrados em um sismógrafo. O processo de levantamento dos dados começa quando a fonte 

sísmica emite um pulso sonoro para dentro da Terra. Normalmente, em levantamentos 

terrestres, usam-se explosivos ou vibradores como fonte. No caso marítimo, usam-se canhões 

de ar comprimido. A onda sísmica se propaga para o interior da Terra podendo encontrar uma 

camada de rocha com uma impedância acústica diferente daquela na qual está se propagando. 

Neste ponto, parte da onda retorna no sentido da superfície e parte penetra na camada inferior 

até encontrar outra camada com impedância acústica diferente, dessa maneira o processo 

continua sucessivamente. Cada vez mais a frente de onda vai se dispersando e ficando fraca. 

Quanto maior for à impedância da nova camada encontrada, maior será a intensidade da onda 

refletida. 

O método de reflexão sísmica é baseado na interpretação das reflexões que chegam à 

superfície. Os pacotes de rochas sedimentares consistem de sucessivas camadas com 

diferentes litologias que, normalmente, possuem diferentes impedâncias acústicas. Em se 

tratando de rochas, a impedância acústica depende da velocidade de propagação e da 

densidade da mesma. 

O tempo em que o sismógrafo registra as reflexões que chegam aos geofones depende 

da profundidade em que está localizado o objetivo do levantamento. Isto é, quanto mais 

distante (profundo) estiverem as camadas que desejamos imagear, maior deverá ser o tempo 

de registro do sinal. As últimas reflexões que chegam são normalmente muito fracas, pois 

nesse caso a energia diminui na medida em que a onda encontra obstáculos durante a 

propagação. Os geofones devem ser bastante sensíveis para detectar estes sinais. 

As ondas viajam para o interior da Terra, encontram os refletores e retornam à 

superfície; este tempo desde a explosão inicial e o registro do sinal é chamado de tempo 
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duplo. Para um modelo de múltiplas camadas os raios não seguem o caminho mais curto e 

sim o mais rápido (Princípio de Fermat). (SILVA, 2002). 

 

Figura 2.4. Levantamento sísmico em terra com o auxílio dos geofones. (Modificado do site: 

<http://share.pdfonline.com/d3974dc79e4942719c88fee6ba2a3216/METODOS_GEOFISICOS.htm> 

Acesso em 20 de novembro de 2013. 

 

Figura 2.5. Levantamento sísmico no mar com o auxílio dos hidrofones. (Modificado do site: 

<http://www.uff.br/geofisica/index.php/aquisicao-sismica> Acesso em 20 de novembro de 2013. 

http://share.pdfonline.com/d3974dc79e4942719c88fee6ba2a3216/METODOS_GEOFISICOS.htm
http://www.uff.br/geofisica/index.php/aquisicao-sismica
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2.2.2 Método sísmico de refração 

A maioria dos detalhes da estrutura da crosta provém dos estudos através de métodos 

sísmicos, segundo mostraram, entre outros, autores como Sheriff (1982), Dobrin (1985) e 

Meissner (1986). Apesar disso, a avaliação dos processos isostáticos e da densidade cumprem 

um papel importante na definição mais realística do campo tectônico.  

No Método de Refração Sísmica são utilizadas fontes de energia, ativas (sismos) e, 

principalmente, passivas (explosões) e registradores (sismógrafos) para captar e armazenas as 

perturbações produzidas por essas fontes depois de terem percorrido as camadas do interior da 

Terra, contendo informações sobre as características dessas camadas. Como particularidade, 

podemos ressaltar uma característica importante do método de refração que é a instalação dos 

sismógrafos a distâncias, da fonte de energia, bem maiores que a profundidade estudada. Uma 

vantagem do Método da Refração Sísmica é permitir a cobertura de uma grande região em um 

curto espaço de tempo, se comparada à reflexão sísmica, e a um custo bem menor que esse 

método. Os levantamentos de refração sísmica permitem a obtenção de um modelo 

representativo de velocidades dos principais substratos existentes na região em questão, 

através da análise do tempo de propagação das ondas sísmicas da fonte até os sismógrafos, 

embora sem o mesmo nível de detalhe obtido no método de reflexão sísmica. 

Segundo Sacasa [2004], uma onda sísmica, ao encontrar mudanças instantâneas nas 

propriedades do meio, como uma interface que separa duas camadas de diferentes 

composições, parte da energia é refletida, e a outra parte é refratada, e pode ocorrer também a 

absorção de energia sísmica pelo meio, passando a se propagar com velocidade diferente da 

que tinha anteriormente. Em caso de incidência obliqua, ocorrerá mudança também na direção 

de propagação da onda. Se houver incidência normal à interface que separa duas camadas, a 

refração da onda ocorrerá sem que haja mudança na sua direção, como no caso das ondas 

sonoras e de luz, baseadas nos princípios básicos da física.  

Uma onda sísmica propagando-se ao longo de um meio homogêneo é transmitida de 

forma esférica, a frente de onda é uma região em que todos os pontos estão em concordância 

de fase. Pelo princípio de Huygens (ilustrado na figura 2.6 a seguir) “cada ponto de uma 
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frente de onda se comporta como uma nova fonte de ondas elementares e progressivas” 

(CARRON et al., 2002, p. 491).  

  

Figura 2.6. Ilustração do Princípio de Huygens. 

Essas frentes de ondas têm seus raios aumentados com o passar do tempo, e por 

simplificação, a representação da propagação de uma onda é feita através de raios orientados, 

chamados de raios de onda. O princípio de Fermat estabelece que uma onda sempre irá seguir 

a trajetória de menor tempo, ou seja, a onda sempre irá se propagar pelo percurso de tempo 

mínimo (DOURADO, 2001). 

2.3 Aquisição de dados sísmicos 

A aquisição de dados sísmicos, nos levantamentos executados tanto no mar quanto em 

terra, consiste na geração de uma perturbação, normalmente mecânica ou explosiva, em um 

determinado ponto da superfície, esse ponto podemos chamar de ponto de tiro, com registro 

das reflexões em estações receptoras ao longo de uma linha sísmica. A demarcação dos 

pontos de tiro e das estações receptoras ao longo de linhas sísmicas é previamente executada 

por uma equipe topográfica (em terra) ou de radioposicionamento (no mar). 
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As fontes de energia sísmica, comumente utilizadas nos levantamentos sísmicos 

terrestres são os explosivos e os vibradores, e os canhões de ar comprimido, no mar. Cada 

uma dessas fontes emite pulsos, de curta duração (da ordem de 200 milissegundos) que se 

refletem e refratam nas interfaces e discordâncias do subsolo, retomando, em seguida, à 

superfície. Uma vez na superfície, são captadas por um conjunto de receptores. Os receptores, 

por sua vez, são basicamente de dois tipos: os eletromagnéticos (geofones) para registro em 

terra, e os de pressão (hidrofones) para levantamentos marítimos. Esses sensores transmitem 

os sinais até o sismógrafo, com o qual se conecta através de um canal de registro. 

A geometria de aquisição sísmica obedece a um padrão predefinido, estabelecido em 

função do equipamento disponível, do nível e tipo de ruído
5
 presente na área e da 

profundidade mínima e máxima dos horizontes
6
 de interesse. 

Diante disso, alguns parâmetros de aquisição, abaixo citados, devem ser considerados: 

(a) Comprimento dos arranjos de fontes e receptores 

Relaciona-se aos ruídos que se deseja atenuar durante a aquisição dos dados (Matos, 

2002b). Minimizar a presença destes ruídos, que interferem destrutivamente com o sinal, é um 

procedimento de controle de qualidade dos dados (Martins, 2001). Os arranjos de fontes e 

receptores constituem os filtros espaciais e tem a finalidade de atenuar as ondas superficiais 

(ruídos coerentes) e amplificar a componente vertical dos sinais que chegam à superfície. 

(b) Separação entre as fontes 

Esta separação refere-se à resolução lateral que se deseja na interpretação e à 

redundância necessária para se obter boa qualidade dos horizontes de interesse (Matos, 2002b; 

Figura 2.7). 

                                                 
5
 Ruídos: eventos indesejáveis associados, aditivamente, ao sinal sísmico, interferindo de forma 

destrutiva com o sinal. Podem ser classificados como coerentes (possuem uma lei de formação) e 

incoerentes (mostram-se de forma aleatório, visto que não apresentam lei de formação) (Martins 

2001). 
6
 Horizonte: superfície de separação entre duas camadas geológicas (Modificado de Matos, 2002b). 
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Figura 2.7. Exemplo de um levantamento sísmico terrestre, onde o comprimento da fonte de energia 

(ponto de tiro) é variável, sendo adquirido um registro correspondente a cada uma destas posições. A 

multiplicidade da amostragem em subsuperfície caracteriza a técnica CDP (Common Depth Point) 

(modificado de Thomas, 2001). 

(c) Separação entre as estações receptoras 

Assim como o item anterior, tal separação relaciona-se à resolução lateral que se quer 

obter na interpretação e à redundância necessária para se conseguir boa qualidade dos 

horizontes de interesse (Matos, 2002b; Figura 2.8) 
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Figura 2.8. Esquema ilustrativo da amostragem horizontal, indicado pela separação entre as estações 

receptora (modificado de Matos, 2002b). 

(d) Separação mínima (offset) e máxima entre fontes e receptores 

Diz respeito à redundância necessária para termos uma boa qualidade do horizontes 

rasos e à profundidade máxima de investigação. Normalmente, utiliza-se a maior separação 

fonte-receptor igual ao dobro da profundidade máxima de interesse (Matos, 2002b; Figura 

2.9) 
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Figura 2.9. Modelo esquemático de um levantamento sísmico, enfatizando as separações, mínima e 

máxima, entre a fonte e as estações receptoras (modificado de Matos, 2002b). 

(e) Tipo de spread (end-on e Split-spread) 

Este tipo relaciona-se, conforme Matos (2002b), a disponibilidade de canais de 

gravação e aos itens (c) e (d). 

Na geometria end-on, as estações receptoras posicionam-se apenas de um lado do 

ponto de tiro (Figura 2.10). Por outro lado, no arranjo split-spread, as estações receptoras 

situam-se dos dois lados do ponto de tiro (Figura 2.11). 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   

Igo Pedro de Lima  20 

 

                  

               

                      

                      

                                                        

Figura 2.10. Exemplo ilustrativo da geometria end-on (modificado de Matos, 2002b) 

 

                  

               

                      

                      

                                                        

Figura 2.11. Esquema ilustrado do arranjo split-spread (modificado de Matos, 2002b) 

(f) Filtros de frequência e nível de amplificação dos sinais  

Relacionam-se aos ruídos existentes na área de aquisição e a razão sinal/ruído dos 

dados (Matos, 2002b). Neste caso, os sismógrafos fornecem a opção de filtragem de ruídos 

através dos chamados filtros digitais (Martins, 2001). Esses filtros posicionam o registro dos 

dados dentro de uma banda de frequência diferente daquela em que se encontram os ruídos. 

Na figura (2.7), observa-se que as reflexões são registradas obedecendo a uma 

geometria de aquisição que permite a amostragem múltipla em subsuperfície, possibilitando 

que o mesmo ponto seja registrado várias vezes com diferentes posições de fontes e estações 

receptoras. Esse procedimento é referido como técnica CDP (Common Depth Point), que, 

atualmente, permite amostrar o mesmo ponto em subsuperfície mais de 100 vezes (Matos, 

2002b). Normalmente, cada um destes pontos posiciona-se na mediana entre a fonte e um 

receptor, sendo, então denominados de CMP (Common Midpoint) (Martins, 2001). No 
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entanto, um CMP corresponde a um CDP quando se tratam de camadas horizontais. Mas por 

não constituir uma situação habitual, por causa da presença de camadas inclinadas, trata-se de 

uma aproximação que é, geralmente, assumida no processamento dos dados (Martins, 2001). 

As principais vantagens dessa técnica relacionam-se a melhoria da razão sinal/ruído, 

atenuação dos ruídos aleatórios (vento, tráfego, agitação das ondas, etc.) e a obtenção de 

velocidades de propagação das ondas sísmicas nas rochas (DELLA FÁVERA 2001). 

Posteriormente, na etapa de processamento, os registros obtidos através da técnica 

CDP serão reagrupados, de modo que todos aqueles que amostraram os mesmos pontos façam 

parte de uma família de registro apresentando a mesma informação geológica (THOMAS, 

2001).  

2.3.1 Migração de dados sísmicos 

De acordo com (SILVA, 2009), o processo de caracterização das camadas em 

subsuperfície com o método sísmico é iniciado com uma perturbação gerada na superfície, 

dinamite em terra ou canhão de ar comprimido no mar, por exemplo, que transfere ao meio 

certa quantidade de energia que se propaga ao longo das camadas, retornando à superfície por 

reflexões nas interfaces entre as camadas de rochas ocasionadas por diferentes impedâncias 

acústicas. A fase de aquisição dos dados sísmicos, onde existe uma fonte sísmica, a 

propagação de energia ao longo das camadas em subsuperfície e o registro da mesma pelos 

receptores, geofones em terra e hidrofones no mar, pode ser devidamente reproduzida pela 

modelagem computacional. Na prática, os dados registrados na superfície, gravados em 

arquivos denominados sismogramas, passam para a fase de processamento, onde os mesmos 

recebem tratamentos para remoção de dados relacionados a ruídos e, posteriormente, estes 

dados são utilizados na migração sísmica.  

A finalidade da migração sísmica é posicionar corretamente os refletores em 

subsuperfície, utilizando os dados registrados no sismograma (informações sobre as camadas 

de rochas). Desta maneira, é possível se obter uma imagem da região geológica que está 

sendo explorada. Esta imagem fornecida pela migração, chamada de seção sísmica migrada, 

pode ser dada em tempo ou profundidade, sendo que os refletores são melhor posicionados 

com a migração dos dados sísmicos em profundidade e, na migração em tempo, pode ser 
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necessário converter a escala vertical de tempo para profundidade. Com o resultado 

apresentado na seção sísmica migrada, os geólogos podem realizar interpretações com a 

finalidade de localizar estruturas que se assemelham a uma armadilha (trapa), onde há a 

possibilidade da existência de reservatórios de hidrocarbonetos. 

Existem inúmeros métodos para migrar dados sísmicos, entre os mais utilizados 

encontram-se, Migração por Rotação de Fase (Phase Shift), Migração por Rotação de Fase 

mais Interpolação (PSPI), Migração Split-Step, a Migração Kirchhoff e a Migração Reversa 

no Tempo (RTM), base de nosso trabalho.  

Quando falamos de migração sísmica, existem alguns algoritmos que se destacam, ou 

são mais utilizados, estes se enquadram em uma das três seguintes famílias: (i) a integral de 

Kirchhoff (Schneider, 1978); (ii) as Técnicas Espectrais, como a do deslocamento de fase 

(Gazdag, 1978), ou a de Stolt (1978); (iii) as Técnicas de Diferenças Finitas, grande parte 

delas resultante de evoluções do trabalho pioneiro de Claerbout (1970). Devido à referência 

de nosso estudo, nos restringimos a abordar a terceira família, especificamente o algoritmo de 

migração reversa no tempo (RTM). 

2.4 Migração RTM (Reverse Time Migration) 

2.4.1 Algoritmos de migração 

O Método das Diferenças Finitas (MDF) inclui uma grande variedade de algoritmos de 

migração, alguns fundamentados na versão acústica da equação completa da onda, e entre os 

primeiros, o algoritmo mais bem-sucedido é a migração reversa no tempo (RTM). 

2.4.2 Migração reversa no tempo (RTM) 

De acordo com (ROSÁRIO, 2012), a Migração Reversa no Tempo foi idealizada nos 

trabalhos de Kosloff e Baysal (1983) e Baysal, Kosloff e Sherwood (1983), consiste numa 

técnica de migração sísmica que utiliza o conceito matemático (MDF) de diferenciação 

numérica de funções pela expansão da série de Taylor (demonstrado no Apêndice A).  
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No campo da geofísica, uma das principais utilidades desta estratégia de diferenciação 

consiste na extrapolação numérica do campo de ondas no tempo por meio da discretização da 

equação da onda (demonstração no Apêndice B). Bem, a especificidade do MDF é usada nos 

algoritmos de migração por diferenças finitas de esquemas implícitos, esquemas explícitos e 

nos de reversão temporal. Logo a seguir, a equação da onda. 

Eq. 2.4 

          

   
  

          

   
   

 

       
 
          

   
    

onde   e   são variáveis espaciais,   é a variável do tempo,   é a velocidade de propagação da 

onda, e          é o campo de onda de pressão. 

A Migração Reversa no Tempo (RTM) é uma técnica de migração pós ou pré-

empilhamento
7
 em profundidade, é amplamente conhecida no ramo da geofísica devido aos 

seus resultados de qualidade em regiões de geologia complexa, ou seja, regiões que envolvem 

complexidades estruturais, isto é, quando há presença de falhas quase verticais e/ou altas 

deformações nas camadas tectônicas, flancos de sal, mergulhos muito acentuados, bem como 

fortes variações laterais de velocidade. Embora financeira e computacionalmente mais cara, 

essa migração vem gradativamente substituindo o método de Kirchhoff, pelos excelentes 

resultados obtidos se comparado os dois métodos e devido ao aumento do acesso a 

computadores com múltiplos cores e a clusters, e também pela sua independência de 

inclinações de refletores e de variações horizontais no modelo de velocidades. Você pode 

visualizar um exemplo de imagem em (CARVALHO, 2012), página 23 e fazer a comparação 

destes resultados, da migração RTM e Kirchhoff. 

Por se tratar de uma técnica de pré-empilhamento em profundidade, baseada na 

equação completa da onda, a RTM é capaz de construir uma imagem utilizando todas as 

possíveis classes de chegadas de onda, fazendo uso de energias que, em outros métodos, 

poderiam ser descartadas sob a forma de ruídos. 

                                                 
7
 O pré-empilhamento é um recurso que melhora significativamente a qualidade da imagem na migração de tiros 

comuns, mas com um aumento no custo computacional proporcional ao número de tiros. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   

Igo Pedro de Lima  24 

 

Essa migração baseia-se na extrapolação por diferenças finitas dos campos de ondas 

emitidos pelas fontes sísmicas e pelo campo de ondas registrado nos geofones ou hidrofones. 

Esse processo é continuado até o momento em que a extrapolação chegue às fontes refletoras 

de uma subsuperfície, processo que é denominado como princípio de reversão temporal. A 

reversão temporal se fundamenta nas relações de reciprocidade do tipo convolução e 

correlação, dado que o meio de propagação pode ser considerado linear, causal e invariante no 

tempo, de acordo com Baysal, Kosloff e Sherwood (1983). 

Existem diversas condições de imagem que podem ser implementadas na migração 

RTM, a abordagem aplicando o princípio de reversão temporal para o problema de migração 

dá origem à condição de imagem por correlação cruzada, proposta por Claerbout (1971), 

fazendo uso da teoria de diferenças finitas para a propagação dos campos de ondas. A 

condição de imagem é utilizada para gerar o imageamento em cada ponto da malha, obtendo 

como resultado a seção migrada.  

Fazendo uso da condição de imagem proposta por Claerbout, os trabalhos de Kosloff e 

Baysal (1983) e Baysal, Kosloff e Sherwood (1983) implementaram a RTM durante a década 

de 1980. Contudo, nos computadores modernos seus efeitos só puderam ser vistos a partir do 

trabalho de Keiswetter, Black e Schmeissner (1996) com a linguagem Fortran77. 

Neste contexto, a equação escalar da onda é utilizada para descrever a propagação 

tanto de ondas ascendentes como das descendentes, necessárias para a criação da imagem 

       no algoritmo RTM. Esse tipo de condição de imagem contempla as múltiplas chegadas 

associadas ao campo de ondas da fonte, fato que contribui para aumentar a razão sinal/ruído 

da seção migrada. De acordo com Weglein, Stolt e Mayhan (2010), para calcular o campo de 

ondas da fonte em questão, uma fonte padrão modelada pelo algoritmo RTM é injetada no 

modelo, na posição original da fonte no tiro sísmico. Além disso, calcula-se o campo de ondas 

recebido nos receptores, de forma reversa no tempo, pela equação da onda. Isso possibilita, 

por meio do princípio de Huygens, a utilização dos campos de ondas como uma condição de 

borda das interfaces refletoras, possibilitando assim a identificação das interfaces. 

O algoritmo RTM executa a retropropagação dos dados captados pelos receptores 

(sismograma) em uma fração do domínio de imageamento (window of migration) aplicando o 
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princípio de reversão temporal; e em seguida, a RTM propaga um sinal fonte pelo mesmo 

domínio. Após essas etapas, a ideia na qual se baseia essa condição, é que a imagem seja 

formada nas posições em que a correlação cruzada dos campos modelados admite valores 

diferentes de zero. A fonte refletora pontual de Huygens, localizada em subsuperfície, é uma 

solução numérica para a equação da retropropagação do campo de onda, assim como é uma 

solução numérica para a propagação do sinal fonte de acordo com o princípio do 

imageamento, já que nesta condição, a fonte em     é pontual.  

Segundo (HOOP e STAM, 1988), baseando-se conceitualmente em fonte refletora 

pontual é possível provar que a correlação cruzada nestes pontos é diferente de zero pelos 

teoremas de reciprocidade dos tipos convolução e correlação, derivados pelo tensor proposto 

por Green. A união destes dois conceitos é denominada condição de imagem (CLAERBOUT, 

1971), de forma bem geral e simplificada, indica pontos na imagem que coincidem no tempo 

e no espaço.  

Este conceito foi reavaliado recentemente de diversas maneiras por Schleicher, Costa e 

Novais (2007), e está ilustrado na figura (2.11) a seguir. 

 

Figura 2.12. Condição de Imagem (modificado de ROSÁRIO, 2012)  
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Fazendo uso da condição de imagem, pode-se gerar a imagem em cada ponto da 

malha, a seção sísmica migrada é a resultante desse processo. 

A figura (2.12) a seguir ilustra o processo que acontece durante a formação da 

imagem, a modelagem direta (a) e inversa (b). 

 

Figura 2.13. Processo de direto e inverso. (disponível em: 

http://www.geophysics.zmaw.de/index.php?id=271, acessado em maio de 2014.)  

A seguir (figura 2.13), o resultado da correlação (imagem parcial) é mostrado, as 

porções de cor vermelha denotam na imagem parcial, ou seja, o resultado da correlação da 

ocorrência de tempo. 

 

Figura 2.14. Imagem parcial. (disponível em: http://www.geophysics.zmaw.de/index.php?id=271, 

acessado em maio de 2014.)  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   

Igo Pedro de Lima  27 

 

Como já mencionado anteriormente, existem diversas condições de imagem que 

podem ser implementadas na migração RTM, tais como, condição de imagem com tempo de 

excitação, que se baseia na formação da imagem com o campo de ondas refletido, quando o 

tempo de depropagação (propagação de volta) for igual ao tempo de trânsito, a condição de 

imagem com correlação cruzada entre os campos de onda incidentes e refletidos, que 

fornecem a imagem em cada ponto da malha, com o somatório da multiplicação entre estes 

campos em todos os tempos e, outras condições de imagem.  

A migração RTM, assim como alguns outros tipos de migração, pode ser realizada 

antes (pré-stack) ou depois (pós-stack), do empilhamento dos sismogramas. De forma 

simplificada, isso consiste em somar ou não, antes de realizar a migração, os dados 

registrados nos sismogramas, gerados com cada ponto de tiro.  

O resultado deste empilhamento de dados fica com características semelhantes ao 

modelo de velocidades utilizado. É de suma importância evidenciar que na migração reversa 

no tempo, há propagação e depropagação de campos de ondas. A propagação é responsável 

pelo registro da matriz tempo de trânsito ou pela obtenção dos campos de ondas incidentes 

(caso a condição de imagem implementada seja a que envolve correlação cruzada), pois, estes 

dados serão utilizados na depropagação. Essa última, ou seja, a depropagação, tem como 

objetivo propagar inversamente no tempo os dados registrados no sismograma para gerar a 

imagem em cada ponto da malha, com a aplicação de uma condição de imagem apropriada, 

obtendo assim, a seção sísmica migrada. (SILVA, 2009) 

A seguir estão listadas as principais etapas realizadas no processo de migração reversa 

no tempo. 

1 – Leitura das velocidades no modelo suavizado;  

2 – Propagação para registro da matriz tempo de trânsito (TD) ou obtenção dos 

 campos de ondas incidentes; 

3 – Leitura dos dados registrados no sismograma;  
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4 – Depropagação dos campos de ondas registrados no sismograma, através do 

 método de diferenças finitas (MDF), do tempo final (         ) até o tempo 

 inicial       de registro;  

5 – Aplicação de uma condição de imagem apropriada para gerar a imagem em  cada 

ponto da malha.  

6 – Resultado (seção sísmica migrada).  

Na RTM, uma condição de contorno é o sismograma (arquivo com os campos de 

ondas registrados em todos os tempos, em cada receptor), quando esses estão na superfície do 

modelo. 

Um fato importante a ser lembrado é que nos programas de simulação de aquisição, 

migração e outros, algumas condições são aplicadas nas bordas do modelo em questão 

(REYNOLDS 1978), para amortecer as reflexões nas mesmas, pois, na realidade estas bordas 

não existem, tendo em vista que o nosso planeta não possui essas limitações. Sendo assim, 

quando o campo de ondas atinge essas bordas, inexistentes na realidade, porém reais na 

modelagem, reflexões ocorrem e podem prejudicar o resultado final, pois se essas ondas 

refletidas cruzarem (interferência) com ondas incidentes iniciais, pode-se gerar um novo 

ponto de imagem. A diminuição dos artefatos ocasionados pela aplicação das condições de 

bordas fornece melhores resultados.  

A fim de evitar erros, a algoritmo da migração reversa no tempo (RTM) deve tratar 

algumas restrições, sendo elas espaciais e temporais, conforme as equações a seguir. 

Sendo      a menor velocidade no campo das velocidades (em registro), a frequência 

de corte é        e   é uma constante determinística, que dita quantos pontos da malha 

representam o menor comprimento de onda, e a distância (espacial) dos pontos da malha é 

obtido por  , logo a restrição espacial é dada por:  

Eq. 2.5 
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Por outro lado, a restrição temporal á dada por:  

Eq. 2.6 

     
 

      
 

onde a maior velocidade registrada no campo de velocidade é      e   é novamente uma 

constante determinística, que por sua vez determina quantos instantes de tempo são 

necessários para que o campo de ondas percorra a distância entre dois pontos consecutivos na 

malha. 

A fim de reduzir variações bruscas de velocidade, que podem ocorrer vertical e 

horizontalmente, se torna conveniente o uso de um modelo de velocidade suavizado, este 

poderá ser utilizado como dado de entrada no algoritmo. Enfim, a condição de imagem deduz 

que apenas eventos (estes podem ser entendidos como sendo eventos que sofreram mais de 

uma reflexão) primários estejam presentes no campo de ondas. 

Na busca da melhor imagem, temos que tomar cuidado com certos aspectos do 

algoritmo, e um ponto que vale a pena destacar é a limitação espacial decorrente dos 

algoritmos de propagação de ondas. Mesmo diante da homogeneidade e continuidade da terra, 

a aquisição e modelagem da propagação é discreta, ou seja, tem uma duração finita, e a região 

a qual é realizada apresenta bordas espaciais, mesmo sabendo que elas não existem. De 

acordo com Reynolds (1978), quando, em uma malha truncada, o método de diferenças finitas 

for aplicado, implicará numa reflexão do campo de ondas nas bordas, consequentemente isso 

prejudicará a imagem gerada ou o resultado da migração. Ainda segundo Reynolds (1978), 

uma possível solução para este caso seria a ampliação da malha numérica, fato este que 

atrasaria as reflexões ocorridas no tempo posterior ao da simulação.  
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Capítulo III 

Arquitetura de Computadores 
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3 Arquitetura de Computadores 

Neste capítulo, nos baseamos nas ideias contidas em (BRUSCHI, 97), e são abordados 

conceitos fundamentais de Arquitetura de Computadores, bem como algumas classificações e 

conceitos referentes a processamento paralelo, como também modelos de computação 

paralela, e por fim computação em GPU. 

3.1 Introdução 

Ao longo dos últimos anos temos nos deparado com uma grande evolução das 

arquiteturas de computadores. Quando falamos de arquiteturas sequenciais, as mais 

conhecidas e utilizadas ainda são as de Von Neumann, essas vem adotando uma série de 

aperfeiçoamentos visando um melhor desempenho. No entanto, para determinadas aplicações, 

mesmo com melhorias, a arquitetura de Von Neumann não obtém um desempenho 

satisfatório, além do mas, quando consideramos um supercomputador com características 

avançadas, seu custo se torna muito elevado. 

3.2 Arquitetura de Von Neumann 

Quando falamos de computador, podemos entender que todos os seus componente 

podem ser agrupados em três subsistemas básicos: dispositivos de entrada e saída (E/S), 

memória principal e Unidade Central de Processamento (UCP), podemos observar estes 

componentes na figura (3.1) abaixo. 
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Figura 3.1. Unidades funcionais de um computador. 

3.2.1 A unidade central de processamento (UCP ou CPU) 

Rotineiramente costumamos chamar a UCP de processador, esse é o “cérebro” do 

computador. É responsável por unificar todo o sistema, controlando assim as funções 

realizadas por cada unidade funcional. O processador (UCP) também é responsável pela 

execução de todos os programas do sistema. 

A UCP é composta de partes distintas. Quem coordena a execução de instruções é a 

Unidade de Controle (UC), através de pulsos elétricos, já as operações aritméticas são 

realizadas pela ULA (Unidade Lógica e Aritmética), que por sua vez também realiza 

operações booleanas, que são necessárias para realização de determinadas instruções. 

3.2.2 Memórias 

A memória é a parte do computador que tem como responsabilidade o armazenamento 

de dados e/ou programas. O processador lê ou escreve informações na memória, e se tratando 

de armazenamento, pode ser feito de duas maneiras distintas: 

1. Armazenamento primário ou memória principal; 

2. Armazenamento secundário. 
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Quando o usuário necessita de uma informação que está guardada na memória 

secundária, para ser processada ela deve primeiramente ser transferida para a memória 

principal. Essa consiste de um determinado número de células, que por sua vez possuem um 

número, denominado endereço e é por este endereço que podemos referenciá-las. Cada célula 

pode arma enar um “pedaço de informação”. 

Podemos classifica a memória principal de um computador de acordo com sua 

volatilidade, que pode ser entendida como a capacidade de manter os seus dados (conteúdo) 

sem uma fonte de alimentação. Citamos a memória RAM (Randon Access Memory) como 

memória volátil, ou seja, que tem como característica permitir operações de escrita e leitura. 

Já as memórias denominadas não voláteis, permitem exclusivamente a leitura dos dados, a 

memória ROM (Read Only Memory) é um exemplo disso. 

3.2.3 Dispositivos de entrada e saída (E/S) 

Em qualquer computador a entrada (Input) e saída (Output) de qualquer dado se dá 

através de dispositivos de entrada e saída (E/S). Um computador normalmente é usado, dentre 

outras funcionalidades, para resolver problemas. Essa resolução consiste em três passos 

básicos, são eles: entrada do programa e dados; execução; saída dos resultados.  Vale lembrar 

que nem sempre é necessário um usuário para fornecer entrada e nem toda saída se destina a 

algum usuário. 

3.2.4 Barramento 

De acordo com o sentido da transmissão dos dados podemos classificar os 

barramentos em unidirecional ou bidirecional, respectivamente, transmite em um só sentido e 

transmite em ambos os sentidos. Um barramento, ou via, como também é conhecido, é um 

conjunto de fios paralelos (linhas de transmissão), onde as informações como dados, 

endereços, etc, trafegam. É o barramento que liga a UCP, a memória principal e os 

dispositivos de entrada e saída (E/S). 

Em síntese, o barramento de dados (bidirecional) transmite informações entre a 

memória principal e a UCP, essa, por sua vez, utiliza o barramento de endereço 
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(unidirecional) para especificar o endereço da célula (de memória) a ser acessada. Já os pulsos 

de controle relativos às operações de leitura e escrita são enviados pela UCP através do 

barramento de controle (unidirecional). 

3.3 Classificação de arquiteturas 

Diante do grande avanço tecnológico e da existência de diversas propostas de 

classificação, fica difícil classificar uma arquitetura que consiga abranger todas as arquiteturas 

existentes. 

Embora não possa englobar as várias arquiteturas existentes e seja antiga, a 

classificação de Flynn (FLYNN, 1972) é a mais conhecida e utilizada, ela baseia-se na 

unicidade e multiplicidade do fluxo de instruções e dados. Uma outra proposta de 

classificação mais recente e que abrange um maior número de arquiteturas é a de Duncan 

(DUNCAN, 1990), no entanto é menos conhecida. 

3.3.1 Classificação de Flynn 

A classificação de Flynn, para computadores, divide os mesmos em quatro categorias, 

sendo estas em conformidade com a presença de um ou vários fluxos de instrução e dados. A 

uma sequência de instruções executadas em um único processador damos o nome de Fluxo de 

Instrução. Já o Fluxo de Dados é definido como sendo uma sequência de dados de entrada, de 

resultados (parciais ou intermediários) utilizado pelo fluxo de instruções (Flynn, 1972). 

A tabela 3.1, logo abaixo, mostra as quatro categorias referidas: 

SISD Single Instruction Stream, Single Data Stream 

Um Fluxo de Instruções, Um Fluxo de Dados 

SIMD Single Instruction Stream, Multiple Data Stream 

Um Fluxo de Instrução, Vários Fluxos de Dados 

MISD Multiple Instruction Streams, Single Data Stream 

Vários Fluxos de Instruções, Um Fluxo de Dados 
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MIMD Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream 

Vários Fluxos de Instruções, Vários Fluxos de Dados 

Tabela 3.1. Categorias da classificação de Flynn. 

 Representando os computadores convencionais (seriais – modelo Von Neumann) está 

à categoria SISD. As instruções podem ser executadas serialmente, no entanto, seus estágios
8
 

podem ser sobrepostos. 

Correspondente aos processadores matriciais, paralelos e associativos está a categoria 

SIMD. Nessa, uma única unidade de controle é responsável por enviar um único fluxo de 

instrução para os vários processadores, que recebem as mesmas instruções, mas vale a pena 

lembrar que atuam sob diferentes fluxos de dados. 

As máquinas com vários processadores são correspondentes da categoria MISD, na 

qual cada um recebe (de suas unidades de controle) instruções distintas, sendo as mesas 

executadas no mesmo conjunto de dados. 

Finalizando está à categoria MIMD, na qual existem vários processadores, onde cada 

um desses é controlado por uma unidade de controle. Recebem instruções diferentes e operam 

sob fluxos diferentes. Uma observação a ser feita é que as arquiteturas SIMD e MIMD são 

e/ou podem ser classificadas segundo a organização da memória (que pode ser compartilhada 

ou distribuída), cada qual com suas vantagens e desvantagens. 

3.3.2 Classificação de Duncan 

A classificação de arquiteturas paralelas, proposta por Duncan (DUNCAN, 1990), é 

considerada mais abrangente, que por sua vez satisfaz algumas considerações, que seguem 

listadas abaixo (Tabela 3.2). 

Exclui arquiteturas de paralelismo de baixo nível (considerando seus mecanismos), 

                                                 
8
 Busca de instrução, decodificação, busca do operando e execução.  
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baseando-se no fato de hoje, serem características comuns nos computadores atuais. 

O pipeline é um exemplo desses mecanismos. 

Devido a sua grande utilização, mantém os elementos da classificação de Flynn. 

Inclui arquiteturas que foram criadas após a classificação de Flynn e que não se 

encaixam nela. 

Tabela 3.2. Classificação de arquiteturas de Duncan. 

Podemos classificar as arquiteturas na ótica de Duncan através de dois grupos, 

arquiteturas síncronas e arquiteturas assíncronas. Na primeira delas, os clocks globais, 

unidades de controle centrais, são responsáveis pela sincronização dos processadores. Já as 

arquiteturas assíncronas tem no controle descentralizado de hardware a sua principal 

característica.  Por sua vez são compostos por uma série de processadores que executam 

instruções sobre diferentes dados, de maneira independente. 

Optamos por fazer um tratamento simplificado dos itens abordados neste capítulo, até 

aqui, por não ser o alvo de nosso trabalho.  

3.4 Conceitos básicos de processamento paralelo 

De acordo com Almasi (ALMASI, 1994), processamento paralelo é um conjunto de 

elementos (processadores) que podem se comunicar e cooperar para solucionar grandes 

problemas (de maneira mais rápida que em um processamento sequencial). 

De maneira bem simplificada, podemos dizer então que, processar paralelamente é 

usar múltiplos (dois ou mais) processadores, de forma simultânea, para que possamos resolver 

um mesmo problema. O aumento do desempenho é o principal objetivo da programação 

paralela, falar em aumento de desempenho implica em redução de tempo necessário para 

resolver um problema.  

Inúmeros fatores podem ser descritos para justificarmos a necessidade do 

processamento paralelo, por exemplo, temos a limitação das máquinas sequenciais, no 
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entanto, esses mesmos processadores são capazes de alcançar um alto desempenho desde que 

sejam agrupados. Outro fator é a existência de problemas intrinsecamente paralelos.  

Processamento paralelo também se faz necessário na indústria de exploração de 

petróleo, uma vez que o tratamento e processamento de dados sísmicos são procedimentos 

custosos devido à exigência de uma aquisição extensa de dados e de um processamento 

minucioso e detalhado, isso por sua vez, exige grande poder (esforço) computacional e pode 

ser imprescindível para descoberta de jazidas de hidrocarbonetos. Vale salientar que o tempo 

requerido para obtenção destes resultados e a qualidade dos mesmos devem ter a mesma 

relevância, sendo assim, ao processarmos paralelamente, conseguimos reduzir o tempo de 

execução dos algoritmos, mantendo a qualidade dos resultados obtidos. 

Existe uma diversidade de formas de organização de processadores em paralelo, no 

entanto, processar paralelamente não é tão simples. Dentre outros fatores, existe a necessidade 

de manter as informações que trafegam pela máquina coerentes, também é preciso gerenciar, 

de forma eficiente, processadores, que podemos entender como elementos de processamento. 

Nas próximas seções abordaremos alguns pontos básicos de processamento paralelo. 

3.4.1 Concorrência e paralelismo 

Podemos entender o conceito de concorrência quando pensamos em dois ou mais 

processos
9
 iniciados, mas que ainda não terminaram. Essa concorrência pode acontecer em 

sistemas de um ou multiprocessadores.  

Entenderemos também pseudo-paralelismo sendo quando há concorrência em sistemas 

de um único processador. Em contraposição a isso, existe o assim denominado paralelismo 

verdadeiro, onde existe concorrência em sistemas de vários processadores, e nesse caso 

podemos executar um processo em cada processador. 

Uma diferença básica entre programação sequencial, concorrente e paralela é que no 

primeiro caso, todas as instruções de um programa (processo) são executadas através de uma 

                                                 
9
 Processo é apenas um programa em execução. 
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única linha de execução, entretanto, no segundo e terceiro casos, um programa pode ser 

executado através de diversas linhas de execução. Vale a pena lembrar que nos dois últimos 

casos, o nível de dificuldade na programação se torna bem mais elevado. 

3.4.2 Níveis de paralelismo 

Paralelismo é o termo utilizado para indicar que uma arquitetura permite execuções 

simultâneas (Figura 3.2). Existem considerações a serem feitas a respeito dos níveis de 

paralelismo (ou granularidade), e estão relacionadas ao tamanho (médio) das subtarefas que 

são executadas pelos processadores. O número e o tamanho das tarefas em que um problema é 

decomposto determina a granularidade da decomposição. 

 

Figura 3.2. Ilustração de execuções simultâneas. (Modificado do site: < 

http://www.dcc.fc.up.pt/~ricroc/aulas/0910/ppd/> Acesso em 28 de novembro de 2013. 

Segundo (BRUSCHI, 1997 e FERNANDES, 2003), de forma bem simplificada, 

podemos classificar a granulosidade em: fina, média e grossa. Quando falamos de 

granularidade, a fina pode limitar, em parte, o speedup (ver 3.4.3) por ser necessário uma 

quantidade grande de sincronismo, pois usam aplicações que demandam intensa 

comunicação. Nesse caso, a arquitetura tem essa classificação quando a troca entre threads 

ocorre em curtos espaços de tempo. A granularidade fina implica em paralelismo ao nível de 

instrução. 

http://www.dcc.fc.up.pt/~ricroc/aulas/0910/ppd/
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Granularidade média implica em paralelismo ao nível de procedimentos, blocos e sub-

rotinas. Já a granularidade grossa implica em paralelismo a nível de programas, um pequeno 

número de processamento, porém grandes e complexos. Estão dentro dessa classificação as 

aplicações cujas tarefas requerem pouca comunicação. A granularidade estabelece requisitos 

para a arquitetura paralela na qual uma aplicação é executada, e a depender desta, uma 

determinada arquitetura poderá ser mais ou menos eficiente. 

3.4.3 Speedup e eficiência 

Sabemos que processar paralelamente é uma necessidade em muitos campos de 

pesquisa e a capacidade de aumentar a velocidade de processamento é uma das justificativas 

do processamento paralelo. Podemos quantificar o desempenho de um programa paralelo 

através de duas medidas, o speedup e a eficiência. A primeira medida é uma relação entre o 

melhor tempo de execução, sequencial e paralela, de um mesmo problema. Sendo assim, 

quando se executa um algoritmo em paralelo, num computador paralelo, em relação ao 

sequencial, observamos o aumento da velocidade de execução. 

De acordo com a equação 3.1, o speedup ótimo é obtido quando     , ou seja, a 

velocidade de processamento é aumentada diretamente, quando aumentamos o número de 

processadores. Se    é o speedup e   é o número de processadores,         são, 

respectivamente, tempo de execução sequencial, ou seja, tempo para executar o programa em 

um processador, e tempo de execução paralela, ou seja, tempo para executar um programa em 

  processadores. 

Logo, a equação 3.1 é dada por: 

    
  
  

 

A eficiência     de um processamento depende diretamente do speedup e da 

quantidade de processadores, ou seja, é o quanto os processadores estão sendo utilizados. Em 

linhas gerais a eficiência de um algoritmo paralelo fornece a fração de tempo que os 
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processadores estão sendo utilizados em processamento. É dado pela equação 3.2, logo 

abaixo. 

    
  

 
 

sendo    é a eficiência,    é o speedup e   é o número de processadores. A eficiência 

varia de 0 a 1, mas, é muito difícil obter eficácia 1, pois existem fatores que se opõem a este 

fato, como sobrecarga de comunicação, sincronismo entre processadores, etc.  

3.4.4 Pipeline 

De acordo com HENNESSY (1990), podemos entender pipeline como sendo uma 

técnica de implementação usada no desenvolvimento de UCP’s velo es, entre outras 

aplicações. Para que possamos executar uma tarefa em pipeline devemos dividir a mesma em 

subtarefas, cada uma destas será executada por um estágio de hardware ou software 

específico. 

Frequentemente são utilizados dois tipos de pipeline na implementação de 

processadores, são eles: aritmético e de instruções. De acordo com a figura 3.3, podemos 

observar que, no pipeline aritmético os dados atravessam e são processados. Enquanto isso, 

no pipeline de instruções, podemos ver paralelismo na busca de instruções e operandos, 

execução, etc. 
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Figura 3.3. Execução de um pipeline (Adaptado de BRUSCHI, 1997). 

Executar uma instrução de maneira rápida não é o resultado de um pipeline, o 

resultado é sim um ótimo desempenho quando executamos diversas instruções. Quando um 

pipeline leva quatro ciclos no processamento de uma instrução, precisará de apenas cinco 

ciclos para processar duas instruções, seis ciclos para três instruções, e assim por diante.  

3.5 Modelos de computação paralela 

Computador paralelo é definido por (ALMASI e GOTTLIEB, 1989) como sendo um 

conjunto de processamentos que, ao cooperarem e se comunicarem, são capazes de resolver 

grandes problemas de forma rápida. 

Os tópicos abaixo elencados são baseados nas ideias contidas em SOUZA (2013). 

3.5.1 Arquiteturas de memórias em computadores paralelos 

Quanto a organização de memória, podemos classificar em compartilhada e 

distribuída, e ainda temos o caso híbrido, que serão abordados a seguir. 
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3.5.1.1 Memória compartilhada 

Em sistemas de memória compartilhada, os vários processadores existentes nesse 

sistema, se comunicam através de leitura e escrita em variáveis compartilhadas, os 

processadores também compartilham um mesmo espaço de endereçamento.  

Existe uma classe de sistemas de memória compartilhada onde todos os processadores 

compartilham uma conexão com uma memória em comum. Neste caso, todos os 

processadores acessam todos os locais de memória, com a mesma velocidade. A esse sistema 

dar-se o nome de SMP’s (Symmetric MultiProcessors
10

), e pode ser observado na figura 3.4. 

Um fato interessante, é que neste sistema, pelo fato dos processadores acessarem os dados de 

maneira compartilhada, não há a necessidade da distribuição das estruturas de dados ao longo 

dos múltiplos processadores. Mas algo requer atenção, para evitar uma limitação no que se 

refere a largura de banda, devemos tomar cuidado com o aumento no número de 

processadores, pois o canal de acesso aos dados é único. 

 

Figura 3.4. Arquitetura SMP (Adaptado de MATTSON et al., 2004). 

Ainda falando de memória compartilhada, outra classe importante é a NUMA 

(nonuniforme memory access
11

), nestas, alguns blocos de memórias podem ficar mais 

                                                 
10

 Multiprocessadores simétricos “em português”. 
11

 Acesso não uniforme à memória “em português”. 
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próximos (fisicamente falando) com certos processadores e por conseguinte são associados a 

eles (figura 3.5).  

 

Figura 3.5. Arquitetura NUMA (Adaptado de MATTSON et al., 2004). 

Essa classe apresenta uma vantagem em relação ao sistema SMP, devido a essas 

proximidades, reduz-se o problema da largura de banda (fator limitante do sistema SMP), 

permitindo assim o uso de uma maior quantidade de processadores. 

3.5.1.2 Memória distribuída  

Quando estamos tratando de memória distribuída, a comunicação é feita por meio de 

troca de mensagens, onde cada processo tem seu espaço de memória próprio. Através da 

figura 3.6 podemos ilustrar um computador de memória distribuída. 

Duas coisas podem acontecer ao utilizarmos este sistema, no que se refere à 

velocidade. A depender da topologia e tecnologia empregada na interconexão dos 

processadores, a velocidade de comunicação poderá ser tão rápida (quanto em uma arquitetura 
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de memória compartilhada) ou tão baixa (reduzido desempenho). Configuração explicita da 

comunicação entre os processadores, é um requerimento e fator importante a ser observado 

para esta arquitetura, bem como a preocupação na distribuição de dados aos processadores. 

 

Figura 3.6. Arquitetura NUMA (Adaptado de MATTSON et al., 2004). 

3.5.1.3 Sistemas híbridos 

Híbrido implica em junção, como o próprio nome sugere, são aqueles que utilizam 

memórias compartilhadas e distribuídas, de maneira simultânea. Normalmente esses sistemas 

correspondem a agregados de nós (com espaços de endereçamento separados), onde múltiplos 

processadores compartilham memória em cada nó. 

3.6 Computação em GPU 

O termo GPU (Graphics Processing Unit
12

) refere a um hardware de processamento 

gráfico que, nos últimos anos, teve um crescimento sem precedentes, em termos de 

capacidade. Mantendo uma alta banda de memória e um grande poder computacional, as 

novas gerações de arquitetura de GPU tem possibilitado a programação de propósito geral. As 

                                                 
12

 Unidade de Processamento Gráfico “em português”. 
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GPU’s carregam consigo um maior número de transistores dedicados às Unidades Lógicas 

Aritméticas (ULA’s), ao invés de controle de fluxos e cache, quando comparada com CPU’s 

(Unidades Centrais de Processamentos), e isso fa  com que as GPU’s tenham tal potencial 

quando tratamos de paralelismo. Essa configuração é extremamente favorável, ou seja, 

propício para processamento massivamente paralelo. No entanto, isso requer do usuário um 

maior conhecimento no que se refere à arquitetura utilizada, para que dessa forma possa ser 

melhor aproveitada a capacidade computacional. Podemos observar na figura 3.7 a 

comparação entre o crescimento de CPU e GPU, em termos de poder computacional. 

 

Figura 3.7. Poder Computacional CPU x GPU (Kirk e Hwu, 2010). 

Quando comparamos as duas arquiteturas, CPU e GPU, a primeira delas reserva uma 

maior área para controle, de fluxo e cache, e também possui mais memória principal, 

configurando-se assim como mais adequada para tarefas sequenciais, enquanto a segunda 

arquitetura a área é maior para ULA’s (Unidades Lógicas Aritméticas), e isso tem como 

resultante uma maior capacidade de execução de operação, por conseguinte, essa arquitetura é 

mais adequada para execução de tarefas com paralelismo de dados, figura 3.8. 
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Figura 3.8. Ilustração/representação de chip CPU x GPU (Kirk e Hwu, 2010). 

GPGPU (General Purpose Computing GPU
13

) é como ficou conhecida à utilização de 

GPU’s para computação de propósito geral. Trabalhar com esse tipo de abordagem exigia por 

parte da programação, pois haviam muitas dificuldades mesmo com o surgimento de API’s 

gráficas (Application Programming Interface
14

), que consigo trouxeram uma maior 

flexibilidade na programação, no entanto, o programador necessitava manipular estruturas de 

computação gráfica para modelar o problema. No ano de 2006, a NVIDIA incorporou a 

arquitetura CUDA (Compute Unified Device Architecture
15

), essa incorporação adequou e 

proporcionou um melhor nível de abstração para GPGPU, pois assim poderia se desenvolver 

uma aplicação numa linguagem de mais alto nível, uma vez que não se fazia mais necessário a 

utilização de API gráfica por parte do programador. 

Podemos entender CUDA como sendo uma plataforma de computação paralela e um 

modelo de programação, criados/inventados pela NVIDIA. Atribuímos a ela a permissão de 

aumentos significativos de performance computacional ao aproveitarmos a grande potência 

das GPU’s. 

                                                 
13

 Computação de propósito geral em GPU “em português”. 
14

 Interface de programação de aplicativos “em português”. 
15

 Arquitetura de dispositivo de computação unificada “em português”. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   

Igo Pedro de Lima  47 

 

3.6.1 Arquitetura de GPU - Evolução histórica 

Em 2001, a GeForce 3 (figura3.9) é lançada pela NVIDIA, foi o pontapé inicial na 

indústria, pois se tratava da primeira GPU programável no mercado. Posteriormente foram 

lançadas as versões GeForce FX e 6800, esses processadores, por serem altamente 

paralelizáveis, facilitaram devido a sua arquitetura, as implementações em GPU com 

diferentes números de núcleos. 

 

Figura 3.9. Ilustração da GeForce 3. (site: < http://www.nvidia.com.br/page/corporate_timeline.html> 

Acesso em 10 de dezembro de 2013. 

Já em 2006, a NVIDIA lançou a GeForce 8800, um novo marco no mercado de placas 

gráficas, apresentando assim a primeira GPU de arquitetura unificada, ou seja, com essa nova 

placa, os programadores poderiam utilizar a GPU para cálculos de propósito geral sem a 

necessidade do uso de estruturas gráficas específicas. A NVIDIA colocou a disposição no 

mercado (para cada segmento particular) essa arquitetura (de GPU’s GeForce com diferentes 

números de núcleos de processadores), a esse novo lançamento foi adicionado suporte a 

linguagem de programação C, e algumas outras. A nova placa é capaz de executar até 12.228 

threads concorrentemente em 128 núcleos de processadores, isso de forma eficiente. Em 

2007, a NVIDIA lança no mercado a série Tesla C870, D870 e S870, estas eram compostas 

por agregados de GPU baseados na GeForce 8800, pois até então só se construíam 

supercomputadores pessoais montando agregados compostos por nós de PC’s com múltiplas 

GPU’s. Em 2009 foi lançada a geração Fermi de GPU’s NVIDIA. Essa arquitetura 

implementa 3 bilhões de transistores com um total de 512 núcleos CUDA (NVIDIA, 2009). 

http://www.nvidia.com.br/page/corporate_timeline.html
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Cada núcleo CUDA corresponde à menor unidade de computação da GPU, consequentemente 

executa uma instrução de ponto flutuante ou inteiro por clock
16

 para um thread
17

. 

3.6.2 CUDA 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) é uma arquitetura de computação 

paralela para propósito geral, destinada a utili ar o poder computacional de GPU’s Nvidia, em 

outras linhas, CUDA é uma plataforma de software para computação massivamente paralela 

de alto desempenho, que utiliza o poder de processamento das GPU’s da Nvidia. Através 

dessa arquitetura, a GPU pode ser acessada como um conjunto de multiprocessadores, sendo 

esses capa es de executar um grande número de threads. Hoje, diversas API’s suportam 

CUDA, como: C, C++, Fortran e Java (figura 3.10). Esse tipo de programação tem usuários 

nos campos científico, biomédico, da computação, engenharias, etc. devido às características 

das aplicações nesses campos, as quais são altamente paralelizáveis. 

 

Figura 3.10. API’s CUDA (Modificado de SOUZA, 2013) 

Executar um programa escrito em CUDA requer alguns componentes de software e 

hardware. Quando falamos de hardware, existe uma variedade de GPU’s habilitadas a 

                                                 
16

 Clock indica uma unidade de tempo de execução. 
17

 Thread é um fluxo único de controle sequencial dentro de um programa. 
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executar código CUDA, além disso, também se faz necessário a instalação de algum software 

para que o programa funcione corretamente. 

CUDA introduz dois conceitos para o escalonamento das threads: bloco e grid. É com 

esses conceitos que podemos organizar a repartição ou divisão dos dados entre as threads, 

bem como sua organização e distribuição ao hardware. 

3.6.2.1 Bloco e Grid 

Entendemos bloco como sendo a unidade básica de organização das threads e de 

mapeamento para o hardware. Um bloco de threads é alocado a um multiprocessador da GPU. 

Sendo assim, para evitarmos que alguns processadores possam ficar ociosos, recomenda-se 

que o tamanho mínimo a um bloco seja de 8 threads, sendo que os blocos podem ser de uma, 

duas ou três dimensões. 

Grid é a unidade básica onde estão distribuídos os blocos. O mesmo é considerado a 

estrutura completa de distribuição das threads que executam uma função. Nele estão definidos 

o número total de blocos e de threads que serão criados e gerenciados pela GPU para uma 

determinada função. Lembrando que um grid pode ter uma ou duas dimensões. 

A figura (3.11) a seguir ilustra um grid de dimensões 2x3 com blocos de tamanho 3x4, 

e no tópico seguinte abordaremos o significado dos termos apresentados na imagem (figura 

3.11). 
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Figura 3.11. Ilustração de um grid com seus blocos (Modificado de NVIDIA CUDA, 2009).  

3.6.2.2 Modelo de Programação 

Kernel é o nome dado a uma função executada em GPU. Definimos como Grid ou 

grade, o conjunto de threads de um kernel. Uma grid é subdividido em blocos de threads, 

conforme ilustrado na figura 3.11 acima. Vale lembrar que todas as threads, num mesmo grid, 

executam o mesmo kernel, e para que haja distinção de endereços, a plataforma CUDA define 

e assume as variáveis de sistemas apresentadas a seguir: 

 blockIdx: índice do bloco; 

 threadIdx: índice da thread; 

 gridDim: dimensão da grade (grid); 

 blockDim: dimensão dos blocos. 
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A plataforma CUDA fornece, como forma de particionar os dados, o acesso aos 

índices e dimensões das threads, dos blocos e do grid. Para acessar o valor dos índices das 

threads utiliza-se a variável threadIdx, a qual é um vetor de até três dimensões. O acesso a 

cada dimensão é feito através das componentes x, y e z, como em threadIdx.x, threadIdx.y e 

threadIdx.z. Cada bloco dentro do grid fornece seu índice identificador, como em blockIdx.x e 

blockIdx.y. Além disso, os índices das dimensões dos blocos de threads são acessíveis através 

da variável blockDim, como em blockDim.x, blockDim.y e blockDim.z. Por fim, é possível 

acessar os valores das dimensões do grid através da variável gridDim, como em gridDim.x e 

gridDim.y. 

Tomando-se como exemplo a thread (1,2) do bloco (1,1) da figura 3.11, tem-se que: 

 threadIdx.x = 1; 

 threadIdx.y = 2; 

 blockIdx.x = 1; 

 blockIdx.y = 1; 

 blockDim.x = 4; 

 blockDim.y = 3; 

 gridDim.x = 3; 

 gridDim.y = 2. 

Em suma, o código paralelo (kernel) é lançado e executado no dispositivo por muitas 

threads. As threads são agrupadas em blocos e o código paralelo é escrito para uma thread, 

onde cada thread é livre para executar um único caminho e cada uma tem dois identificadores 

(ID), um da thread dentro do bloco e outro para o bloco a qual pertence. 

A função kernel possui a seguinte sintaxe: <<<numBlocos, numThreads>>>, é 

definida pela extensão _ _ global _ _ e em sua configuração devemos determinar o número de 

blocos na grade (numBlocos) e de threads por bloco (numThreads). CUDA também dispõe de 

outras funções, que serão apresentadas na tabela (3.3) abaixo. 

Função Local de execução Local de chamada 
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_ _ device _ _ float DeviceFunc() device device 

_ _ global _ _ void KernelFunc() device host 

_ _ host _ _ float HostFunc() host host 

Tabela 3.3. Extensões de funções em CUDA. 

3.6.2.3 Modelo de Memória 

Existem diferentes tipos de memórias e diferentes maneiras de utilizá-las em CUDA, 

tendo em vista a hierarquia de threads. Temos os registradores, que são rápidos, no entanto, 

escassos ou raros, e cada thread possui um conjunto privado de registradores. Outro tipo é a 

Memória Compartilhada (Shared Memory) onde as threads compartilham espaços de 

memória dentro de um mesmo bloco, que funciona como um cache manipulado pelo 

programa. A Memória Local (Local Memory) é o tipo onde cada thread, além de seus 

registradores, possui acesso a um espaço de memória local. A área de memória local fica fora 

do micro-chip de processamento, junto à memória global, e isso implica numa coincidência 

relacionada ao tempo de acesso, ambas as memórias possuem tempos de acesso similares. 

Essa última memória, Memória Global (Global Memory) é a única maneira de threads de 

diferentes blocos colaborarem, pois esta memória está disponível para todas as threads, em 

cada bloco e em todos os grids (grades). 

A tabela (3.4) abaixo elenca as características das diferentes memórias mencionadas 

acima. 

Declaração da 

variável 
Tipo de memória Local Escopo 

Tempo de 

vida 

int var Registrador No chip Thread Thread 

int var[10] Memória local Fora do chip Thread Thread 

_ _ shared _ _ int var Memória compartilhada No chip Bloco Bloco 

_ _ device _ _ int var Memória global Fora do chip Grade Aplicação 

Tabela 3.4. Tipos de memórias 

Uma observação a ser feita é que a CPU é quem gerencia a memória da GPU. 
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Implementação RTM nas 

Arquiteturas 
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4 Implementação RTM nas arquiteturas 

Neste capítulo nós abordaremos a implementação e conceitos básicos do algoritmo de 

migração reversa no tempo (RTM) nas arquiteturas não convencionais (GPU’s), mostrando 

também alguns detalhes do programa nas versões sequencial (arquitetura convencional), e 

também paralela (arquitetura não convencional), bem como fazendo algumas observações e 

considerações a respeito do código quando necessário. 

4.1 Introdução 

A sísmica é uma área da indústria do petróleo que demanda tempo e um grande poder 

computacional. Pensando nisto, nosso trabalho visa otimizar o processo de imageamento 

sísmico usando computação de alto desempenho, mais especificamente programação paralela 

em CUDA. Nossa pesquisa vem utilizando um algoritmo de migração reversa no tempo 

(RTM), e a ideia é fazer comparações de desempenho entre o processamento sequencial 

(CPU) e o paralelo (GPU).  

Este capítulo apresenta alguns conceitos básicos de migração reversa no tempo (RTM) 

e orientação sobre o desenvolvimento de um programa para um tiro básico. Nos prenderemos 

ao básico, uma vez que existem várias dependências a serem consideradas para a migração, 

como o tipo de dado e o tamanho a ser trabalhado, bem como o hardware do computador ao 

qual executará a RTM. 

4.2 Definição e organização dos dados 

Para que o processo ocorra, temos que assumir que os dados a serem migrados foram 

preparados adequadamente antes da RTM ser realizada. Outro fator importante é que teremos 

de assumir que o modelo de velocidade é conhecido e correto. Por se tratar de um programa 

de propagação de ondas, se faz necessário uma grade para que as mesmas se propaguem, isso 

gera alguns requisitos específicos tanto para os dados quanto para o sistema computacional. 

Supondo termos um tiro, este por sua vez reúne centenas de milhares de receptores 

localizados na superfície. Assumiremos que existem milhares de tiros a serem trabalhados. 
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Vamos migrar cada tiro de forma independente e gerar uma imagem parcial para cada tiro e a 

partir destas imagens parciais, gerar a imagem final. 

A rtm consiste em três passos. Primeiro devemos propagar uma fonte numérica a partir 

da posição do tiro na terra e gravar todas as chegadas no espaço, para cada passo de tempo. 

Após isso, inverter os dados gravados no tempo e injetá-los na posição de cada receptor em 

terra, para que novamente possam ser propagados para a terra e gravar todas as chegadas no 

espaço, para cada passo de tempo (dados no tempo reverso). Após isso, aplicamos a condição 

de imagem para cada passo de tempo e assim somamos o resultado na imagem. Algo requer 

atenção, o dado do último tiro precisa ser multiplicado pelo primeiro, o penúltimo pelo 

segundo e assim, sucessivamente. 

A ideia é que cada parte do algoritmo seja feita em sequência. Primeiro propagamos a 

fonte e salvamos as imagens iniciais, em seguida, revertemos os dados no tempo e usando o 

mesmo programa (exato), injetamos os dados como uma fonte, propagamos (repropagamos) e 

salvamos os dados novamente. Depois disso lemos as imagens originais em sequência e as 

repropagadas na ordem inversa, multiplicamos e somamos na imagem final. Tudo isso gera 

um problema de armazenamento em disco muito grande, pela necessidade de se guardar duas 

vezes o número de imagens e a grade de imagem para cada tiro. 

O código rtm sequencial está escrito na linguagem C, os testes foram feitos baseados 

no modelo do sal. O programa recebe alguns parâmetros de entrada através de um arquivo de 

entrada chamado Salt.in, esse arquivo possui algumas especificações necessárias para que o 

código funcione.  

Para construir uma imagem precisamos inicialmente definir a grade (grid) que iremos 

utilizar, que dentre outros fatores, depende dos métodos numéricos utilizados, tipo e tamanho 

do dado a ser processado. Definimos a grade em termos de nz (quantidade de pontos em 

profundidade), nx (quantidade de pontos em largura), para os casos 2D e acrescentamos ny 

quando temos casos 3D. O grid tem um determinado tamanho que depende, entre outros 

fatores, da quantidade de pontos presentes no nz, nx, mas também do espaçamento dz, dx, 

presente entre esses pontos. A figura 4.1 a seguir ilustra um grid com nx = 6 pontos e nz = 5 

pontos, bem como a representação de dz e dx.  
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Figura 4.1. Ilustração de um Grid com nx e nx, dz e dz. 

Normalmente são utilizados dz, dx e dy com 10 ou 20 metros. Após definir o tamanho 

do grid, temos que atentar para o detalhe de que o mesmo deve ser maior que a grade de 

imagem, uma vez que precisamos acrescentar bordas de absorção (z absorb, em profundidade 

e x absorb, em largura), essas bordas são pontos adicionais à malha e estão presentes nos 

quatro lados da malha, conforme ilustra a figura 4.2. A ideia é que as ondas serão propagadas 

até essas regiões de fronteira e que estas bordas as amortecerão, reduzindo assim sua 

amplitude, evitando interferência por reflexão, de modo a não prejudicar a qualidade da 

imagem. 
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Figura 4.2. Ilustração (em vermelho) das bordas de absorção. 

Queremos deixar claro que a grade da imagem é diferente da grade de propagação. 

Como requisito de pré-processamento, devemos nos certificar de que o grid de propagação 

caiba a imagem gerada, antes da migração acontecer. 

No arquivo de entrada também devem ser especificados o intervalo de tempo (dt) de 

duração do sinal, bem como o tempo em que ele será registrado. Outros parâmetros como 

frequência máxima (f max) e número de amostras (number of samples) também são definidos 

de acordo com as necessidades e ou especificidades. Também é passado o arquivo de 

velocidade (vpclip.dir) através do arquivo de entrada, estamos supodo já conhecermos o 

modelo de velocidade. 

Para nosso código, definimos um grid com 210 pontos em profundidade (nz = 210), e 

675 pontos de largura (nx = 675) e ny = 1 (pois estamos considerando o caso 2D). Optamos 

por um espaçamento de 20 metros em z, x (dz, dx), portanto uma malha de 13,5 km de largura 

por 4,2 km de profundidade. Após definir o tamanho da nossa grade, acrescentamos bordas de 

absorção (z absorb e x absorb). Decidimos por 200 pontos em z e 100 ponto em x, ampliando 

assim a grade para minimizar os empecilhos já mencionados.  
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Em resumo precisamos de três volumes de grade, nz * nx * ny. O cálculo prossegue 

em intervalos de tempo que são menores do que a taxa de amostragem de dados, tipicamente, 

0,5 ms ou menos. Os dados devem ser injetados na rede nessa taxa de amostragem. Os 

instantâneos são emitidos através da propagação de ondas e salvos para a fase de correlação. 

Isto vai determinar a resolução da imagem final. 

4.3 Organização do programa 

Podemos organizar o programa em três partes básicas: a estrutura exterior, a RTM, e o 

código do kernel. A estrutura exterior assume que os dados são preparados e prontos para ir 

para o algoritmo RTM. A estrutura fora vai varrer todos os tiros migrados, executar a 

migração para esses tiros, em seguida, salvar (opcionalmente) imagem parcial de cada tiro e 

formar as imagens comuns.  

A RTM irá executar o código do kernel duas vezes, para cada tiro: uma vez para a 

fonte numérica e uma vez para os dados. Para a corrida de dados, supomos que os dados 

foram interpolados para o espaçamento da grade, revertidos no tempo e interpolados para o 

cálculo. Bastando apenas inserir os valores de dados nas posições da grade, nos receptores 

corretos, e calcular para cada passo de tempo.  Opcionalmente aplicamos um filtro de Laplace 

à imagem, a fim de remover manchas e borrões de baixa frequência devido à condição de 

imagem. 

O desenvolvimento básico do código interno baseia-se numa solução de diferença 

finita com a equação de onda acústica. Ele começa usando uma expansão em série de Taylor 

para definir a segunda derivada. Em seguida, estes são substituídos na equação de onda para 

desenvolver uma solução numérica.  

Eq. 4.1 

                           
     

  
 
          

  
   

      

  
 
           

   
 

Eq. 4.2 
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A expressão a seguir é resultado da anulação das derivadas parciais ímpares, isso pode 

ser feito realizando-se o somatório das equações 4.1 e 4.2. 

Eq. 4.3 

                                                
           

   
 

A notação de diferenças finitas usadas em métodos numéricos, muitas vezes disfarça a 

natureza convolucional dos operadores que estão sendo executados. O esquema numérico 

fundamental é uma convolução espacial, é uma questão de saber qual operador usar. Em 

nossas aplicações todas as derivadas espaciais serão realizadas utilizando a convolução. Após 

aplicarmos os operadores de convolução, transpomos e em seguida colocamos o resultado de 

volta para onde queremos. 

Logo após algumas etapas, o passo seguinte é o cálculo do laplaciano do campo de 

ondas (pressão).  

 

Temos outra tarefa a fazer antes de propagar uma onda. Sabemos que a rede 

computacional é limitada, em tamanho, e as bordas da grade apresentam uma fronteira 

artificial. Como mencionado anteriormente, não queremos que as ondas, ao passar por esse 

limite, sejam refletidas de volta para a grade computacional. Usaremos um limite de absorção 

simples. 

 

Ou 
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Essa função deve ser usada em cada dimensão do grid. 

Antes de propagar uma onda, existem alguns detalhes na configuração da memória e 

nos parâmetros de entrada, recebidos do usuário, que precisam ser levados em consideração.  

4.4 Operações básicas para RTM 

Podemos seguir alguns passos para que possamos gerar um registro de tiro sísmico 

básico, e fazer uma RTM básica para esses dados. 

Inicialmente podemos executar o código para um tiro, de preferência localizado perto 

do centro da grade e salvar as imagens para cada Δt em um arquivo. Também salvar os dados 

na superfície da grade para Δt cada em um arquivo separado. Estes representam os dados de 

campo, gravados. Neste ponto, se olharmos para os tiros em sequência (ou fazer um filme 

com eles), devemos ver uma onda de propagação na rede a partir da posição de origem. À 

medida que as frentes de onda se movem em direção à borda da rede, o limite de absorção 

deverá amortecer a propagação e pouco ou nenhuma reflexão deverá ser observada.  

A imagem (figura 4.3) a seguir mostra o resultado de um único tiro, direto, disparado 

do centro da grade.  
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Figura 4.3.  Imagem do tiro direto (1 tiro) 

O que devemos fazer agora é pegar os dados gravados na superfície e revertê-lo no 

tempo, por isso a última amostra será a primeira. Esses dados gravados e revertidos serão os 

dados usados como uma fonte, injetados no programa. Esse novo programa deve ler os 

arquivos originais (salvos para frente) e revertidos no tempo. Lendo sempre o primeiro 

registro da frente e o último registro da propagação reversa. Após isso multiplica-se os dois 

campos juntos (essa é a condição de imagem) e soma em um buffer, e assim sucessivamente. 

Esta deve ser a imagem. Normalmente tem estrias e ruído de baixa frequência. Um filtro deve 

resolver esse problema. Mas, com apenas um tiro já é possível ver parte da imagem 

reconstruída, ver Figura 4.4 logo abaixo.  

Se repetirmos esse processo para vários tiros, a imagem RTM vai se tornar mais clara 

à medida que mais tiros são adicionados, mostraremos exemplos disso no capítulo 5. 

A figura (4.4) abaixo mostra a imagem final resultante de um único tiro disparado do 

centro do grid.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e discussões  

Igo Pedro de Lima  62 

 

 

Figura 4.4. Imagem migrada do tiro direto (1 tiro) 
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Capítulo V 

Conclusões e recomendações 
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5 Experimentos e resultados 

Neste capítulo são abordados os experimentos realizados, bem como os respectivos 

resultados obtidos através de simulações, fazendo uma análise quanto a performance do 

algoritmo sequencial e paralelo.  

5.1 Simulações com o código em CPU 

Para verificar a viabilidade do algoritmo RTM em paralelo, devemos antes testá-lo na 

sua versão sequencial, ou seja, o programa sendo rodado em CPU, realizando uma análise das 

imagens geradas pelo mesmo. Essas imagens são baseadas no modelo do sal, Figura 5.1, por 

estarmos usando dados sintéticos, supomos já conhecer a região a ser imageada. O modelo 

SEG-EAGE 2D (figura 5.1) representa uma almofada de sal associada e falhamentos com 

razoável complexidade em sua forma estrutural. Este modelo é um excelente teste para os 

métodos de migração, pois a forma irregular da almofada de sal, combinada com o forte 

contraste de velocidade entre o sal e o meio circunvizinho, causa sérios problemas na 

construção da imagem em profundidade. A porção do modelo que merecem atenção especial 

na avaliação da imagem, consequentemente do método de migração é o contorno do corpo de 

sal. Todas as feições do modelo são de difícil imageamento, por estarem situadas no entorno 

do corpo salino. 

Nossas simulações ocorreram em um cluster composto por 20 maquinas, Intel(R) 

Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz, cada equipamento possui 8 processadores e 16 GB 

de memória.  

Em nossas simulações foram utilizados arquivos de velocidade fornecidos pelo CPGeo 

(Centro Potiguar de Geociências), empresa parceira deste projeto, que forneceu, além dos 

arquivos de velocidade, apoio financeiro para a compra de um novo cluster. 
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Figura 5.1. Modelo do sal (SEG-EAGE 2D) 

Algumas simulações foram realizadas com a finalidade de identificar a eficiência do 

algoritmo. Antes de rodar nosso programa devemos definir alguns parâmetros que serão 

usados no mesmo. Para nosso código, definimos um grid com 210 pontos em profundidade 

(nz = 210), e 675 pontos de largura (nx = 675). Optamos por um espaçamento de 20 metros 

em z, x (dz, dx). Após definir o tamanho da nossa grade, acrescentamos bordas de absorção (z 

absorb e x absorb), com 200 pontos em z e 100 ponto em x. 

A figura (5.2) a seguir mostra a imagem gerada a partir de um tiro, disparado do centro 

da grade. 
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Figura 5.2. Imagem migrada (1 tiro) 

Mesmo com apenas um único tiro, já é possível perceber alguns traços do domo 

salino.  

A quantidade de tiros disparados no grid, bem como a mudança de alguns parâmetros 

de entrada, resulta no aumento ou diminuição da qualidade da imagem gerada. Usando a 

mesma grade (13,5 km em x e 4,2 km em z), porém usando uma quantidade maior de tiros, 

podemos melhorar a resolução da imagem do sal. As imagens a seguir foram geradas pelo 

mesmo programa sequencial, com os mesmos parâmetros de entrada da imagem anterior 

(Figura 5.2), no entanto foram disparados uma maior quantidade de tiros ao longo da grade.  
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Figura 5.3. Imagem migrada (13 tiros) 

Para gerar a imagem (figura 5.3), foram disparados 13 tiros igualmente espaçados ao 

longo da malha, no eixo x, usando a mesma grade, o resultado já apresenta traços bem 

definidos da região do sal, porém ainda vemos estrias na imagem (figura 5.3), que são 

diminuídas a medida que aumentamos os tiros. A figura 5.4, foi gerada a partir dos mesmos 

parâmetros da figura 5.3, no entanto, foram disparados 25 tiros igualmente espaçados. Como 

mencionado anteriormente, quando mais tiros melhor a resolução da imagem, porém, maior 

poder computacional é requerido pelo algoritmo. Podemos perceber ao longo das imagens 

(figuras 5.4; 5.5; 5.6; 5.7) a seguir a melhora na nitidez das mesmas. 
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Figura 5.4. Imagem migrada (25 tiros) 
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Figura 5.5. Imagem migrada (49 tiros) 
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Figura 5.6. Imagem migrada (61 tiros) 
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Figura 5.7.  Imagem migrada (121 tiros) 

Como já dito anteriormente, a RTM requer poder computacional não apenas em 

processamento, como também em armazenamento. Cada tiro migrado resulta em 

aproximadamente 2,3 GB de armazenamento de arquivos (os arquivos aqui mencionados são 

referentes a todo o processo envolvido na geração de uma imagem, tiro direto, inverso e 

formação da imagem). A Tabela (5.1) abaixo nos mostra a capacidade em disco ocupada 

pelos tiros disparados na obtenção das figuras 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.  

Referência Quantidade de tiros Espaço total ocupado em disco 

Figura 5.2 1 2,3 GB 

Figura 5.3 13 29,9 GB 

Figura 5.4 25 57,5 GB 
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Figura 5.5 49 112,7 GB 

Figura 5.6 61 140,3 GB 

Figura 5.7 121 278,3 GB 

Tabela 5.1. Armazenamento de dados em disco. 

Devemos tomar cuidado com a questão do espaço em disco. O tamanho da grade, 

consequentemente, a quantidade de tiros disparados requerem grandes espaços em termos de 

armazenamento. Usando dados reais, a depender do caso, podemos chegar a disparar mais de 

mil tiros. 

A partir de agora faremos uma análise de tempo de execução do programa, ainda na 

versão sequencial (CPU), para que posteriormente possamos comparar o desempenho com a 

versão paralela (GPU). 

Colocamos funções de tempo a fim de analisar o código sequencial e ver onde está 

sendo consumido maior tempo computacional, pois a implementação em CUDA acontece 

exatamente na parte do código onde se consome mais tempo. Rodamos o programa sequencial 

várias vezes para tirar o valor médio (média aritmética) do tempo gasto na execução de todo o 

código. A tabela 5.2 a seguir mostra o valore obtido, o tempo médio gasto para um tiro. 

Tempo médio de execução (em segundos) 69.383000 

Tabela 5.2. Tempo de execução do código completo, para um tiro. 

Também faremos uma análise do tempo de execução do programa dividido em partes. 

O objetivo dessa verificação é descobrir, dentro do código, qual parte do mesmo consome 

mais tempo computacional. Conforme mencionado antes, é nesse trecho do código que a 

implementação em CUDA acontecerá. 

Ao longo dos testes, identificamos que a função firlaplacec, logo abaixo, é a parte do 

código que consome maior tempo de processamento.  
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A tabela 5.3 nos mostra o tempo médio de execução desse trecho do programa. 

Tempo médio de execução (em segundos) 61.477000 

Tabela 5.3. Tempo de execução da função firlaplacec, para um tiro. 

Fazendo uma comparação entre o tempo médio de execução do código completo e da 

função firlaplacec, concluímos que essa é responsável por 88,6% do tempo total de execução 

do algoritmo em CPU, portanto é nesse trecho que acontecerá a implementação. 

5.2 Simulações com o código em GPU 

Uma vez identificado o trecho do código sequencial (CPU) responsável, 

expressivamente, pela maior parte do tempo computacional consumido, a implementação 

ocorreu na função firlaplacec, esta consome, especificamente 88,6% do tempo de execução do 

programa.  

Uma vez implementado em CUDA, a função firlaplacec sofre algumas alterações 

quando a escrita de seu código, bem como a forma pela qual a função é chamada a partir da 

CPU. Fizemos vários testes a fim de verificar o tempo de execução dessa parte do código, já 

em GPU, e o tempo de execução do código inteiro diminuiu expressivamente, conforme 

tabela (5.4) abaixo. 

Tempo médio de execução (em segundos) 21.066667 

Tabela 5.4. Tempo de execução do código completo, em GPU, para um tiro. 

Após a implementação em CUDA, na GPU, verificamos que a função firlaplacec teve 

seu tempo de execução diminuído consideravelmente em relação ao código sequencial, em 

CPU, de acordo com a tabela (5.5) abaixo. Todos as simulações foram feitas com os mesmos 

parâmetros.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Conclusões e recomendações  

Igo Pedro de Lima  74 

 

 

Tempo médio de execução (em segundos) 14.270000 

Tabela 5.5. Tempo de execução da função firlaplacec, em GPU, para um tiro. 

Com base nos testes realizados e comparando os resultados obtidos nas versões 

sequencial e paralela, verificamos que o código paralelo, conforme já esperado, apresenta um 

ganho considerável em termos de tempo de execução. Com essa implementação conseguimos 

um Speedup de, aproximadamente, 3,3. Isso significa que o programa paralelizado rodou três 

vezes mais rápido que a sua versão sequencial, para os mesmos parâmetros, ou seja, o tempo 

de execução total caiu em aproximadamente 69,7%. 

Para que possamos ter uma ideia mais real do ganho, suponhamos ter que gerar uma 

imagem na qual foi necessário disparar 1500 tiros, com as mesmas condições iniciais, a tabela 

(5.6) abaixo mostra o tempo médio previsto para as duas versões, sequencial e paralelo. O 

tempo aqui considerado foi uma estimativa tomando com base o tempo decorrido de um único 

tiro. 

 Tempo médio de execução para CPU 28,9 horas 

 Tempo médio de execução para GPU 8,7 horas 

Tabela 5.6.Comparação de tempo de execução para 1500 tiros, CPU x GPU. 
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6 Conclusões 

Nesse trabalho estudamos e abordamos alguns conceitos relacionados a migração 

sísmica, que é uma das etapas do processamento sísmico, que por conseguinte é um dos 

processos que mais exige esforço computacional. Tendo em vista esse esforço e a necessidade 

da indústria petrolífera em processar dados sísmicos de maneira mais rápida, visando também 

a eficiência em termos de processamento de dados, de imageamento, implica num diferencial 

frente ao mercado competitivo. Para alcançar tais propósitos, utili amos GPU’s como 

plataforma de aceleração desse processo, explorando a paralelização do código de migração, 

RTM, nas mesmas.  

Após realizarmos diversos testes com o código RTM, em CPU e em GPU, fizemos 

algumas observações pertinentes para em seguida analisarmos o desempenho do algoritmo. 

 Na versão sequencial, a RTM gastou um tempo médio de execução de 

69,383000 segundos para um único tiro direto. Ressaltamos que o programa 

para o tiro inverso é exatamente o mesmo, porem alimentado com os dados 

inversos temporalmente. 

 

 Dentro desse tempo computacional total gasto, em todo o código, a função 

firlaplacec consumiu 61,47700 segundos em execução, aproximadamente 

88,6% do tempo de execução do programa, configurando o indicativo que 

levaria a paralelização dessa parte do código. 

 

 Após a implementação CUDA, o algoritmo RTM teve seu tempo de execução 

total reduzido para 21,066667 segundos (para um tiro), quando rodado na 

GPU. 

 

 A função firlaplacec, implementada em CUDA, teve seu tempo médio de 

execução (na GPU), reprimido para 14,270000 segundos. 
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 Fazendo uma análise dos resultados obtidos, conforme já esperado, a GPU 

mostrou-se muito superior a CPU, em termos de processamento. Conseguimos 

um Speedup de, aproximadamente, 3,3, levando-se em consideração os tempos 

de execução sequencial e paralelo. O programa da RTM, na GPU, rodou três 

vezes mais rápido que na CPU, para os mesmos parâmetros. 

 

 Levando-se em consideração o tempo total de execução do código RTM 

sequencial (CPU), a versão paralela (GPU) gastou apenas 30,3% do tempo da 

CPU, isso significa que o programa implementado em CUDA gerou o mesmo 

resultado em um tempo 69,7% menor. 
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8 Anexos 

8.1 Apêndice A: Resolução de equações diferenciais parciais numéricas, 

fundamentação matemática. 

A.1 - Série de Taylor (expansão numérica) 

Dada uma função      contínua, de uma única variável  , sendo que está função pode 

ser linearizada em torno de um ponto de operação    de acordo com a série de Taylor, 

conforme definida a seguir: 

Eq. A1 

 
  

     ∑
      

  

 

   

         

Dentre as inúmeras aplicações de diversas áreas, a finalidade mais importante para 

este trabalho é a realização de derivadas parciais de funções discretizadas. As derivadas são 

obtidas após um truncamento da série de Taylor, aqui será abordada a série com mais de uma 

dimensão, conforme exibida abaixo: 

Eq. A2 

 
  

           ∑
 
      

  

 

   

       

A.2 – Diferenciação numérica de segunda ordem (parcial)  

Para resolvermos a equação escalar da onda, mostrada na equação 2.4 se faz 

necessário realizar a diferenciação numérica do campo. Esta é realizada usando a expansão da 

série de Taylor, conforme figura A1.  
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Figura A.1. Linearização (central) de segunda ordem em   (modificado de ROSÁRIO, 2012) 

Pode-se realizar a expansão dos termos, por Taylor, em torno do ponto de operação, e 

demostrar que são iguais, a abordagem para diferencial numérica (segunda ordem) e à 

derivada parcial temporal, que por sua vez é largamente utilizada nos algoritmos de migração 

por diferenças finitas. Logo utilizando a figura A.1 e a equação A2 podemos obter: 

Eq. A3 

                           
     

  
 
          

  
   

      

  
 
           

     

Eq. A4 

                         
     

  
 
          

  
   

      

  
 
           

     

A expressão a seguir é resultado da anulação das derivadas parciais ímpares, isso pode 

ser feito realizando-se o somatório das equações A3 e A4. 

Eq. A5 

                                                
           

     

A equação abaixo exibe a segunda derivada parcial isolada para que seja obtida a 

expressão de diferenciação de segunda ordem em   , para isso usa-se algumas operações 

matemáticas e amostras no tempo e do intervalo de amostragem da Eq. A5, logo: 

Eq. A6 

 
           

   
 

                                                 

     
 

Uma observação a ser feita é em relação aos termos, pois quando mais termos 

tivermos na expansão da Série de Taylor, mais precisa e menor será o erro da derivada 
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parcial. Na indústria sísmica é muito comum a utilização de uma expansão central de oito 

termos nas derivadas espaciais, o truncamento é feito somente na oitava derivada em torno do 

ponto de operação x, conforme a figura (A1) abaixo. 

 

Figura A.1. Linearização central em x, oitava derivada parcial (modificado de ROSÁRIO, 

2012) 

Podemos representar matematicamente a expansão tridimensional de uma função, pela 

Série de Taylor parcial, com resolução central de oitava ordem em   segundo equações 

abaixo: 

Eq. A7 

                             
     

  
 
          

  
   

      

  
 
           

   
    

 
      

  
 
           

   
   

      

  
 
           

   
   

      

  
 
           

   
   

 
      

  
 
           

   
   

      

  
 
           

   
   

      

  
 
           

   
 

Eq. A8 
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Eq. A9 

                              
      

  
 
          

  
   

       

  
 
           

   
    

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
 

Eq. A10 

                            
      

  
 
          

  
   

       

  
 
           

   
    

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
 

Eq. A11 

                              
      

  
 
          

  
   

       

  
 
           

   
    

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
 

Eq. A12 
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Eq. A13 

                              
      

  
 
          

  
   

       

  
 
           

   
    

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
 

Eq. A14 

                            
      

  
 
          

  
   

       

  
 
           

   
    

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

 
       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
   

       

  
 
           

   
 

Após a expansão das equações “A7” até “A14”, com o intuito de anular as derivadas 

parciais ímpares, realizamos uma rotina, uma somatória dois a dois, de pares de equações, 

usando as equações de mesmo deslocamento, porém de sentidos inversos, resultando nas 

seguintes equações: 

Eq. A15 
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Eq. A16 

                                                     
           

   
  

      

 

           

   
   

      

  

           

   
   

      

   

           

   
  

Eq. A17 

                                                     
           

   
  

       

 

           

   
   

       

  

           

   
   

        

    

           

   
  

 

Eq. A18 

                                                      
           

   
  

       

 

           

   
   

        

  

           

   
   

         

   

           

   
  

O resultado dessas somatórias foi um sistema de equações. A meta desse cálculo é a 

segunda derivada parcial, portanto a mesma deve ser isolada destas equações 

independentemente de outras derivadas, isto é, dependendo apenas de amostras anteriores ou 

posteriores, não dependendo de derivadas de quarta, sexta ou oitava ordem. Pouparemos de 

detalhes matemáticos sobre a resolução desse sistema, com isso, a EDP de segunda ordem de 

  com oitava resolução central é dada pela multiplicação das seguintes amostras pelos 

seguintes coeficientes, conforme equação abaixo: 
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Eq. A19 

           

   
     

 ( 
 

   
)                  (

 

   
)                ( 

 

 
)

              (
 

 
)              ( 

   

  
)          

  (
 

 
)             ( 

 

 
)               (

 

   
)

              ( 
 

   
)               

De acordo com Etgen (1986), o seu trabalho aborda uma implementação de um 

sistema linear dado pela expressão abaixo, e que resulta nos coeficientes de derivadas parciais 

de ordem    para             .  

Eq. A20 

   
     ∑   [    (  

 

 
)         (  

 

 
)    ]

   

   

 

Levando     , e     na equação A20, podemos encontrar os coeficientes da 

primeira derivada parcial em  , assim: 

Eq. A21 

       ∑   (
    

 
)
 

             

   

   

 

A solução do sistema linear acima (Eq. A21) nos fornece os coeficientes    para uma 

aproximação de ordem   . Já para a segunda derivada parcial (aproximação), aplicamos um 

procedimento idêntico ao usado na equação A20, que resultará no sistema abaixo: 
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Eq. A22 

                   ∑    
               

   

   

 

Para uma aproximação de ordem      é possível determinar os coeficientes    

como solução do sistema linear acima (Eq. A22). 

8.2 Apêndice B: Campo de Onda (extrapolação numérica) 

B.1 – Propagação de onda em meios acústicos  

Na indústria do petróleo, uma das áreas que está em constante desenvolvimento é a 

área sísmica, o uso de imagens é um passo importante na exploração de novos campos de 

petróleo. A RTM (migração reversa no tempo), bem como diversos outros métodos de 

imageamento sísmico, faz uso do princípio de reversão temporal para a propagação de ondas, 

princípio este que, baseia-se em relações recíprocas do tipo convolução e correlação, ambas 

aplicadas à propagação de ondas envolvidas na RTM. 

Duas importantes leis da física embasam a equação da onda aqui utilizada, e esta 

equação da onda pode ser obtida em termos de pressão, de acordo com os princípios físicos da 

Segunda Lei de Newton e a Lei de Hooke, conforme mostradas nas equações a seguir: 

Eq. B1 

   ⃗ 
    ⃗   

  
       ⃗       ⃗    

Eq. B2 

    ⃗   

  
      ⃗     ⃗       ⃗    

onde    ⃗    o campo de velocidades no meio,    ⃗  representa a densidade da massa,    ⃗    

indica o campo de pressão,    ⃗  o módulo de incompressibilidade,    ⃗    é a taxa de 

variação de injeção de pressão (na fonte) e    ⃗    é  densidade de fontes dipolares. 
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Podemos isolar o campo de velocidades    ⃗    integrando a Eq. B1, assim teremos: 

Eq. B3 

   ⃗    
 

   ⃗ 
∫     ⃗       ⃗      

Se substituirmos a equação B3 em B2, podemos encontrar: 

Eq. B4 

    ⃗   

  
    ⃗  ∫ 

   ⃗   

   ⃗ 
      ⃗  ∫

   ⃗   

   ⃗ 
   

    ⃗   

  
 

Para que possamos chegar a expressão que representa a propagação em meios 

acústicos de densidade variável é necessário derivarmos a equação B4 em relação a  , sendo 

assim: 

Eq. B5 

     ⃗   

   
    ⃗  ( 

   ⃗   

   ⃗ 
)     ⃗  ( 

   ⃗   

   ⃗ 
)  

    ⃗   

  
 

Podemos reescrever a equação acima (B5), se levarmos em consideração que a 

velocidade de propagação em meios de densidade constante pode ser escrita 

(matematicamente) como sendo    ⃗   √
   ⃗ 

   ⃗ 
 , sendo assim: 

Eq. B6 

     ⃗   

   
     ⃗      ⃗        ⃗      ⃗    

    ⃗   

  
 

que podemos denominar de Equação Completa da Onda ou Equação Acústica da Onda com 

Densidade Variável. 

Vale a pena pensar na seguinte situação: qualquer fonte pontual acústica pode ser dada 

pela superposição de uma fonte explosiva e uma fonte pontual impulsiva, tais como a taxa de 

injeção da fonte    ⃗    e    ⃗   , respectivamente. Tendo em vista esta superposição, a 
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mesma implica que a equação B6 pode ser resolvida por um operador de Green, da função 

fonte, e este conceito reescreve a expressão anterior, conforme nos mostra a equação abaixo: 

Eq. B7 

     ⃗   

   
     ⃗      ⃗           ⃗   ⃗   

onde      é uma fonte pontual em   ⃗   e    ⃗   ⃗   é uma função delta de Dirac em   ⃗  . 

Para que nós possamos analisar uma só onda recebida pelos geofones, consideremos a 

injeção de uma fonte nula, que resultará na equação homogênea da onda, conforme equação 

abaixo: 

Eq. B8 

     ⃗   

   
     ⃗      ⃗    

Contudo, abrindo o operador laplaciano da expressão B8, chegamos a equação 

homogênea escalar da onda, bastante utilizada em diversos ramos da acústica, conforme 

equação a seguir: 

Eq. B9 

     ⃗   

   
 

     ⃗   

   
 

 

    ⃗ 

     ⃗   

   
   

Para calcularmos a equação da onda acústica obtida na equação B9, existem diversas 

técnicas. No entanto, soluções analíticas de EDP’s são, por ve es, um tanto quanto 

trabalhosas, e por vezes até impossíveis. Soluções numéricas (como as abordadas no 

Apêndice A) são comuns em trabalhos envolvendo modelagem ondulatória. 

B.1 – Extrapolação numérica da equação da onda (Eq. 2.4) e (Eq. B9) 

Na extrapolação numérica do campo de onda (2D), pode-se aplicar o resultado das 

derivações numéricas de derivadas parciais descritas no apêndice A pelas equações A6 e A19, 
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na equação escalar da onda (Eq. B9). Se derivamos numericamente a onda   com segunda e 

oitava ordens para   e         respectivamente, tal processo resultará na expressão a seguir: 

 

Eq. B10 

          

   
 (

          

   
 

          

   
)         

Eq. B11 

 

     
(                                              )
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)                (
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)
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)               (

 

   
)

              ( 
 

   
)              ]) 

Podemos enxugar um pouco essa equação, com uma remodelagem do tipo          

para     
 , onde                  , onde   é um coeficiente, e desta maneira podemos 

obter: 
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Eq. B12 

 

     
(        

             
          

   )
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)        
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)        
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)      
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)      

  (
 

 
)        
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)        

  (
 

   
)

       
  ( 

 

   
)        

 ]) 

Podemos propagar o campo de ondas   no tempo, devemos isolar     
    da equação 

B12, fazendo isso podemos propagar as funções fonte e dos dados, tendo como resultado a 

equação B13, logo abaixo, que é a base de propagação da onda realizada pelo algoritmo de 

RTM (migração reversa no tempo), abordado pelo nosso trabalho.  

Eq. B13 

    
    (

  

 
    )

 

[( 
 

   
) {      

        
        

         
 }

 (
 

   
) {      

        
        

        
 }

 ( 
 

 
) {      

        
        

        
 }

 (
 

 
) {      

        
        

        
 }  ( 

   

  
)       

  ]

 [         
            

 ] 

onde        , é o espalhamento da malha. 


