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RESUMO 

 

A sísmica é uma área de extrema importância na geofísica. Associada principalmente 

à exploração de petróleo, essa linha de pesquisa concentra boa parte de todo o investimento 

realizado nesta grande área. A aquisição, o processamento e a interpretação dos dados 

sísmicos são as partes que compõem um estudo sísmico. O processamento sísmico em 

especial tem como objetivo à obtenção de uma imagem que represente as estruturas 

geológicas em subsuperfície. 

O processamento sísmico evoluiu significativamente nas últimas décadas devido às 

demandas da indústria petrolífera, e aos avanços tecnológicos de hardware que 

proporcionaram maiores capacidades de armazenamento e processamento de informações 

digitais, que por sua vez possibilitaram o desenvolvimento de algoritmos de processamento 

mais sofisticados, tais como os que utilizam arquiteturas paralelas de processamento. 

Uma das etapas importantes contidas no processamento sísmico é o imageamento. A 

migração é uma das técnicas usadas para no imageamento com o objetivo de obter uma seção 

sísmica que represente de forma mais precisa e fiel as estruturas geológicas. O resultado da 

migração é uma imagem 2D ou 3D na qual é possível a identificação de falhas e domos 

salinos dentre outras estruturas de interesse, possíveis reservatórios de hidrocarbonetos. 

Entretanto, uma migração rica em qualidade e precisão pode ser um processo 

demasiadamente longo, devido às heurísticas matemáticas do algoritmo e à quantidade 

extensa de entradas e saídas de dados envolvida neste processo, podendo levar dias, semanas 

e até meses de execução ininterrupta em supercomputadores, o que representa grande custo 

computacional e financeiro, o que pode inviabilizar a aplicação desses métodos. 

Tendo como objetivo a melhoria de desempenho, este trabalho realizou a paralelização 

do núcleo de um algoritmo de Migração Reversa no Tempo (RTM - do inglês: Reverse Time 

Migration), utilizando o modelo de programação paralela OpenMP (do inglês: Open Multi-

Processing), devido ao alto esforço computacional demandado por essa técnica de migração. 

Além disso, foram realizadas análises de desempenho tais como de speedup, eficiência, e, por 

fim, a identificação do grau de escalabilidade algorítmica com relação ao avanço tecnológico 

esperado para futuros processadores. 

 

Palavras-chave: Sistemas Paralelos e Distribuídos. Migração Reversa no Tempo (RTM). 

Speedup. Eficiência. Escalabilidade. OpenMP. 



 

 

 

 

PARALLEL SCALABILITY OF A PRESTACK REVERSE  

TIME MIGRATION (RTM) ALGORITHM 

 

ABSTRACT 

 

The seismic method is of extreme importance in geophysics. Mainly associated with 

oil exploration, this line of research focuses most of all investment in this area. The 

acquisition, processing and interpretation of seismic data are the parts that instantiate a 

seismic study. Seismic processing in particular is focused on the imaging that represents the 

geological structures in subsurface. 

Seismic processing has evolved significantly in recent decades due to the demands of 

the oil industry, and also due to the technological advances of hardware that achieved higher 

storage and digital information processing capabilities, which enabled the development of 

more sophisticated processing algorithms such as the ones that use of parallel architectures. 

One of the most important steps in seismic processing is imaging. Migration of 

seismic data is one of the techniques used for imaging, with the goal of obtaining a seismic 

section image that represents the geological structures the most accurately and faithfully as 

possible. The result of migration is a 2D or 3D image which it is possible to identify faults 

and salt domes among other structures of interest, such as potential hydrocarbon reservoirs. 

However, a migration fulfilled with quality and accuracy may be a long time 

consuming process, due to the mathematical algorithm heuristics and the extensive amount of 

data inputs and outputs involved in this process, which may take days, weeks and even 

months of uninterrupted execution on the supercomputers, representing large computational 

and financial costs, that could derail the implementation of these methods. 

Aiming at performance improvement, this work conducted the core parallelization of a 

Reverse Time Migration (RTM) algorithm, using the parallel programming model Open 

Multi-Processing (OpenMP), due to the large computational effort required by this migration 

technique. Furthermore, analyzes such as speedup, efficiency were performed, and ultimately, 

the identification of the algorithmic scalability degree with respect to the technological 

advancement expected by future processors. 

 

Keywords: Parallel Distributed Systems. Reverse Time Migration – RTM. Speedup. 

Efficiency. Scalability. OpenMP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na indústria de exploração de petróleo o tratamento de dados sísmicos é um dos 

procedimentos mais custosos devido à exigência de uma aquisição extensa de dados e de um 

processamento minucioso e detalhado. De fato, este último elemento exige um grande esforço 

computacional e pode ser crucial para descobertas de 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. Nesse 

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     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. Baseada neste sucesso, a empresa está reprocessando todos os dados 

de tal levantamento que exibem os reservatórios de óleo e gás no pré-sal brasileiro a uma 

profundidade de 8.000 m da superfície. De acordo com a CGGVeritas, os progressos 

conquistados neste imageamento 3D da área do pré-sal apontam para resultados sobre a jazida 

de Tupi divulgados pela Petrobras a partir de 2006. Tal aperfeiçoamento do processamento foi 

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

paradigmas de programação paralela aplicados às arquiteturas de multicores
1
 e de clusters

2
. 

Na medida em que essa tendência evolui, diversos problemas matemáticos das mais 

diversas áreas, que até o começo da década passada eram dados como não tempo-factíveis, 

estão sendo repensados e remodelados para novos paradigmas de programação paralela, tais 

como OpenMP
3
 (do inglês: Open Multi-Processing), MPI

4
 (do inglês: Message Passing 

Interface), e CUDA
5
 (do inglês: Compute Unified Device Architecture), dentre outros.  A 

aplicação desses paradigmas pode aumentar significativamente a dificuldade de programação, 

mas possibilita uma redução relevante do tempo de execução imediato ou de acordo com o 

crescimento dos dados a serem processados, isto é, a carga computacional algorítmica. 

                                                 
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. 
3
 API de fácil uso para a multiprogramação portável e escalável para Windows e Linux. 

4
 Um paradigma de especificação de troca de mensagens, projetado para alto desempenho em ambas as máquinas 

massivamente paralelas como clusters ou para estações de trabalho de usuários. 
5
 Plataforma de computação paralela de propósito geral que tira proveito das unidades de processamento gráfico 

(GPUs) NVIDIA para resolver muitos problemas computacionais complexos em uma fração do tempo 

necessário em uma CPU. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_distribu%C3%ADdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/API
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Nesse contexto, o paralelismo e seus paradigmas tornam possível a utilização máxima 

dos processadores de tecnologia multicore, dado que um software programado serialmente 

sempre será executado somente por um core, por mais que a execução se dê em um 

processador multicore ou até em um cluster. 

Uma das etapas importantes contidas no processamento sísmico é o imageamento, o 

qual se inicia após o levantamento sísmico realizado na superfície da terra ou do mar, 

conforme ilustra a Figura 1. Essa etapa é cascateada com outros procedimentos, visando a 

correção de efeitos sofridos durante a propagação da onda concomitantemente a eliminação 

de eventos indesejáveis. As técnicas utilizadas para o imageamento em geral têm um alto 

custo computacional, o qual é diretamente proporcional ao aumento da precisão do algoritmo 

e complexidade do meio geológico em estudo; e pode ser uma tarefa demasiadamente 

demorada, levando dias ou até meses de execução ininterrupta. Seguindo as tendências 

tecnológicas de arquiteturas paralelas, o imageamento tem aderido gradativamente ao 

processamento paralelo das mais diversas maneiras nas últimas décadas. 

 

Figura 1 - Ilustração de um imagemanto sísmico 3D 

 

Fonte: (BIONDI, 2013) 

 

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

realiza uma gama de cálculos numéricos cujo intuito é mover os eventos sísmicos para as suas 

supostas posições originais em subsuperfícies, e dessa maneira gerar o imageamento das 

interfaces no tempo ou em profundidade. Os algoritmos de migração podem-se dividir em três 

categorias: os baseados na solução integral da equação escalar da onda implementado por 
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Schneider (1978), os fundamentados em soluções por diferenças finitas idealizados por 

Claerbout e Doherty (1972) e os embasados em implementações no domínio frequência-

número de onda     desenvolvidos em um primeiro momento por Stolt (1978). 

 As técnicas de migração debatidas nos parágrafos anteriores infelizmente têm algumas 

desvantagens cruciais, observadas somente na seção migrada resultante. A limitação de 

mergulho associada ao método aplicado ou a aplicação de um modelo de velocidades 

inadequado podem levar a imagens de baixa qualidade, todavia, uma das migrações mais 

robustas a esses efeitos deletérios é a Migração Reversa no Tempo (RTM - do inglês: Reverse 

Time Migration) idealizada pelos trabalhos de Kosloff e Baysal (1983) e Baysal, Kosloff e 

Sherwood (1983). A robustez desse método deve-se a utilização da equação completa da onda 

e a acomodação de modelos com fortes variações de velocidades.  

 A RTM permite a propagação da onda em qualquer direção, sem limitação de 

mergulho, e dessa maneira é mais genérica do que qualquer outro método de migração 

baseado na equação da onda unidirecional. Além disso, a mesma pode contemplar quaisquer 

variações de velocidades e evitar problemas com ondas evanescentes. Contudo, esses 

benefícios observados na qualidade da migração tem como custo o desempenho da execução, 

especialmente quando a migração for realizada em profundidade com dados pré-empilhados. 

A implementação mais utilizada dessa migração é a explicita, realizada pela aplicação de 

séries de Taylor de alta ordem na equação completa da onda, conforme o trabalho proposto 

por Etgen (1986). 

As seções sísmicas migradas em profundidade possibilitam a localização em 

profundidade das estruturas geológicas presentes em subsuperfície, o que resume sua 

importância econômica na geofísica de exploração de petróleo, uma vez que a mesma nos 

fornecerá a posição de possíveis reservatórios de hidrocarbonetos. 

No entanto, o tempo requerido para a obtenção destes resultados e a qualidade dos 

mesmos deve ter a mesma relevância. A RTM foi uma das técnicas que mais se beneficiou 

com a popularização do acesso a arquiteturas paralelas ocorrida nas décadas passadas, devido 

ao alto interesse da indústria petrolífera nos resultados de qualidade que essa migração 

proporciona. Nesse contexto, este trabalho apresenta a análise de desempenho do núcleo de 

um algoritmo paralelo baseado na Migração Reversa no Tempo, cuja implementação foi 

desenvolvida no modelo de programação paralela OpenMP. Além disso, são discutidas ideias 

e perspectivas futuras relativas à paralelização desse algoritmo, expondo, em especial, 

sugestões para a melhoria do desempenho, como a granularidade mista e o uso da linguagem 

CUDA na paralelização do algoritmo. 
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1.1. Motivação 

 

Algoritmos de migração sísmica são baseados em cálculos numéricos que podem ser 

partilhados para habilitar um processamento independente de um tiro sísmico ou para habilitar 

o processamento de diversos tiros simultaneamente. Nessas condições, um grande volume de 

dados, sobre os quais são aplicados os algoritmos de migração 2D e 3D, pode ser dividido em 

um número significativo de subestruturas, partilhadas por meio de programação paralela para 

diversos núcleos de processamento ou para diversos nós computacionais em um cluster. A 

análise de tais características tem sido objeto de estudo de diversos trabalhos da área de 

sistemas paralelos e distribuídos, discutidos a seguir na seção 1.4. 

 

1.2. Objetivos 

 

O objetivo primário deste trabalho consistiu na implementação, validação e 

paralelização de um algoritmo RTM que obtivesse seções migradas de qualidade satisfatória. 

Posteriormente, buscou-se realizar diversas análises com objetivo de melhorar o paralelismo e 

identificar o grau de escalabilidade adquirido conforme a identificação proposta por Amdahl 

(1967) e por Gustafson (1988). 

 

1.3. Organização do Texto 

 

O restante deste trabalho é organizado da seguinte maneira: o Capítulo 2 tem como 

foco a apresentação de conceitos técnicos referentes ao processamento de dados sísmicos por 

meio da Migração Reversa no Tempo; o Capítulo 3 explora os conceitos necessários da área 

de paralelização de algoritmos; já o Capítulo 4 aborda o desenvolvimento e a estrutura do 

código implementado em OpenMP; e no Capítulo 5 são discutidos os resultados e análises da 

execução paralela. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões finais, sugestões e 

perspectivas futuras para este trabalho. 

 

1.4. Revisão bibliográfica 

 

Este trabalho a respeito de migração sísmica paralela baseia-se inicialmente na 

propagação de ondas por diferenças finitas e no mapeamento de interfaces refletoras 

idealizada pelos trabalhos de Claerbout (1971) e de Claerbout e Doherty (1972) 
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respectivamente, que serviram de base para a RTM realizada pelos trabalhos de Kosloff e 

Baysal (1983), e de Baysal, Kosloff e Sherwood (1983), unidos da condição de imagem 

proposta por Cerjan, Kosloff, et al. (1985). De acordo com o aprimoramento dessa técnica, 

algumas melhorias relacionadas à redução dos efeitos de borda foram realizadas, dentre as 

quais é possível destacar os trabalhos recentes propostos por Collino e Tsogka (2001) quanto 

à aplicação de bordas PML (do inglês: Perfect Matched Layer) e a utilização de novas 

técnicas de filtragem, debatidas no trabalho de Guitton, Kaelin e Biondi (2007) para reduzir o 

ruído de retroespalhamento. 

A migração sísmica tem tido um enfoque especial na exploração petrolífera devido ao 

papel fundamental dessa técnica em descobertas como as do mega campo de Tupi na região 

do pré-sal brasileiro, como divulgado pela CGGVeritas (2012). Essas descobertas só foram 

possíveis graças às melhorias das técnicas de imageamento, decorrentes também, do advento 

da popularização e do crescimento da acessibilidade a arquiteturas paralelas de 

processamento. 

Antes disso, a geofísica, da mesma forma que outras áreas, acompanhava a evolução 

das tecnologias de processadores singlecore, tal como se percebe nos trabalhos de Cabrera, 

Perkins, et al. (1992) e Keiswetter, Black e Schmeissner (1996), que desenvolveram 

algoritmos para migração sísmica pré-empilhamento, cuja demanda crescia rapidamente em 

função da indústria petrolífera ao longo dos anos 1990. 

Nos anos entre 1990 e 2000 houve a disseminação de processadores que permitem o 

paralelismo de tarefas tanto em computadores industriais como nos pessoais. Esta mudança de 

arquitetura foi consequência da estagnação da evolução de desempenho de 

microprocessadores singlecore. E nesse contexto, Kao, Huang e Wu (1996) deram início aos 

estudos sobre a paralelização de migração sísmica (Método phase-screen em 3D) já que a 

realização de processamentos sísmicos por pré-empilhamento eram demasiadamente 

demorados para cálculos 2D e especialmente para os 3D. Pouco tempo depois viriam a serem 

realizados os trabalhos de Chang, Vandyke, et al. (1998) e o de Vikramaditya, Mrinal e Stoffa 

(1999) que abordaram a migração 3D paralela em profundidade, pelo método de Kirchhoff 

em ambientes de Máquinas Virtuais Paralelas (PVM
6
 - do inglês: Parallel Virtual Machine). 

A extrapolação recursiva da onda, associada à migração Kirchhoff 3D paralela foi analisada 

por Geiger, Margrave, et al. (2002). Já Hengchang (2002) explorou a paralelização da 

migração 2D de Kirchhoff no tempo. Por outro lado, Yerneni, Phadke, et al. (2005) buscou 

                                                 
6
 Pacote de software que permite que uma rede heterogênea de computadores de todos os tipos seja programada 

como se fosse apenas uma única "Máquina Paralela Virtual". 
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comparação da paralelização dos métodos PSPI (do inglês: Phase Shift Plus Interpolation) e 

do de Diferenças Finitas em um supercomputador PARAM
7
. Outra comparação foi realizada 

por Rastogi, Ray e Upadhyay (2006) que teve o intuito de avaliar os tempos de execução de 

migração paralela em 2D tanto utilizando o método de Kirchhoff como o de Diferenças 

Finitas no domínio     (frequência – número de onda). 

Käser, De La Puente, et al. (2008) trouxeram a inovação do desenvolvimento do 

software paralelo SEISSOL, que substitui a derivação de alta ordem de Taylor pela integração 

no tempo de Cauchy-Kovalewski para poder imagear reservatórios 3D com alta resolução. 

Acompanhando a evolução e popularização de cálculos em Unidades de Processamento 

Gráfico (GPU’s - inglês: Graphical Process Units), Micikevicius (2009) e Abdelkhlek, 

Calandra, et al. (2009) propuseram técnicas de migração computacionalmente mais caras, 

associadas à reversão no tempo pré-empilhamento 3D, e paralelizaram esses algoritmos em 

Unidades de Processamento Gráfico (GPU’s - do inglês: Graphical Process Units) por meio 

da linguagem CUDA. 

Por outro lado, na área de paralelismo aplicado, existem algumas análises de 

desempenho de suma importância, as quais procuram definir o quanto um software paralelo é 

eficiente e robusto às novas tecnologias de processadores. Uma análise bem pertinente foi a 

proposta por Amdahl (1967) que estipula o limite de paralelização de tarefas em 

processadores com diversos núcleos. Dadas as tecnologias atuais de microprocessadores, 

outras análises relativas à área de paralelismo foram desenvolvidas por Gustafson (1988) e 

Hill e Marty (2008), os quais discutem a influência do tamanho do problema e a do hardware 

envolvido na paralelização, respectivamente. Seguindo a tendência proposta por Hill e Marty 

(2008) no ramo da computação, Araya-Polo, Rubrio, et al. (2009) compararam o desempenho 

da RTM em processadores homogêneos e heterogêneos. 

 Além de discutir a evolução do imageamento sísmico por algoritmos e heurísticas 

paralelas, a revisão de literatura desenvolvida acima implicitamente relata que nas últimas 

duas décadas o processamento sísmico passou do uso de um único processador para um 

contexto de arquiteturas multicores e de clusters em universidades, institutos de pesquisa e 

empresas. Isso torna premente a reflexão sobre escalabilidade de algoritmos de migração 

sísmica, já que a evolução de hardware se mostra como essencial na área de geofísica. 

Outra observação pertinente consiste no fato que uma grande parte dos trabalhos 

relacionados a este tema focaram na migração de granularidade mais grossa, possivelmente 

                                                 
7
 Uma série de supercomputadores projetados e montados pelo Centro de Desenvolvimento de Computação 

Avançada (C-DAC - do inglês: Centre for Development of Advanced Computing), em Pune na Índia. 
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devido à grande potência de hardware disponível. Sob tal contexto, este trabalho buscou 

enfatizar o estudo e análise da paralelização da RTM com granularidade mais fina. É razoável 

acreditar que alcançando a escalabilidade nesse escopo, resultados mais promissores serão 

esperados para migração RTM paralela de granularidade mista aplicada a supercomputadores; 

por razões debatidas no Capítulo 6. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PROCESSAMENTO DE DADOS SÍSMICOS 

 

A área de processamento de dados sísmicos é constituída por três principais 

aplicações: a exploração de carvão e minerais (realizada até 1 km de profundidade), a 

exploração de hidrocarbonetos (realizada até 10 km de profundidade) e a investigação da 

estrutura crustal da terra (realizada até 100 km de profundidade). A aplicação mais conhecida 

e foco deste trabalho é a exploração de hidrocarbonetos, cuja meta consiste no imageamento 

do subsolo. Esse procedimento pode vir a fornecer a posição de possíveis reservatórios de 

óleo e gás e é constituída por três etapas básicas: a aquisição, o processamento e a 

interpretação. 

A etapa de aquisição de dados é realizada por meio de levantamentos sísmicos 

provenientes da captura de energia elástica refletida no interior do subsolo, resultante da 

dispersão radial da energia sonora nas interfaces refletoras. Esses levantamentos coletam uma 

gama de sinais provenientes da reflexão em diversas interfaces refletoras de energia. 

As reflexões são captadas por uma gama de geofones ou hidrofones que cobrem uma 

fração da área total de interesse em um tiro sísmico, como ilustrado na Figura 2. A cobertura 

total da área é concretizada com o deslocamento do arranjo fonte-receptores a cada tiro, de 

forma alinhada e igualmente espaçada durante a realização de diversos tiros sísmicos na 

superfície da terra ou do mar. 

 

Figura 2 - Esquema de aquisição sísmica marítima. 

 

Fonte: Adaptado de (FLTC SERVICES LTD., 2012) 
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A amplitude da onda gerada em cada tiro, e o tempo de ida e volta do campo de ondas 

(no inglês: wavefield) à superfície são registrados, amostrados, quantificados, codificados e 

armazenados num arquivo binário. O registro final contém dados provenientes da aquisição 

tais como parâmetros de coordenadas geográficas, intervalo de amostragem, posições de tiro, 

posição de fontes e receptores, entre outros. 

Após a etapa de aquisição, é realizada a etapa de processamento sísmico que faz uso 

dos dados refletidos nas interfaces refletoras. O intuito dessa etapa é a obtenção de uma 

imagem da geologia subterrânea, representada por uma seção sísmica que pode ser exibida no 

tempo ou em profundidade. As estratégias de processamento de dados sísmicos e seus 

resultados são afetados diretamente pelos parâmetros e condições de aquisição. Dessa 

maneira, algumas técnicas tais como filtragem e ganho são adicionadas a essa etapa, para 

promover a atenuação de ruídos e melhoria dos resultados do processamento. 

De acordo com Yilmaz (2001), uma sequência comum de processamento de dados 

sísmicos quase sempre incluem três processos principais: deconvolução, empilhamento e a 

migração. A deconvolução tem como meta a compressão wavelet básica; o empilhamento tem 

o intuito da redução do volume de dados a serem processados; e a migração, normalmente 

realizada na seção empilhada, proporciona o aumento da resolução lateral pelo colapsamento 

das difrações e pelo deslocamento dos eventos inclinados para suas posições em superfícies 

supostamente reais. 

 Por fim, é realizada a etapa de interpretação sísmica, cujo intuito envolve a escolha de 

tempos de reflexões de superfícies associadas a fronteiras (nos dados migrados no tempo), ou 

a interfaces refletoras (nos dados migrados em profundidade). Atualmente, a interpretação vai 

além da determinação da geologia estrutural de interesse, envolvendo também a análise 

geológica, detecção de fluídos, de fraturas, de reservatórios, dentre outros. 

Nesse contexto, este trabalho resolveu abordar a implementação paralela de um desses 

procedimentos pertencente à etapa de processamento de dados sísmicos: a migração. Em 

suma, os algoritmos de migração utilizam os tempos de chegada da energia acústica à 

superfície para o imageamento em subsuperfície das interfaces refletoras, por meio de 

algoritmos que processam a equação da onda sob a condição proposta por Huygens (1690). 

Como discutido nessa seção, o imageamento sísmico realizado na área de exploração 

de hidrocarbonetos é composto por uma gama de procedimentos (alguns são ilustrados na 

Figura 3), cujo aprofundamento foge ao tema deste trabalho, mas podem ser encontrados com 

mais detalhes em Paranis (1994) e Yilmaz (2001).  
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Figura 3 - Algumas etapas do imageamento sísmico;  

e em azul, as etapas envolvidas nesta dissertação. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o yEd Graph Editor 

 

A seguir, será apresentado o resumo de algumas destas etapas, relevantes para 

compreender em que parte se localiza este trabalho. 

 

2.1. Conceitos básicos de pré-processamento 

 

Esta seção aborda alguns conceitos básicos tais como: geometria, aquisição, 

amostragem multidimensional e estrutura de dados e de levantamentos sísmicos. 

 

 Geometria de levantamentos sísmicos 

 

Uma família sísmica é um conjunto de traços sísmicos que partilham um atributo 

geométrico comum e são formadas por diferentes tipos de ordenação geométrica. Essas 

ordenações proporcionam uma melhor observação de atributos importantes para o 

processamento e imageamento dos dados, tais como a dependência de amplitude, razão sinal-

ruído, moveout
8
, conteúdo de frequência, conteúdo de fase, empilhamento, entre outros. 

As famílias mais utilizadas são as formadas por traços que têm o mesmo Ponto Médio 

Comum (CMP - do inglês: Common Mid Point) e a composta por traços que possuem o 

                                                 
8
 Efeito que ocorre devido ao atraso para a onda chegar ao geofone em função da dispersão radial. 
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mesmo Ponto de Profundidade (CDP – do inglês: Common Depth Point). O cálculo dos 

CMP’s dos traços é realizado sobre a mediana da posição da fonte e da posição de cada 

geofone em cada tiro, como ilustra a Figura 4. Contudo, existem outras formas de ordenação 

tais como a de receptor comum ou afastamento (offset) comum. 

 

Figura 4 - Família tiro comum, mipoint comum e offset comum. 

 

Fonte: (BIANCO, 2011) 

 

Os traços com a mesma localização de CMP são agrupados juntos, criando uma 

família CMP. Uma família CMP é idêntica a uma família CDP se o ponto de profundidade 

estiver em um refletor não inclinado. Embora incorreto, os termos CDP e CMP são usados 

alternativamente. Uma família CDP é idêntica a uma família CMP somente quando os 

refletores forem horizontais e as velocidades não variarem horizontalmente. 

 A gravação dos dados utilizando a geometria CMP é comum durante a etapa de 

aquisição de dados. Muitas vezes realizada em redundância, essa cobertura em excesso do 

experimento sísmico provê o aumento da qualidade do sinal no campo. 

 

 Amostragem multidimensional 

 

Os dados sísmicos de campo são gravados nos levantamentos em um modo 

multiplexado, usando certo tipo de formato de armazenamento. Após essa etapa, os dados são 

demultiplexados como ilustra a Figura 5. Matematicamente, esta demultiplexação pode ser 
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vista como a transposição de uma matriz gigante para que as colunas possam ser lidas como 

traços sísmicos, gravados em diferentes offsets com um CMP (YILMAZ, 2001). 

 

Figura 5 - Composição de dados durante um levantamento sísmico. 

 

Fonte: Adaptado de (YILMAZ, 2001) 

 

Um sinal sísmico é uma função contínua no tempo e no espaço. Todavia, em sistemas 

de gravações digitais, o sinal sísmico contínuo (analógico) é armazenado em um intervalo 

fixo no tempo, normalmente conhecido como intervalo de amostragem. Valores típicos do 

intervalo de amostragem para trabalhos sísmicos de reflexão variam de 1 a 4 ms. Outro 

detalhe pertinente consiste no fato que a aquisição assume que o campo de ondas tem valor 

nulo depois de um tempo máximo de observação, isto é, o tempo final de gravação de um 

traço que é baseado no intervalo de amostragem da aquisição. 

Enquanto a máxima frequência recuperada em um sinal é a metade da frequência de 

Nyquist para um conjunto de dados 1D, tal como um traço sísmico, a situação pode ser bem 

diferente para dados de duas ou mais dimensões. Isso pode ser percebido nos processos de 

correções de moveout e de empilhamento
9
. Dado certo intervalo de amostragem para um traço 

empilhado, digamos     , a equação de moveout hiperbólico visita algoritmicamente todas as 

amostras de cada traço de entrada em uma família CMP. Já que cada traço também é 

amostrado em intervalos de tempo regulares, digamos a     , a localização da amostra 

computada normalmente irá cair entre duas amostras de um determinado traço. Por 

interpolação, o valor da amostra requerida pode ser computado e colocado na localização da 

amostra de saída. Esse processo (comandado pela saída) somente irá preservar as frequências 

abaixo da de Nyquist. Agora considere um processo alternativo no qual uma amostra no traço 

de entrada é colocada na localização exata no tempo de um traço de saída. O traço empilhado 

                                                 
9
 Somatório dos traços dos tiros sísmicos nas famílias CMP que cria uma seção empilhada zero-offset. 
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resultante desse processo (comandado pela entrada) iria conter todas as amostras dos traços de 

entrada na exata localização com intervalos irregulares. Tal amostragem aleatória então indica 

uma frequência de Nyquist potencialmente maior que a frequência de Nyquist associada aos 

traços de entrada (YILMAZ, 2001). 

Para resolver este problema de contaminação do espectro do sinal digital, ou seja, 

manter apenas as bandas de frequências entre zero e a frequência de Nyquist, retirando 

aquelas que sofreram aliasing, um filtro anti-aliasing passa-baixas é aplicado no 

levantamento durante a aquisição, antes da conversão digital-analógica dos dados sísmicos. 

Com isso, torna-se possível atenuar todas as frequências acima da de Nyquist que podem a vir 

contaminar o espectro. 

 

 Formato de armazenamento de dados sísmicos 

 

Durante a etapa de aquisição, os sinais amostrados (traços sísmicos) pelos geofones 

são armazenados em arquivos binários; e estes dados normalmente são concatenados em um 

único arquivo binário formando um levantamento sísmico. No começo dos anos 1980, a 

indústria sísmica adotou como padrão internacional de armazenamento de dados o formato 

“.segy”, cujo desenvolvimento foi realizado pela Society of Exploration Geophysicists. Este 

formato ainda é comumente utilizado atualmente, e é estruturado em 3 partes: um cabeçalho 

(no inglês: header) no formato EBCDIC (do inglês: Extended Binary Coded Decimal 

Interchange Code) de 3200 bytes contendo 40 cartões (40 linhas de 80 caracteres por linha), 

um segundo cabeçalho de 400 bytes contendo informação sobre os conteúdos do rolo de fita, 

e a terceira parte formada pelos traços sísmicos. Cada traço tem cabeçalho padrão de 240 

bytes concatenado com   amostras, formatadas no ponto flutuante IBM (do inglês: 

International Business Machines), do campo de ondas no tempo. 

Além desse formato, para fins educacionais e de pesquisa foi desenvolvido o formato 

“.su”, utilizado neste trabalho e por diversos softwares livres da área, tal como o Seismic 

Unix, por exemplo. O formato “.su” é baseado no formato “.segy”, contudo, a primeira 

diferença entre esses formatos consiste na formatação das amostras; o “.su” utiliza ponto 

flutuante comum ao invés do formato IBM; e a segunda diferença consiste na não utilização 

dos cabeçalhos EBCDIC e o de rolo de fita. Dessa maneira, o formato “.su” utiliza somente a 

terceira estrutura do formato “.segy”, isto é, na estrutura dos traços sísmicos formada por 240 

bytes e   amostras por traço. Nesse cabeçalho são armazenadas informações tais como o 
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número de tiros, offset, taxa de amostragem, dentre diversas outras referentes ao 

levantamento. 

 

 Componentes de dados sísmicos 

 

Toda interface refletora tem uma identidade denominada na literatura de componente 

refletividade, e esta identidade permite a identificação da posição dessa interface na seção 

migrada. Consequentemente, as amostras do campo de pressão em um traço sísmico contém a 

componente de refletividade do meio geológico. 

De acordo com Partyka, Gridley e Lopez (1999), após a realização da Transformada 

Discreta de Fourier (DFT - do inglês: Discrete Fourier Transform) em um traço sísmico, é 

possível se observar uma estrutura formada pela convolução entre a componente de 

refletividade das interfaces refletoras com o sinal fonte, mais um sinal de ruído; e esta 

estrutura é apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6 - Transformada e componentes de um traço sísmico no domínio da frequência. 

 

Fonte: Adaptado de (PARTYKA, GRIDLEY e LOPEZ, 1999) 
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Conceitualmente, os métodos de migração tem como meta o isolamento da 

componente de refletividade do meio; e esse isolamento implica no imageamento em 

subsuperfície das interfaces refletoras. 

 

2.2. Deconvolução 

 

O campo de ondas sofre diversos desvios devido às reflexões, refrações, a diferentes 

velocidades de propagação da onda, a eventos sísmicos e ruídos, resultando em erros no 

posicionamento e na escala dos refletores em subsuperfície.  De acordo com Yilmaz (2001), 

para corrigir os efeitos presentes nos dados de reflexão é necessário aplicar uma série de 

processos antes de efetuar a migração dos dados. Estes processos realizam a filtragem, 

amplificação e correção dos dados. 

A deconvolução é uma etapa de processamento que ocorre no domínio da frequência e 

tem como objetivo a remoção da wavelet básica contida no traço gravado. Isso é necessário 

devido à função da fonte ser variada no tempo por diversos efeitos na terra e no sistema de 

aquisição. Tal objetivo é alcançado por meio da compressão da wavelet do traço, o que a 

transforma em um spike. Em uma família de traços este processo facilitará a interpretação de 

uma superfície sísmica refletora e colaborará para a análise de velocidades, discutida a seguir. 

Mesmo que a deconvolução seja normalmente aplicada traço por traço em dados pré-

empilhados, não é tão incomum o uso de um único operador de deconvolução para aplicá-lo 

em todos os traços de um tiro. Existem várias técnicas de deconvolução, contudo, a mais 

utilizada é baseada no Filtro Ótimo de Wiener. 

Contudo, é importante destacar que há um efeito colateral deste processo, que é um 

significativo aumento do ruído de baixa e de alta frequência. Consequentemente, esta etapa é 

realizada por meio da aplicação de um filtro passa-banda, que elimina tais ruídos. 

Posteriormente à deconvolução, são aplicadas outras técnicas de tratamento, tais como ganho 

AGC e balanceamento de traços. A Figura 7 exibe o resultado de uma aplicação de etapas de 

pré-processamento tais como ganho, balanceamento de traços, filtragem e deconvolução a 

uma família tiro comum. 
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Figura 7 - Aplicação de ganho, balanceamento de traço, filtragem fx/fk e deconvolução. 

 

Fonte: (CSR4, 2009) 

 

2.3. Análise de Velocidades 

 

Após a etapa de deconvolução, o dado está pronto para a análise de velocidades. As 

velocidades do meio são processadas por partes, de acordo com as inclinações resultantes da 

etapa anterior e em seguida passam por interpolação espacial entre as localizações de análise, 

de acordo com Yilmaz (2001). Esta interpolação cria uma matriz com as velocidades do meio 

que pode ser convertida para uma imagem representante do campo de velocidades. Os valores 

dessa matriz representam uma medida de coerência do sinal ao longo da trajetória hiperbólica 

gerida pela velocidade, pelo offset e pela distância. Dessa maneira, o campo de velocidades 

será utilizado para fornecer uma função de velocidade para cada família CMP ou a um grupo 

de famílias, por toda a área de interesse de imageamento; e para todos os algoritmos de 

migração sísmica. 

Normalmente, modelos de velocidades são representados por imagens coloridas ou em 

tons de cinza. A Figura 8 traz o modelo de velocidades dos dados utilizados neste trabalho, 

pertencente ao conjunto de dados Marmousi disponibilizados pelo IFP (1990), o qual é 

descrito com mais detalhes na seção de resultados. 
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Figura 8 - Modelo de velocidade do conjunto de dados Marmousi. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando os dados Marmousi do (IFP, 1990) 

 

Em áreas de estruturas complexas, tais como na presença de falhas e diapirísmos, o 

espectro de velocidades prevê imprecisamente os picos de velocidades. Esta condição gera 

variações de velocidade tanto verticais como horizontais, onde a última geralmente limita e 

impossibilita uma migração de qualidade em alguns algoritmos de migração sísmica. 

 

2.4. Correção de NMO (do inglês - Normal Moveout Correction) e Correção DMO (do 

inglês: Dip Moveout Correction) 

 

Após a obtenção do modelo de velocidades do meio, a próxima etapa é realizar a 

correção de sobretempo normal (no inglês: moveout), decorrente do atraso para a onda chegar 

ao geofone em função da dispersão radial.  Esta etapa é denominada de Correção de 

Sobretempo Normal (NMO - do inglês: Normal Moveout Correction) e Correção de 

Sobretempo Inclinado (DMO - do inglês: Dip Moveout Correction). 

A Figura 9, ilustra os pares fonte-receptor antes e depois das correções de sobretempo 

normal. É importante observar que o tempo de viagem se torna igual para todos pares fonte-

receptores após a correção. 
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Figura 9 - Correção de NMO ao longo da trajetória hiperbólica da onda. 

 

Fonte: Adaptado de (IKELLE e AMUNDSEN, 2005) 

 

O campo de velocidades implementado na etapa anterior é utilizado nas correções de 

NMO e DMO. Nesse contexto, a qualidade da análise de velocidades também é responsável 

pela acurácia do processo de correção de sobretempo normal e inclinado. O resultado de uma 

correção NMO nos traços está ilustrado nos traços sísmicos da Figura 10. 

 

Figura 10 - Correção NMO em uma família CMP de quatro traços. 

 

Fonte: (MACIEL, 2007) apud (REYNOLDS, 1998) 

 

De acordo com Yilmaz (2001), uma consequência da correção de sobretempo normal 

é o estiramento dos traços de uma maneira variada no tempo, causando um deslocamento no 

conteúdo de frequência do sinal de refletividade. Ademais, áreas com estrutura complexa ou 

com grandes variações laterais de velocidade invalidam a suposição hiperbólica associada aos 
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tempos de reflexão, podendo resultar em uma seção empilhada onde as reflexões referentes às 

interfaces refletoras não sejam fielmente preservadas. 

Para corrigir um pouco desse efeito, Yilmaz (2001) relata que na indústria, nesses 

casos, realizam correções DMO após as de NMO, pois as velocidades de empilhamento são 

dependentes da inclinação. Em seguida, aplica-se um NMO inverso para a realização de uma 

nova análise de velocidades, gerando um novo modelo de velocidades que será utilizado no 

empilhamento CMP dos dados, como será abordado a seguir. 

 

2.5. Empilhamento CMP e motivação de programação paralela na migração sísmica 

 

As correções discutidas nas seções anteriores são etapas necessárias para a geração 

comum de uma seção sísmica, por meio de uma etapa denominada empilhamento CMP. Esse 

passo é parte do processamento convencional de dados sísmicos, e seu intuito consiste no 

aumento da relação sinal-ruído dos dados. A seção empilhada é composta pela justaposição 

dos traços resultantes após o empilhamento na posição equivalente a cada CDP, conforme 

ilustra a Figura 11; onde o conjunto de todos os traços gerará uma seção empilhada zero-

offset. O aumento da relação sinal-ruído ocorre devido ao aumento de amplitude do traço onde 

ocorrer algum evento geológico, e também já que idealmente, o ruído de cada traço é 

descorrelacionado (média zero), gerando uma eliminação ou redução do ruído dos dados. 

 

Figura 11 - Empilhamento CMP - traço de uma família CMP. 

 

Fonte: (MACIEL, 2007) apud (REYNOLDS, 1998) 

 

A migração de dados empilhados, denominada migração pós-empilhamento, somente 

leva a resultados de qualidade satisfatória quando houver a utilização de um modelo de 

velocidades simples, sem severas variações de velocidades. Como consequência desta 

restrição, a correção do sobretempo normal aliada ao empilhamento CMP nem sempre levam 
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a uma seção empilhada na qual as reflexões das subsuperfícies sejam fielmente imageadas, 

devido a variações de frequência e arredondamentos resultantes destas técnicas (YILMAZ, 

2001). 

O empilhamento CMP também gera a redução da quantidade de dados a serem 

processados, e consequentemente, reduz o tempo de processamento da gama de dados. Dessa 

maneira, esse escopo de processamento tem como grande vantagem associada à redução 

tempo de execução, se constituindo em um método atrativo devido à obtenção de um 

resultado satisfatório em um tempo viável, quando possível. 

Entretanto, mesmo com uma complexidade algorítmica e um tempo de execução 

consideravelmente menor, essas heurísticas por vezes não se constituem na melhor opção de 

processamento. Este escopo de processamento foi muito aderido nas décadas passadas, devido 

ao restrito poder computacional da época. Atualmente, com o crescimento do acesso a 

computadores mais potentes, a indústria sísmica tem aderido à obtenção de resultados de 

maior qualidade, por meio de investimento tecnologia do estado da arte. 

Não obstante, se precisão e qualidade são requeridas pelo imageamento da região de 

interesse, como no caso dos reservatórios de Tupi (com elevado grau de diapirismo e falhas), 

deve-se considerar trabalhar com dados sem empilhamento, isto é, pré-empilhados. Como 

visto na seção anterior, a correção sobretempo normal, necessária para o empilhamento, gera 

certo deslocamento de frequência no conteúdo dos dados e o empilhamento também 

proporciona erros de precisão das amostras. Consequentemente, estes dois fatores unidos 

podem implicar em um erro na posição real das interfaces refletoras. 

Nesse contexto, é introduzido o primeiro objetivo deste trabalho: a paralelização de 

algoritmos de migração pré-empilhamento. A migração pré-empilhamento proporciona uma 

imagem com aumento expressivo de qualidade, dado que não realiza correção de tempo 

normal e empilhamento CMP, além de poder ser aplicada em cada família de tiro 

individualmente. Isso é possível devido aos princípios matemáticos da migração pré-

empilhamento, os quais obedecem às regras de aditividade e linearidade (inclusive em 

moveouts não-hiperbólicos), de modo que a seção empilhada pode ser gerada após os cálculos 

de migração. Contudo, esta abordagem tem como consequência a redução drástica do 

desempenho do algoritmo, podendo em alguns casos levar um tempo exageradamente longo 

(dias, semanas ou meses) para a conclusão de uma única migração. 

A melhoria do desempenho de algoritmos de migração pré-empilhamento utilizando 

programação paralela com uma granularidade grossa (separando tiros por núcleos) ou fina 

(separando heurísticas dentro de um tiro) tem sido amplamente estudada nos últimos anos, em 
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especial após a facilitação do acesso às tecnologias multicore e aos clusters. Como debatido 

na seção 1.4, estudos com resultados muito promissores referentes à paralelização de 

migração 2D e 3D foram empreendidos na última década, tornando ainda mais relevante 

expandir o conhecimento nesta área. 

 

2.6. Migração Sísmica 

 

A migração sísmica é uma técnica que realiza uma gama de cálculos numéricos nos 

campos de ondas com o intuito de corrigir as posições e gerar o imageamento das interfaces 

refletoras no tempo ou em profundidade. Na Figura 12 (a) é possível observar a posição real 

de uma interface e seu empilhamento CMP, que resulta em diversas estruturas borboletas (no 

inglês: bowtie), como a exibida pela Figura 12 (b). Desta maneira, a migração tem o intuito de 

realizar deslocamento de posição dos eventos inclinados para suas supostas posições originais 

em subsuperfícies, e proporcionar o aumento de resolução lateral pelo colapsamento das 

difrações; e dessa maneira permitir a geração de uma imagem em subsuperfícies que 

represente o meio geológico. 

 

Figura 12 – (a) Diagrama de raios de uma interface sinclinal e  

(b) Formação de uma estrutura borboleta (no inglês: bowtie). 

 

Fonte: Adaptado de (TABREZ, 2005) 
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Por mais que a saída do algoritmo tenha a pretensão de representar uma seção 

geológica, geralmente esta saída é exibida no tempo, da mesma forma que a seção empilhada. 

Isso se deve ao fato de que a estimativa de velocidades baseada em dados sísmicos é sempre 

limitada em precisão e também que a avaliação da acurácia da migração se baseia na 

comparação com a seção não migrada. Se as variações laterais de velocidade forem de leves a 

moderadas, a migração no tempo geralmente é aceitável; caso contrário, a migração em 

profundidade é imperativa (YILMAZ, 2001). 

Na Figura 13, é possível observar o resultado de uma migração que move e colapsa as 

estruturas borboletas em uma interface sinclinal. 

 

Figura 13 - Uma seção empilhada antes (a) e depois (b) da migração. 

 

Fonte: (TANER e KOEHLER, 1977) 

 

Estruturas complexas associadas à diapirísmos causam falhas e dobras que geralmente 

introduzem problemas no empilhamento e no imageamento de subsuperfícies 2D em dois 

aspectos, de acordo com Yilmaz (2001): 

a) Reflexões altamente inclinadas relacionadas a planos falhos e flancos salinos 

geralmente proporcionam diversos problemas durante o empilhamento. A solução 

desses problemas é a migração pré-empilhada no tempo, ou uma solução 

alternativa e robusta é a aplicação de correção DMO combinada com migração 

pós-empilhada no tempo. 

b) O sobretempo normal não-hiperbólico causado por fortes variações laterais de 

velocidades, associadas à estruturas complexas que envolvem tectônica salina ou 

outros tipos de tectonismos também a distorções de tempo e de amplitude durante 
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o empilhamento. Somente a migração pré-empilhada em profundidade é solução 

nesses casos. 

Em suma, os algoritmos de migração no tempo e em profundidade têm que manipular 

subsuperfícies íngremes, garantir a precisão mínima, tratar de variações verticais e horizontais 

concomitantemente a uma execução em tempo viável. Esses algoritmos são divididos em três 

categorias: os algoritmos baseados na solução integral da equação escalar da onda; os 

algoritmos fundamentados em soluções por diferenças finitas; e os algoritmos embasados em 

implementações no domínio frequência-número de onda     

Segundo Yilmaz (2001), o primeiro algoritmo de migração foi modelado antes da 

existência de computadores e era baseado no método de superposição do semicírculo. Em 

seguida, um algoritmo que utilizava a técnica de somatório de difrações foi desenvolvido. 

Esta técnica consiste na soma das amplitudes sísmicas de acordo com a hipérbole de difração, 

cuja curvatura é governada pela velocidade do meio. O somatório de Kirchhoff implementado 

por Schneider (1978) basicamente faz o mesmo procedimento, contudo, adiciona correções de 

amplitude e fase nos dados antes da realização do somatório. 

Outro método de migração é o de diferenças finitas, idealizado por Claerbout e 

Doherty (1972), que se fundamenta na ideia de que uma seção empilhada pode ser modelada 

como um campo de onda zero-offset ascendente, gerado por refletores explosivos 

infinitesimais em subsuperfície, como ilustrado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Modelo de refletores explosivos. 

 
Fonte: Adaptado de (CLAERBOUT, 1985) 

 

Esta migração é realizada pela extrapolação descendente do campo de ondas, seguida 

de um cálculo proveniente do conceito de imageamento. Considerando que nenhum intervalo 

de tempo passou, em     o formato da frente de onda deve ter o mesmo formato do refletor 

que a gerou, isto é, uma fonte circular infinitesimal. Este é o princípio de imageamento. Para 

definir a geometria do refletor a partir de um campo de onda gravado na superfície, é 
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necessário extrapolar o campo de ondas captado na superfície de volta em profundidade e 

monitorar a energia que chega em     pela condição de imagem
10

 adotada no algoritmo. O 

formato do refletor em qualquer profundidade corresponde diretamente ao formato da frente 

de onda em    . 

A continuação descendente de campo de ondas pode ser implementada 

convenientemente utilizando soluções por diferenças finitas da equação escalar da onda, como 

será discutido na seção a seguir e está demonstrado nos Apêndices A e B. É possível aplicar 

diversos esquemas de migração por diferenças finitas ao operador diferencial na equação 

escalar da onda, tanto no domínio espaço-tempo quanto no espaço- frequência. 

Depois do desenvolvimento do somatório de Kirchhoff e das técnicas de migração por 

diferenças finitas, Stolt (1978) introduziu a teoria de migração com a transformada 2D de 

Fourier do campo de pressão da onda. Este método envolve uma transformação da 

coordenada da frequência (a variável da transformada associada ao eixo de entrada no tempo) 

para um eixo vertical número de onda (a variável da transformada associada ao eixo de saída 

em profundidade), mantendo o número de onda horizontal sem mudanças e a velocidade 

constante. Todavia, Stolt precisou modificar seu método introduzindo um alongamento na 

direção do tempo para a manipulação de variações de velocidade nos casos que a migração no 

tempo for aceitável. Já o trabalho de Stolt e Benson (1986) combinou teoria com prática 

enfatizando os métodos migração de frequência-número de onda. 

Outro método de migração por frequência-número de onda é o deslocamento de fase 

(no inglês: Phase Shift), proposto por Gazdag (1978). Tal método é baseado na equivalência 

da continuação descendente para um deslocamento de fase no domínio frequência-número de 

onda. O principio de imageamento nesse método é invocado pelo somatório das componentes 

de frequência do campo de ondas extrapolado em cada profundidade, para então obter uma 

imagem em    . 

Quando se leva em consideração as limitações, a migração baseada em soluções 

integrais trabalha com eventos de inclinação de 90º, todavia, não trabalha com variações 

laterais de velocidades; já a migração por diferenças finitas pode trabalhar com todos os tipos 

de variações laterais de velocidade, contudo, é limitada por diversos graus de inclinações; e 

por fim, as migrações no domínio     além do continuo uso de Transformadas Rápidas de 

Fourier (FFT’s – do inglês: Fast Fourier Transforms) que limitam o desempenho, têm 

diversas limitações em variações de velocidade, em especial as laterais. 

                                                 
10

 Condição que usa os campos de propagação e retropropagação para encontrar um ponto pertencente a uma 

superfície refletora. 
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De acordo com Yilmaz (2001), a razão para a existência desta ampla gama de 

algoritmos utilizados na indústria sísmica, deve-se ao fato de que nenhum desses consegue 

manusear simultaneamente todos os tipos de eventos sísmicos e variações de velocidade em 

um tempo hábil, de tal forma que, a escolha do algoritmo deve ser dada pela relação de 

compromisso entre qualidade e desempenho, conforme ilutra a Figura 15. 

 

Figura 15 – Comparação Complexidade estrutural x Variação lateral de velocidade  

 
Fonte: Adaptado de (LINER, 1999) 

 

Neste trabalho o foco se dará na Migração Reversa no Tempo, que pertence à 

categoria de migração por diferenças finitas em profundidade. Esta migração é bem robusta a 

diversos eventos geológicos, porém, é computacionalmente custosa quando por pré-

empilhamento. Unindo essas características ao crescente acesso a arquiteturas paralelas de 

processamento, e as demandas da indústria de exploração de hidrocarbonetos, esse tipo de 

migração proporciona o incentivo perfeito para a ampla pesquisa de paralelismo aplicado 

realizada nos últimos anos; que será debatida na seção a seguir. 

 

2.7. Migração Reversa no Tempo (RTM - no inglês: Reverse Time Migration) 

 

A Migração Reversa no Tempo, idealizada nos trabalhos de Kosloff e Baysal (1983) e 

Baysal, Kosloff e Sherwood (1983), é uma técnica de migração sísmica que utiliza o Método 

das Diferenças Finitas (MDF), conceito matemático de diferenciação numérica de funções 

pela expansão da série de Taylor (demonstrado no Apêndice A). Na geofísica, uma das 

principais utilidades desta estratégia de diferenciação consiste na extrapolação numérica do 
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campo de ondas no tempo por meio da discretização da equação da onda (demonstração no 

Apêndice B). Esta especificidade da MDF é usada nos algoritmos de migração por diferenças 

finitas de esquemas implícitos, esquemas explícitos e nos de reversão temporal. 

 
          

   
 

          

   
 

 

       
 
          

   
   (2.1)  

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 pré-empilhamento é amplamente conhecida no ramo 

da geofísica devido aos seus resultados de qualidade em regiões de geologia complexa, isto é 

quando há presença de falhas, diapirismo e com fortes variações laterais de velocidade. 

Embora financeira e computacionalmente mais cara, esta migração vem gradativamente 

substituindo os métodos de Kirchhoff, devido ao aumento do acesso a computadores 

multicores e a clusters, e devido a sua independência de inclinações de refletores e de 

variações horizontais no modelo de velocidades. Empresas chegam a cobrar aproximadamente 

US$ 2.000 por núcleo em um software paralelo de RTM, o que se constitui como um 

incentivo adicional para a pesquisa de programas paralelos nesta área. 

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

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

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 a imagem 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 
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       no algoritmo RTM. Em suma, 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 reversamente no tempo pela equação da onda. 

Isso possibilita a utilização dos campos de ondas como uma condição de borda das interfaces 

refletoras; para que dessa maneira, seja possível a identificação das interfaces por meio do 

princípio de Huygens (1690). 

A fonte em questão, simulando uma explosão de dinamite ou emissão de sinais por 

canhão de ar, pode ser matematicamente descrita por meio da segunda derivada da função 

gaussiana centrada na frequência da fonte, isto é, por uma wavelet
11

 “chapéu mexicano” 

calculada pela Equação 2.2 e exemplificada na Figura 16. 

                                   
 
 (2.2)  

onde    é a frequência de corte e   é a variável do tempo. 

 

Figura 16 - Exemplo de uma wavelet que simula uma fonte sísmica. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o Matlab 

 

Em suma, o algoritmo RTM executa a retropropagação dos dados captados pelos 

receptores (sismograma) em uma fração do domínio de imageamento (janela de migração) 

aplicando o princípio de reversão temporal; e em seguida, o RTM propaga um sinal fonte pelo 

mesmo domínio. Após essas etapas, a imagem é formada, nas posições em que a correlação 

cruzada dos campos modelados admite valores diferentes de zero, como ilustra a Figura 17. 

 

                                                 
11

 Função implementada no domínio da frequência capaz de englobar um conjunto de frequências de sinais, 

geralmente representada no tempo 
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Figura 17 – Diagrama do algoritmo de Migração Reversa no Tempo. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 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.  

Baseando-se no conceito de 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 (HOOP e STAM, 1988), derivados pelo tensor
12

 proposto por Green 

(1828). A união destes conceitos é denominada condição de imagem (CLAERBOUT, 1971), 

que em suma, 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 18 seguir. 

 

Figura 18 - Condição de Imagem. 

 

Fonte: Costa J. C., Modelagem e imageamento usando Equação da onda - 2012 

                                                 
12

 O tensor de Green consiste em uma matriz cujo elementos correspondem a relação entre uma fonte pontual e 

força do campo de ondas resultante em uma região finita ou semi-infinita. 
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Matematicamente, o tensor de Green neste problema implicará na modelagem da 

Equação (2.1) da seguinte maneira: 

          

   
 

          

   
 

 

       
 
          

   
                    (2.3)  

onde   é a função delta de Dirac,    é a fonte e    e    é a posição da fonte. 

 Ao analisar mais a fundo a Expressão (2.3), percebe-se que a wavelet fonte é a fonte 

com campo de pressão. Este comportamento implica que a resolução do problema de 

migração reversa no tempo na realidade é a resolução de um problema de valor sobre o 

contorno, lembrando que a posição dos geofones na superfície é uma condição de fronteira do 

domínio de propagação do campo de ondas  . Em suma, a resposta ao impulso de um meio 

qualquer é uma função de Green
13

 que consegue identificar as reflexões, difrações, ondas 

guiadas, etc. 

Por meio da série de Taylor, a Expressão (2.3) pode ser discretizada em torno de um 

ponto para implementar a modelagem numérica por diferenças finitas. Este trabalho realizou 

este processo considerando uma expansão central de dois termos nas derivadas temporais e 

uma expansão central de oito termos nas derivadas espaciais conforme ilustra a Figura 19 e 

descreve a Equação (2.4). A discretização da equação diferencial parcial da onda está 

demonstrada com detalhes no Apêndice B. 

 

Figura 19 - Ilustração do operador de derivadas parciais. 

 

Fonte: Autoria própria 

                                                 
13

 Função utilizada na resolução de equações diferenciais não homogêneas sujeitas a condições iniciais e/ou  

condições de contorno pré-determinadas. 
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(2.4)  

Na Equação (2.4), é possível perceber que a derivação parcial temporal exige amostras 

do campo de ondas nos tempos   e     para a propagação do campo de ondas para um 

determinado tempo    . Portanto, por meio da Equação (2.4) realiza-se a propagação da 

onda até certo tempo de registro   . 

De acordo com Hoop e Stam (1988), as relações de reciprocidade do tipo convolução 

e correlação, proporcionadas pelo tensor de Green, permitem que a reversão temporal seja 

aplicada a este problema. Aliando esta característica à condição de imagem da Figura 15, uma 

região da imagem migrada resultante pode ser dada pela condição de imagem que advém da 

correlação cruzada entre dois campos calculados, conforme a Equação (2.5) descreve. 

                            
    

 

 (2.5)  

onde I é a imagem resultante,    é o campo de ondas da fonte propagado,    é o campo de 

onda dos dados retropropagados e      é o tempo máximo de propagação dos dados. 

A Equação (2.5) implica que nos pontos sobre os quais os campos    e    forem 

coincidentes, tem-se a imagem de um ponto refletor em subsuperfície. Existem outras condições de 

imagem já que a correlação cruzada é incapaz de compensar a amplitude da imagem em regiões de 

baixa iluminação, isto é, regiões onde a amplitude dos campos incidentes for muito pequena. Assim, 

Schleicher, Costa e Novais (2007) avaliaram a correlação cruzada por suavização, por divisão e por 

autocorrelação, e Yoon e Marfurt (2006), por meio do vetor Poynting; entre outras, cujo estudo foge 

ao escopo deste trabalho. 

Similarmente à Equação (2.3), a propagação da onda é uma função discreta e não 

contínua, uma vez que estes dados foram amostrados em sua aquisição. Portanto, a Expressão 

(2.5) referente à correlação cruzada é discretizada conforme a expressão a seguir: 

                              

  

    

  

    

  

    

 (2.6)  

onde I é a imagem resultante,    é o campo de ondas da fonte propagado,    é o campo de 

onda dos dados retropropagados e    é o tempo máximo de propagação da onda. 

Uma importante observação referente à Equação (2.6) é que a condição de imagem 

impõe que os campos sejam correlacionados, ou seja, o primeiro campo retropropagado deve 
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ser correlacionado com o último propagado; o segundo com antepenúltimo; e assim 

sucessivamente e isso evidencia ainda mais a reversão temporal. 

Algumas restrições espaciais e temporais devem ser tratadas pelo algoritmo RTM para 

evitar erros. Estas restrições devem-se ao fato que a propagação e a retropropagação dos 

campos de ondas que utilizam o MDF requerem um espaçamento mínimo   entre pontos 

consecutivos da malha e um intervalo de tempo mínimo    para a propagação de um campo 

de ondas no tempo. Essas condições devem ser respeitadas de forma a não ocorrer dispersão e 

instabilidade numérica de acordo com Silva (2011). 

A restrição espacial é dada por: 

   
    

        
 (2.7)  

onde      é a menor velocidade registrada no campo de velocidades,        é a frequência de 

corte da fonte e   é uma constante que determina quantos pontos da malha representam o 

menor comprimento de onda e   é o espaçamento espacial dos pontos da malha. 

Já a restrição temporal é dada por: 

    
 

      
 (2.8)  

onde      é a maior velocidade registrada no campo de velocidades,   é uma constante que 

determina quantos instantes de tempo são necessários para que o campo de ondas percorra a 

distância entre dois pontos consecutivos na malha. 

Outro aspecto a ser observado consiste na conveniência do uso de um modelo de 

velocidades suavizado como dado de entrada no algoritmo de migração. A etapa de 

propagação pode acomodar qualquer modelo de velocidades, mas a condição de imagem 

pressupõe que apenas eventos primários estão presentes no campo de ondas. Para evitar 

realçar múltiplas
14

 na propagação é conveniente suavizar um pouco o modelo e desta maneira 

reduzir variações bruscas de velocidades verticais, e principalmente, horizontais. 

Enfim, o último ponto a ser destacado decorre da limitação espacial que envolve os 

algoritmos de propagação de ondas. Apesar da terra ser heterogênea e contínua, a aquisição e 

modelagem da propagação é discreta, com duração finita e realizada em uma região 

delimitada por bordas espaciais que na realidade não existem. De acordo com Reynolds 

(1978), quando o método de diferenças finitas for aplicado em uma malha truncada ocorrerá 

uma reflexão do campo de ondas nas bordas, que consequentemente, prejudicará o resultado 

da migração. Reynolds (1978) ainda aponta que uma possível solução para evitar este efeito 

                                                 
14

 Eventos que sofreram mais de uma reflexão 
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de borda seria ampliar a malha numérica, atrasando assim as reflexões ocorridas no tempo 

posterior ao da simulação. Após isso, Cerjan, Kosloff, et al. (1985) adicionaram bordas não 

reflexivas para alterar a equação da onda na região de fronteira de forma a não permitir a 

reflexão de onda a partir das fronteiras. 

Com o intuito de corrigir este problema, uma técnica baseada nos trabalhos de 

Reynolds (1978) e Cerjan, Kosloff, et al. (1985), que foi recentemente adicionada aos 

algoritmos de migração sísmica é a implementação de camadas absorventes envolvendo o 

domínio de migração denominada Camadas Perfeitas Combinadas (PML - do inglês: Perfect 

Matched Layer) , conforme ilustra a Figura 20. 

 

Figura 20 - Ilustração do fator de atenuação PML. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

As PML’s foram introduzidas no trabalho de Collino e Tsogka (2001) para realizar 

simulações de propagação de ondas por diferenças finitas em meios heterogêneos; utilizando 

a forma diferencial da equação de onda. As características mecânicas destas camadas devem 

ser tais que mantenham a energia de propagação no domínio intacta e que atenuem qualquer 

energia de propagação na região das bordas, impedindo reflexões do campo de ondas de volta 

para o modelo. 

 Matematicamente, a PML é implementada por: 
 

 
          

   
       

         

  
                    (2.9)  

                  (2.10)  
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  (2.11)  

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

onda,          é o campo de onda de pressão,   é largura do grid,       é a frequência do pico 

do pulso e L é largura da banda de absorção (  
    

     
) 

As bordas de absorção PML são relativamente práticas de se implementar e têm 

gerado resultados satisfatórios para a maioria dos problemas em geofísica que envolvem o 

estudo de propagação da onda em um domínio de tamanho finito. 

 Finalizando, é realizado um filtro passa alta na imagem resultante para atenuar o ruído 

de retroespalhamento gerado na correlação cruzada. Existem outros filtros mais complexos, 

baseados em atenuação por mínimos quadrados, propostos por Guitton, Kaelin e Biondi 

(2007), que não serão discutidos no presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PARALELISMO APLICADO 

 

A computação paralela é uma técnica de suma importância para diversos softwares 

que necessitem de uma aceleração de cálculos, decorrente da condição em que o aumento da 

disponibilidade de hardware paralelo representa uma melhoria do tempo de execução de uma 

tarefa. Não obstante, a implementação de soluções paralelas apresenta diversos desafios 

conceituais e de programação que devem ser considerados pelos desenvolvedores de software 

paralelo. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma solução paralela para o problema de 

Migração Reversa no Tempo. 

A computação paralela teve um tremendo impacto em diversas áreas que vão desde 

simulações computacionais até aplicações científicas e de engenharia até aplicações 

comerciais em mineração de dados e processamento de transações. Quando são avaliados os 

benefícios dos gastos com paralelismo, juntamente com os requisitos de desempenho de 

aplicações, se consegue apresentar argumentos convincentes em favor da computação paralela 

(GRAMA, GUPTA, et al., 2003). 

A ideia do paralelismo computacional é proveniente da execução de tarefas na vida 

cotidiana. Tomando a construção de uma casa como exemplo; percebe-se que algumas tarefas 

podem ser realizadas em paralelo tais como o encanamento e a fiação elétrica, mas as paredes 

têm de ser erguidas antes da realização da fiação elétrica. Do mesmo modo, muitas vezes na 

programação paralela a ordem de execução de tarefas restringe o paralelismo.  

Com a necessidade de uma execução mais eficiente, os paradigmas de programação 

paralela têm evoluído nos últimos anos. Entretanto, muitos programas ainda hoje são 

incapazes de se beneficiar do paralelismo devido a terem sido escritos para uma execução 

sequencial. 

A semântica da maioria das linguagens de programação incorpora a execução 

sequencial, resultando em programas que geralmente dependem severamente desta 

propriedade para a sua corretude, e isto implica que é raro encontrar oportunidades 

significantes para execução paralela (LIN e SNYDER, 2009). 

Na realidade, uma razão para a escrita de programas puramente sequenciais consiste 

no fato de que os arquitetos de processadores obtiveram muito sucesso explorando o 

paralelismo embutido no desenvolvimento de processadores sequenciais. A visão lógica 

tradicional de uma arquitetura sequencial de computador consiste em uma memória ligada a 

um processador através de um barramento de dados, como mostra a Figura 21. 
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Figura 21 - Arquitetura de uma CPU com apenas um núcleo de processamento. 

 

Fonte: Adaptado de (LIN e SNYDER, 2009). 

 

O aumento da eficiência do paralelismo no desenvolvimento de processadores 

sequenciais foi decorrente de diversos fatores, tais como a melhoria da tecnologia de 

transmissão de dados no silício e a separação dos barramentos de instrução e de dados, que 

permitem a referência de dados e de instrução paralelamente, sem interferência mútua. Além 

destes, houve a criação de pipelines que buscam e decodificam outras instruções enquanto 

uma instrução atual está sendo decodificada, concomitantemente à escrita de resultados 

passados na memória. Além disso, os processadores disparam mais de uma instrução por vez, 

realizando a pré-busca de instruções e dados, mesmo sem a certeza que realmente serão 

utilizados no futuro. Por fim, internamente há circuitos altamente paralelos para a execução de 

operações básicas. Em síntese, processadores sequenciais modernos são sistemas altamente 

paralelos. 

De acordo com Lin e Snyder (2009), o ponto chave a ser observado é que toda essa 

evolução tem sido transparentemente disponível para programas sequenciais, e esse conceito é 

denominado paralelismo escondido. Esse paralelismo, juntamente com o aumento da 

velocidade de clocks, vinha permitindo que cada geração de processadores sequenciais 

subsequente pudesse executar os mesmos programas mais rapidamente, preservando a ilusão 
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de uma melhor execução sequencial. No entanto, as perspectivas do encontro de novas 

oportunidades para a aplicação de paralelismo de hardware preservando a semântica 

sequencial estão se tornando limitadas a cada geração de processadores. Mais 

especificamente, as técnicas existentes para explorar o paralelismo escondido em larga escala 

tem encontrado seu limite com respeito à relação do consumo de potência com o desempenho 

do processador. O aumento do consumo de potência levou a um crescimento significativo das 

temperaturas que novos processadores tinham de suportar no começo dos anos 2000. Desta 

maneira, a criação de processadores sequenciais pode ter se aproximado de sua velocidade 

sequencial máxima. 

Mais especificamente, o poder de processamento sequencial evoluía de acordo com o 

que propusera o trabalho elaborado por Moore (1965), que enunciou que a cada 18 meses 

ocorreria a duplicação do número de transistores em um chip pelo mesmo custo. O próprio 

Moore atualizou sua lei em 1975 quando mudou este período para 24 meses. Contudo, a 

tecnologia de processamento singlecore atingiu seu limite de desempenho na década passada 

em função do próprio aumento do número de transistores que aliado ao aumento de 

velocidade dos clocks implicaram no derretimento das pastilhas de silício dos processadores, 

já que as tecnologias de resfriamento não evoluíram da mesma maneira que os processadores. 

Dessa forma, a solução encontrada para este problema foi o resgate do desenvolvimento de 

arquiteturas paralelas de processamento, idealizado na década de 1960. 

 

De energia e de calor - Intel vira multicore: A Intel, maior fabricante mundial de 

chips, reconheceu publicamente que chegou a uma “parede térmica” em sua linha de 

microprocessadores. Como resultado, a empresa está mudando sua estratégia de 

produto e realizando a dissolução de um dos seus grupos mais avançados de design 

de processadores. 

Agora, a Intel embarcou no rumo já adotado por alguns de seus principais rivais: a 

obtenção de mais poder de computação pelo uso de múltiplos processadores em um 

único chip, em vez de continuar o esforço para aumentar a velocidade de um único 

processador. A decisão da Intel de mudar de rumo e abraçar um processador de dois 

núcleos mostra o desafio de superar os efeitos do calor gerado pelo movimento on-

off constante de pequenas chaves nos modernos computadores. Alguns analistas e 

designers ex-Intel disseram que a empresa estava tendo problemas de calor tão 

graves que levavam seus chips a trincarem em temperaturas extremas (THE NEW 

YORK TIMES, 2004). 

 

Atualmente, sabe-se que realmente a denominada Lei de Moore ainda é válida, mas 

para tal, o uso de arquiteturas paralelas de microprocessadores foi necessário. Em primeiro 

lugar, Moore não tinha como considerar que os sistemas de resfriamento dos processadores 

não iriam evoluir da mesma forma e de maneira financeiramente viável como ocorreu com os 

processadores e, em segundo lugar, por consequência, que o aquecimento dos transistores em 
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uma pequena área chegasse ao limite físico de temperatura do silício (meio de propagação 

mais financeiramente viável da atualidade). Nesse contexto, a indústria desenvolvedora de 

chips deu início à “era” multicore, com o intuito de melhorar o desempenho fazendo o uso de 

diversos núcleos de processamento, ao invés de se concentrar apenas na otimização do 

desempenho físico de um único core. 

Para aliviar o gargalo de transmissão de dados, designers de microprocessadores têm 

explorado rotas alternativas para melhorias no desempenho do hardware de forma 

economicamente viável. Ademais, uma série de inovações da arquitetura de computadores ao 

longo dos últimos anos têm abordado esses problemas, dentre as quais Lin e Snyder (2009) 

citam a melhoria do resfriamento de processadores e a melhora de desempenho por meio da 

multiplicidade de unidades de processamento, centrais de dados e unidades de memória. Esta 

multiplicidade instanciou os microprocessadores de arquitetura paralela, como ilustrada na 

Figura 22. 

 

Figura 22 - Arquitetura de uma CPU multicore. 

 

Fonte: Adaptado de (LIN e SNYDER, 2009) 

 

Essa multiplicidade de unidades criou a possibilidade de redução das velocidades dos 

clocks dos processadores, que favoreceram o resfriamento concomitante à obtenção de um 

desempenho melhor via paralelismo. Por exemplo, até meados da década passada, os 

computadores pessoais singlecore tinham clocks beirando a faixa dos 3,5 GHz tais como o 

Intel Pentium IV, enquanto que atualmente os clocks ficam em média em torno de 2,9 GHz no 
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Intel Core i3. A diferença é que no caso deste último, utilizam-se diversos processadores em 

uma arquitetura multicore. Deve-se ter observado que antes da disseminação de processadores 

com tecnologia de diversos núcleos, vários processadores já emulavam múltiplos cores com a 

tecnologia hyperthreading
15

; e isso hoje é considerado o prelúdio para as arquiteturas 

paralelas. 

Lin e Snyder (2009) relatam que o advento dos primeiros chips multicore em 

2005/2006 levou a uma discussão de toda a comunidade científica sobre o "fim do almoço 

grátis." As observações da discussão foram as seguintes: 

 Os desenvolvedores de software têm desfrutado constantemente da melhoria do 

desempenho ao longo de décadas - o "almoço grátis" - graças aos avanços na 

tecnologia de silício e do design da arquitetura de processadores (paralelismo 

escondido). 

 Os programadores, não necessitam se preocupar com o desempenho, mudaram suas 

técnicas e metodologias ao longo dos anos (o paradigma orientado a objetos é uma 

notável exceção). 

 Os softwares existentes geralmente não podem explorar chips multicore diretamente. 

 Os programas que não podem explorar chips multicore não percebem quaisquer 

melhorias de desempenho agora e também não o farão no futuro. 

 A maioria dos programadores não sabe como escrever programas paralelos. 

A conclusão desconfortante foi que programas precisam mudar, e para que isto ocorra, 

os programadores também devem. Embora as conclusões da comunidade científica pudessem 

ser vistas somente como notícias ruins, também existiram aspectos positivos nesse debate. 

Principalmente para os casos onde um programa que pode ser paralelizado também seja 

escalável. Isso significa que o programa é capaz de usar progressivamente uma maior 

quantidade de processadores, implicando que os avanços da tecnologia de silício e o maior 

número de núcleos farão o programa se manter na curva de desempenho. Em contrapartida, 

programas não escaláveis não conseguirão desfrutar eficientemente dos benefícios de avanços 

da tecnologia de microprocessadores. Portanto, é de suma importância conseguir realizar um 

paralelismo escalável, que seja adaptável a uma ampla gama de plataformas paralelas. 

                                                 
15

 Uma tecnologia usada em processadores que o faz simular dois processadores tornando o sistema mais rápido 

quando se usa vários programas ao mesmo tempo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
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 Na paralelização de algoritmos, o programador sempre deve ter consciência de alguns 

pontos chaves, tais como que a corretude de resultados pode ser mais difícil de ser alcançada 

em programas paralelos do que em programas sequenciais. Por diversas vezes, a execução de 

programas paralelos com erros de programação não resultará em um erro fatal tal como uma 

falha de segmentação, por exemplo. A ordem ou a disputa do acesso a uma variável em um 

programa paralelo podem invalidar um cálculo completamente; diferentemente da execução 

do mesmo cálculo por apenas uma thread ou um processador. Consequentemente, o 

programador só perceberá o erro de programação somente na validação do resultado final. 

 Outra observação pertinente é que alcançar a escalabilidade e a portabilidade de 

algoritmos são tarefas árduas, todavia, para a grande maioria dos programadores, são de suma 

importância devido à contínua e frequente inovação tecnológica. Dado o cenário atual de 

desenvolvimento de hardware, recomenda-se que uma solução abordada por um algoritmo 

paralelo tenha seu grau de escalabilidade e portabilidade idealizados a partir do começo do 

desenvolvimento, para que dessa maneira os programas tenham uma vida mais longa; 

inclusive por precaução, justificando os investimentos intelectuais e econômicos em sua 

criação (LIN e SNYDER, 2009). 

Regressando para o tema deste trabalho, o imageamento sísmico pode requerer o 

processamento sobre centenas e/ou milhares de tiros, como discutido no Capítulo 2. É 

importante notar que, de maneira geral, os algoritmos que trabalham com dados pré-

empilhados têm um desempenho demasiadamente lento quando comparados com os por pós-

empilhamento. Em contrapartida, os pré-empilhamento evitam a perda de sinal e diversos 

erros de precisão, resultando em uma seção migrada de melhor qualidade. 

Em virtude do avanço percebido nas técnicas de imageamento sísmico concomitante a 

evolução de tecnologias do estado da arte, as indústrias sísmica e petrolífera passaram a 

promover o imageamento em áreas com estruturas geológicas cada vez mais complexas como 

as encontradas na região do pré-sal ou como as que requerem um processamento elevado 

(imageamento 3D, por exemplo). Consequentemente, inovações em paralelismo e a 

comprovação de escalabilidade são de suma importância para o uso de novas arquiteturas 

paralelas nessa área, devido à sua portabilidade inerente aos avanços tecnológicos de 

hardware. 

Nesse contexto, a migração pré-empilhamento paralela é bastante promissora, já que 

os tiros sísmicos têm uma estrutura embaraçosamente paralela, isto é, ela permite utilizar a 

multiplicidade de processadores em um sistema moderno para a decomposição dos tiros em 

centenas de núcleos. Essa estratégia de paralelização já se mostrou eficiente em estudos 
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recentes de Migração Reversa no tempo de Abdelkhalek, Calandra, et al. (2009), 

Micikevicius (2009) e de Araya-Polo, Rubio, et al. (2009). 

Partindo de tais experiências, o presente trabalho se concentrou na paralelização da 

heurística dentro de um tiro sísmico, ou seja, em um escopo “intra-tiro”. Ao contrário da 

estratégia de programação “extra-tiro” abordada nesses trabalhos, a “intra-tiro” não é 

embaraçosamente paralela, já que é composta por diversos gargalos de paralelização. Futuros 

estudos buscarão abordar o ponto ótimo entre a separação de tarefas “intra-tiro” e “extra-tiro”; 

para que assim, seja possível obter resultados ainda mais escaláveis. 

A seguir, serão abordados alguns temas e tópicos de paralelismo relevantes a este 

trabalho, tais como as unidades de paralelismo, e os gargalos iminentes a qualquer algoritmo 

da área de processamento paralelo. Em seguida, serão discutidas as métricas básicas utilizadas 

na análise de algoritmos paralelos. 

 

3.1. Unidades de paralelismo: Threads e processos 

 

Há duas abstrações comuns para descrever paralelismo: threads e processos. Uma 

thread geralmente é ligada a uma linha de controle, logicamente contendo o código do 

programa, um contador de programa, uma pilha de chamadas e um modesto grupo de dados 

específicos incluindo um conjunto de registros de uso geral. Threads também compartilham o 

acesso à memória, e dessa forma, podem se comunicar com outras threads lendo ou 

escrevendo diretamente na memória. Adicionalmente, threads compartilham o acesso ao 

sistema de arquivos. Já um processo é uma thread que, além das características já 

mencionadas, tem seu próprio espaço de endereço privado. Processos normalmente se 

comunicam com outros processos pelo envio de mensagens ou mais raramente através do 

sistema de arquivos. Esta diferença entre threads e processos está ilustrada na Figura 23. 

A programação com threads é conhecida como programação paralela thread-based 

ou como programação paralela de memória compartilhada. Em contra partida, a 

programação paralela com o uso de processos é geralmente referida como programação 

paralela por passagem de mensagens ou programação paralela de memória não 

compartilhada (LIN e SNYDER, 2009). 
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Figura 23 - Diferença entre threads e processos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como os processos têm mais estados associados do que as threads, há um custo maior 

para a criação e destruição dos primeiros do que das segundas. Consequentemente, os 

processos tendem a ter uma duração mais prolongada que as threads, e estas por sua vez, são 

geradas dinamicamente e destruídas de acordo com a computação necessária. 

 

3.2. Problemas ligados ao overhead 

 

A melhoria de desempenho é um dos objetivos mais importantes da computação 

paralela. Contudo, diversos problemas que limitam o desempenho são encontrados na 

programação paralela. Idealmente, um programa que leva um tempo   para ser executado em 

um processador singlecore, deveria ser executado em um tempo     em   processadores. 

Existem diversas razões para que este ideal não seja alcançado. Em primeiro lugar, deve-se 

encontrar uma solução para o problema que seja paralelamente implementável e com a menor 

complexidade algorítmica possível. Além disso, a computação paralela cria o tempo de 

overhead, que pode ser entendido como qualquer combinação direta ou indireta de tempo 

excessivo do uso de computação, de memória, de largura de banda, ou de outros recursos 

durante algum objetivo computacional. Mais do que isso, mesmo para programas paralelos 

bem implementados, o desafio de atingir a meta     torna-se mais difícil com o incremento 

de  , já que a vantagem marginal de paralelismo pode diminuir em comparação com os 

overheads. Em contrapartida, há casos em que   processadores podem produzir um tempo de 
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execução menor do que o previsto pela estimativa    . Todos esses elementos permitem 

concluir que paralelismo e desempenho são relacionados, mas são conceituados de maneira 

distinta. 

Quando se utiliza o dobro de recursos de hardware, muitos podem esperar que um 

programa seja executado duas vezes mais rápido. No entanto, para diversos programas 

paralelos este raramente é o caso, devido a uma variedade de overheads gerais associados ao 

paralelismo (GRAMA, GUPTA, et al., 2003). 

Os overheads básicos são os provenientes da interação entre processos, ociosidade e 

excesso de computação, e são apresentados abaixo: 

 

 Overhead por comunicação de tarefas: 

 

Qualquer sistema paralelo não trivial que requeira que seus núcleos interajam e 

partilhem dados gerará overhead. O tempo gasto em comunicação entre elementos de 

processamento é geralmente a fonte mais significativa de overhead no processamento paralelo 

de dados. 

 

 Overhead por sincronização de tarefas ou idling: 

 

Os núcleos de um sistema paralelo podem se tornar inativos devido a diversas razões 

tais como desequilíbrio de carga, sincronização e presença de partes seriais em um programa. 

Se, por exemplo, núcleos distintos têm diferentes cargas de trabalho, alguns deles podem ficar 

ociosos durante ao menos uma parte do tempo em que os outros núcleos estão trabalhando no 

problema paralelo. Isso ocorre nos casos em que núcleos têm de sincronizar a execução de 

tarefas no código. Se por acaso algum dos núcleos ainda não tiver terminado sua respectiva 

fatia da tarefa, os que terminarem mais cedo deverão esperar em um estado ocioso pelo 

núcleo atrasado ou mais atarefado. 

 

 Overhead de paralelização de tarefas: 

 

O overhead causado por computação em excesso é baseado na ideia que o algoritmo 

sequencial mais rápido para um problema pode ser difícil ou até impossível de se paralelizar. 

Esse overhead geralmente obriga o uso de um algoritmo paralelo pior e possivelmente de 
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complexidade maior, mas facilmente paralelizável em relação ao sequencial e que de acordo 

com a carga de dados melhora seu desempenho. 

 

 Overhead de computação de tarefas 

 

Este overhead é decorrente do fato que algoritmos paralelos por vezes realizam 

computações extras na solução sequencial. Um exemplo disto seria descobrir por qual parte e 

por quantos cálculos de uma computação uma thread é responsável. Outro caso seria o das 

inicializações e alocações que cada thread realiza (em contraposição a fazer isso apenas uma 

vez, como na versão serial do código). Estes cálculos e alocações compõem a parte não 

paralelizável do código e também resultam em overhead. 

 

 Overhead de memória 

 

A computação paralela por vezes ocasiona um overhead de transferência de dados da 

memória. Esse overhead está diretamente relacionado ao envio de dados pelo barramento e 

geralmente não atrapalha o desempenho do algoritmo paralelo. Contudo, caso o programador 

se preocupe com o alinhamento dos dados (data padding) na troca de dados entre as 

memórias RAM e Cache, é possível que até ocorra uma melhora no desempenho, que nos 

melhores casos pode até levar a uma eficiência superior à normal. Isto é realizado por meio de 

técnicas como a simples ordem do pedido de variáveis ao sistema operacional ou por 

otimização de Cache
16

. 

 

3.3. Problemas ligados à paralelização 

 

A paralelização de algoritmos também pode levar a situações nas quais o resultado do 

algoritmo seja afetado pela interação negativa entre as unidades de processamento. As mais 

conhecidas serão debatidas a seguir. 

 

3.3.1. Condição de Corrida ou contenção 

 

                                                 
16

 Uso contíguo de memória por meio de estruturas com intuito de reduzir as requisições de barramento para 

dados que necessariamente sejam utilizados no mesmo cálculo por uma thread. 
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A condição de corrida ocorre quando mais de uma unidade de processamento tenta 

acessar o mesmo espaço de memória simultaneamente. Isto implicará em um uso incorreto de 

uma variável, já que uma thread pode estar lendo ou tentando escrever um valor errôneo 

daquela variável. 

Esse problema tem duas soluções básicas: a primeira envolve o estudo da 

possibilidade de independência do acesso de diversas threads a uma variável, isto é, se é 

possível substituir uma variável partilhada por uma variável local e independente para cada 

thread; a segunda, e mais conhecida, consiste no uso de uma ferramenta de programação 

denominada mutex, que garante a exclusão mútua da variável. Um mutex é um objeto que tem 

dois estados – trancado e destrancado – e dois métodos – trancar() e destrancar(). A 

implementação desses métodos garante que quando uma thread tente acessar aquela variável 

ela primeiramente verifique se há disponibilidade de acesso, como ilustra a Figura 24. 

 

Figura 24 - Recurso partilhado que foi trancado pela thread 2; a thread 1 tem o acesso bloqueado. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o yEd Graph Editor 

 

Embora o mutex seja uma forma eficiente de garantir a exclusão mútua, seu uso pode 

reduzir severamente o desempenho, principalmente se a verificação de disponibilidade de 

acesso estiver dentro de um loop realizada com certa frequência. A independência de acesso 

entre threads nem sempre pode ser implementada, mas quando é possível acabará sendo mais 

eficiente. 

 

3.3.2. False sharing 
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Antes de entender false sharing, deve-se entender o funcionamento de Caches em um 

hardware de um computador como o ilustrado na Figura 22, apresentada anteriormente. 

Normalmente, esse tipo de hardware utiliza um protocolo denominado coerência de Caches, 

com intuito de garantir que todos processadores “enxerguem” a mesma imagem da memória. 

Caso o processador P0 modifique um valor de uma dada posição de memória, o hardware 

invalidará a linha de Cache de todos os outros processadores que tenham o endereço em suas 

Caches, impedindo assim, que um processador acesse acidentalmente um dado desatualizado. 

Se por um lado o protocolo de coerência de Cache garante o não acesso a dados 

desatualizados, por outro este protocolo pode vir a degradar o desempenho de programas 

paralelos caso dois ou mais processadores se revezem repetidamente em modificar dados na 

mesma linha de Cache. Lin e Snyder (2009) relatam que nessas condições os processadores 

sempre terão de acessar a RAM para buscar os dados, o que ilustra a condição de false 

sharing; como o código do Algoritmo 1 exemplifica e o Algoritmo 2 resolve. 

 

Algoritmo 1 - Código exemplo de false sharing 

/* Neste código, a função somatório_a() está continuamente tendo de ler o dado da memória RAM, 

já que a função incremento_b() está invalidando a mesma linha de Cache*/ 

 

int size = 10; 

 

int *vetor = (int*)malloc(sizeof(int)*size); 

  

/* As funções abaixo estão rodando concorrentemente */ 

  

int somatorio_a(void) 

{ 

    int s = 0; 

    int i; 

    for (i = 0;i < 1000000; ++i) 

        s += vetor[0]; 

    return s; 

} 

  

void incremento_b(void) 

{ 

    int i; 

    for (i = 0; i < 1000000; ++i) 

        ++vetor[1]; 

} 

Fonte: Autoria própria 
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Quando identificado tal problema, a solução pode ser dada pela delimitação de um 

padding para que as threads nunca executem cálculos na mesma linha de Cache, tal como 

ilustra o exemplo no Algoritmo 2 a seguir: 

 

Algoritmo 2 - Solução da condição de false sharing 

/* Neste código, a função somatório_a() não usa a mesma linha de Cache que a função 

incremento_b() devido ao padding de memória utilizado na estrutura vetor */ 

 

int size = 10; 

 

typedef struct _vetor { 

     int valor; 

     char padding[60] ; 

}vetor; 

 

vetor *v = (vetor*)malloc(sizeof(vetor)*size); 

  

/* As funções abaixo estão rodando concorrentemente */ 

  

int somatorio_a(void) 

{ 

    int s = 0; 

    int i; 

    for (i = 0; i < 1000000; ++i) 

        s += v[0].valor; 

    return s; 

} 

  

void incremento_b(void) 

{ 

    int i; 

    for (i = 0; i < 1000000; ++i) 

        ++(v[1].valor); 

} 

Fonte: Autoria própria 

 

3.3.3. Dependência 

 

A dependência de algoritmos paralelos de acordo com Lin e Snyder (2009) consiste 

em uma relação de ordem entre dois cálculos que requisitem a sincronização de unidades de 

processamento. Esse problema pode surgir de diversas maneiras, em diferentes contextos. Por 

exemplo, é possível que ocorra dependência entre dois processos quando um deles esperar por 

uma mensagem enviada pelo outro; ou por meio de operações de leitura e escrita de threads 
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na memória em hardware (cálculos em assembler
17

 tais como: LOAD, INC, STORE). As 

dependências por vezes são necessárias em alguns algoritmos, e por vezes não. 

Portanto, o entendimento desse conceito permite ao programador discernir os 

ordenamentos necessários e desnecessários para preservar a corretude do algoritmo, já que 

dependências algorítmicas consistem em potenciais perdas de desempenho para um algoritmo. 

Desta maneira, uma boa prática de programação concorrente consiste em evitar a introdução 

de dependências desnecessárias e respeitar as necessárias para a realização de um cálculo por 

meio de uma execução sequencial. 

 

3.3.4. Granularidade 

 

Um conceito chave para a gestão dos limites impostos pelas dependências algorítmicas 

é a noção de granularidade, que normalmente é descrita utilizando os termos grossa (no 

inglês: coarse) e fina (no inglês: fine). A granularidade do paralelismo é determinada pela 

frequência de interações entre as unidades de processamento, e essa frequência é determinada 

pelo quanto um problema pode ser partilhado entre as unidades de processamento. 

Desta forma, a granularidade grossa se refere a threads ou processos que raramente 

dependem de dados ou eventos de outras threads ou de outros processos, enquanto cálculos 

de granularidade fina são aqueles onde a interação é frequente. Esta noção de granularidade é 

importante porque cada interação introduz um overhead de comunicação, como já debatido na 

seção anterior. 

De acordo com Lin e Snyder (2009) as plataformas de hardware que tem baixa 

latência de comunicação, como chips multicores, suportam bem melhor a granularidade mais 

fina. Já plataformas que têm maior latência de comunicação, como a de sistemas distribuídos 

em rede, obtêm melhor desempenho com granularidades mais grossas, devido a uma maior 

sobrecarga de interação. Todavia, deve-se perceber que não existe uma granularidade fixa e 

que o melhor desempenho dependerá sempre do problema. Por vezes, é interessante combinar 

a granularidade da computação a ser realizada com o hardware disponível e as necessidades 

particulares da solução. 

 

3.4. Métricas de algoritmos paralelos 

 

                                                 
17

 Linguagem de montagem; linguagem que faz a intermediação entre a linguagem de auto nível como 

C, Java, etc. para a linguagem de baixo nível como a de máquina em binário. 
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Além de reduzir o tempo de execução, uma questão essencial é estudar o desempenho 

de programas paralelos. Esse tipo de análise tem o objetivo de determinar os benefícios de 

paralelismo sobre o problema considerado tão como a longevidade de um algoritmo. 

 Antes de discutir tais métricas, deve-se perceber que existem cálculos que são 

inerentemente sequenciais, isto é, sua paralisação utilizando mais processadores não 

melhorará seus desempenho. Por vezes, a paralelização de um código como esse poderá levar 

à execução de computação redundante. Portanto, uma série de análises deve ser utilizada para 

que, com base no resultado alcançado e desejado, sejam realizados ajustes com o intuito de 

reduzir ao máximo as partes seriais e ampliar a parte paralela do algoritmo, 

concomitantemente à ampliação do número de elementos de processamento. A discussão 

sobre as principais métricas de algoritmos paralelos pode ser encontrada nas próximas 

subseções. 

 

3.4.1. Speedup 

 

Em computação paralela, o speedup refere-se a quão mais veloz um algoritmo paralelo 

é do que um algoritmo correspondente sequencial. O speedup pode ser definido pela seguinte 

relação (LIN e SNYDER, 2009): 

    
  

  
 (3.1)  

onde    é tempo paralelo com   processadores,    é o tempo sequencial e    é o speedup. 

Um speedup linear ou ideal é obtido quando a execução de um algoritmo tem 

aceleração linear, isto é, ao duplicar o número de processadores se obtém o dobro da 

velocidade. Todavia, com dados reais as curvas de speedup tendem a se estabilizar de acordo 

com o aumento do número de processadores. Essa condição é resultante do tamanho do 

problema ser uma constante enquanto o número de processadores é aumentado, característica 

que implica na redução da quantidade de trabalho por processador. Com menos trabalho por 

processador, custos tais como overhead podem se tornar mais significativos, de modo que a 

relação entre o tempo serial e o paralelo não melhora de forma linear (GRAMA, GUPTA, et 

al., 2003). 

Entretanto, por vezes na computação paralela se observa um aumento da velocidade 

em um valor maior do que  ; esse efeito é denominado speedup superlinear. Embora não seja 

uma situação comum, quando ocorre confunde quem acredita que o aumento de velocidade 
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teórica deve ser no máximo   vezes, quando   processadores são utilizados. A explicação 

básica é que o programa paralelo realiza menos trabalho de acordo com Lin e Snyder (2009). 

Uma possível razão para a ocorrência de um speedup superlinear é o efeito resultante 

do fato da existência de memórias Caches de diferentes hierarquias nos computadores 

modernos, como ilustrado na Figura 19. Caches maiores conseguem receber pelo barramento 

boa parte ou todo o conjunto de dados de um cálculo em um programa paralelo, e isto 

reduzirá o tempo de acesso de memória do algoritmo drasticamente, implicando em uma 

aceleração extra além do normal. A execução sequencial, em contrapartida, tem que acessar a 

memória mais vezes porque os dados não cabem em uma única Cache. Todavia, como visto 

na seção anterior, isto consiste em um cenário propício para false sharing, e por vezes a 

resolução de false sharing pode induzir um programa a alcançar um speedup superlinear. 

Outra situação que leva a um speedup superlinear ocorre em realizações de buscas que 

são terminadas no encontro de um elemento desejado. Em paralelo, a pesquisa é executada de 

forma eficaz numa ordem diferente, o que pode implicar em uma quantidade menor de dados 

pesquisados que no caso sequencial. Assim, a execução paralela realiza um trabalho menor 

que sua versão sequencial. 

 

3.4.2. Lei de Amdahl 

 

Como já mencionado, nem todas as partes de um algoritmo podem ser paralelizadas, e 

isso implica na existência de uma parte serial e de uma paralela no código como um todo. Por 

exemplo, se ambas as computações sequencial e paralela tenham um laço de   vezes, então, o 

overhead do loop (incremento da variável de indução) e o overhead de terminação não serão 

acelerados por paralelismo. Em outros casos, uma única thread ou processo executará o 

cálculo, enquanto os outros irão esperar esta conclusão. Outro exemplo deste efeito é a 

realização de I/O no disco, onde alguns processadores que não estejam ligados à rede devem 

permanecer em espera enquanto a  I/O está sendo realizada. Além disso, outra consideração 

relevante para a paralelização é a arquitetura utilizada, já que os algoritmos bem paralelizados 

hoje podem não ser adaptáveis às novas tecnologias de amanhã. 

Entretanto, a existência de cálculos não paralelizáveis é importante, pois esses 

compõem um limiar do benefício potencial da paralelização. Nesse contexto, o trabalho do 

arquiteto de computadores da IBM Amdahl (1967) enunciou o que hoje é denominado como a 

Lei de Amdahl, que propõe a existência de um limite superior ao speedup adquirido por 

paralelismo em um problema, por mais que seja utilizado um número   demasiadamente 
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grande de processadores. Essa lei funciona no mesmo sentido da Lei da Oferta e Procura: 

descreve uma relação entre dois componentes de tempo de execução do programa, conforme 

expresso pela relação de speedup, nesse caso. Ambas as leis são ferramentas poderosas para 

explicar o comportamento de fenômenos importantes e ambas as leis assumem como 

quantidades constantes outras quantidades que afetam o comportamento. Em particular, a Lei 

de Amdahl se aplica a uma única instância de programa (LIN e SNYDER, 2009). 

O tempo total de execução de um problema paralelo é dado pela soma do tempo de sua 

componente sequencial com o tempo de sua componente paralela como mostra a Equação 

(3.2). 

              
 

 
     (3.2)  

onde    é tempo paralelo com   processadores,    é o tempo sequencial,       é a fração 

sequencial do código,   é fração paralela e   é o número de processadores. Nessa equação 

observa-se que se     as parcelas      se anulam, logo o tempo paralelo será igual ao 

sequencial. 

 Operando a Equação (3.2), e utilizando a Equação (3.1) é possível chegar às Equações 

(3.3) e (3.4): 

              
 

 
   (3.3)  

    
 

      
 
 

 (3.4)  

onde    é o speedup. 

Matematicamente, na Equação (3.4) é possível observar que ao ser considerado a 

utilização de um número infinito de processadores      , a parte paralelizável será 

anulada e o speedup máximo será limitado por           . Nesse contexto, Amdahl 

entendeu que quanto maior for a fração sequencial do algoritmo, o speedup tenderá a uma 

unidade (inutilizando o paralelismo aplicado) e quanto menor for essa fração, o speedup será 

limitado pela parte serial       do algoritmo. 

Dessa maneira, a Lei de Amdahl mostrou que a proporção de código sequencialmente 

executada determina o potencial de melhoria de desempenho por meio do paralelismo e que 

não é possível ter um ganho infinito de desempenho com a simples adição de processadores a 

execução paralela, já que há um limite superior a ser aplicado no speedup. O exemplo exibido 

na Figura 25 ilustra esse efeito por meio da saturação do speedup, alcançada por programas 



76  CAPÍTULO 3 

  PARALELISMO APLICADO 

 

paralelos de frações paralelas indo de 50% a 90%, de acordo com o aumento do número de 

processadores. 

 

Figura 25 - Exemplo da lei de Amdahl: o limite superior de speedup de programas que tenham hipoteticamente 

frações paralelas de 50% a 90% 

 

Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com Grama, Gupta, et al. (2003), um problema óbvio decorrente da Lei de 

Amdahl é que a porção paralelizável de computação não pode ser melhorada ilimitadamente, 

isto é, deve existir um limite superior de processadores que podem ser utilmente empregados 

para que ainda ocorra melhora no desempenho paralelo. Além disso, como mencionado na 

seção anterior, uma implementação paralela muitas vezes executa mais instruções do que a 

solução sequencial, tornando o          uma subestimativa. 

Muitos, incluindo Amdahl, interpretaram a lei como um argumento de que a melhora 

do desempenho por paralelismo é limitada. Porém, diversos algoritmos paralelos 

apresentaram um resultado que contradiz esta teoria quando foram aplicados a enormes 

computadores distribuídos. A Lei de Amdahl mostra que porções de cálculos sequenciais 

começam a dominar o tempo de execução de acordo com a aplicação de paralelismo. E nesse 

contexto, a Lei avalia o mantimento do problema instanciado e considera o efeito da expansão 
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do tamanho das regiões paralelas. Em tais casos, a proporção de código sequencial geralmente 

diminui em relação à paralela com o uso de maiores instâncias. Portanto, a duplicação do 

tamanho do problema pode ampliar a porção sequencial insignificantemente, fazendo com 

que a maior fração do problema seja necessariamente paralela. 

Em suma, de acordo com Lin e Snyder (2009), a Lei de Amdahl não rejeita o valor da 

computação paralela; pelo contrário, aponta que para alcançar o desempenho paralelo 

realizável é importante se preocupar com o programa como um todo, já que o desempenho de 

um algoritmo paralelo depende diretamente da redução máxima de sua parte sequencial, dado 

que, a redução do tempo da parte paralela será otimizada pelo aumento das unidades de 

processamento, como ilustra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Ilustração da aplicação da Lei de Ahmdahl. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.4.3. Lei de Amdahl na era multicore 

 

A lei de Amdahl consolidou-se como referência para área de paralelismo mesmo tendo 

sido enunciada na década de 1960, antes do surgimento dos processadores multicores. 

Contudo, Hill e Marty (2008) enunciaram um corolário estendendo a Lei de Amdahl. Os 

autores mostraram que a obtenção de um desempenho ideal em sistemas de múltiplos núcleos 

depende também da análise da arquitetura do chip como um todo, em vez da centralização das 

atenções somente sobre as eficiências por núcleo. 

Nesse contexto, a proposição de Hill e Marty (2008) mencionada acima adiciona um 

modelo de hardware ao modelo de software proposto por Amdahl, enunciando a “Lei de 

Moore para os Multicores”: deverá ocorrer a duplicação do paralelismo ( ) por chip a cada 
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dois anos. Desse modo, os desenvolvedores de software passam a ser produtores e não apenas 

consumidores de nova tecnologia para expandir o desempenho de algoritmos. 

Hill e Marty (2008) utilizam seu modelo sobre a Lei de Amdahl para pregar a busca de 

soluções com o maior paralelismo possível, de forma que seja necessário e possível aumentar 

o paralelismo dos softwares para a criação de um design multicore ótimo, utilizando três 

soluções de arquitetura: simétrica, assimétrica e dinâmica. Essas arquiteturas caracterizam o 

processador em relação a sua estrutura, isto é, se a mesma é composta por núcleos iguais, por 

núcleos diferentes ou por núcleos que têm habilidade de variar sua estrutura física, 

respectivamente. 

Processadores simétricos só são ótimos quando o paralelismo ( ) for bem elevado. Em 

contrapartida, chips assimétricos são sempre melhores que os simétricos, especialmente 

quando a parte paralela do código estiver alta. Entretanto, os empecilhos para 

desenvolvimento de software para um design assimétrico são ainda maiores. Por fim, chips 

dinâmicos têm o seu speedup sempre crescente, já que não são encontrados aspectos 

negativos ao se utilizar os recursos disponibilizados com a troca do modo de execução. O 

problema atual é que ainda não se sabe como criar esta tecnologia de grande potencial. 

Em suma, a Lei de Amdahl na era multicore deve ser aplicada de tal forma que exista 

uma máxima interação entre os desenvolvedores de chips e os de software. Desta maneira, 

será possível alcançar desempenhos ótimos e principalmente robustos às novas tecnologias de 

processadores do estado da arte propostos por Hill e Marty (2008). 

 

3.4.4. Eficiência 

 

A eficiência algorítmica, de acordo com Lin e Snyder (2009), é uma medida 

normalizada de speedup que indica o quão efetivamente cada processador é utilmente 

empregado. Em um sistema ideal paralelo, o speedup com valor igual a   possibilita uma 

eficiência igual a uma unidade implicando uma aceleração linear, já que todos processadores 

estão sendo utilizados em plena capacidade. Devido a diversas fontes de perda de 

desempenho, a eficiência é tipicamente menor que uma unidade e diminui à medida que o 

número de processadores é incrementado. Eficiências maiores que uma unidade são 

observadas nos casos de speedups superlineares. 

Apenas um sistema paralelo ideal contendo   elementos de processamento pode 

entregar uma aceleração igual a p. Na prática, o comportamento ideal não é alcançado porque 

durante a execução de um algoritmo paralelo os elementos de processamento não podem 
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dedicar 100% de seu tempo para cálculos de algoritmos de usuários (GRAMA, GUPTA, et 

al., 2003). 

Matematicamente, a eficiência é dada pela razão do speedup pelo número de 

elementos de processamento, como exibe a equação a seguir: 

   
  

 
 (3.5)  

onde   é a eficiência,    é o Speedup e   o número de processadores. 

 

3.4.5. Escalabilidade Forte (Lei de Amdahl) 

 

Certas vezes encontra-se a errônea percepção de que uma quantidade maior de 

processadores sempre melhorará o desempenho de um algoritmo paralelo, como já debatido 

nas seções anteriores. Essa perspectiva pode ser equivocadamente reforçada pela observação 

do aumento constante do número de processadores por chip decorrido nos últimos anos, 

difundindo a ideia que o número de processadores é mais importante que seu poder 

individual. Na realidade, de acordo com Lin e Snyder (2009), os cores de novos 

processadores apresentam-se atualmente menos potentes e mais lentos do que os anteriores; e, 

de fato, há previsões de que os futuros chips multicore sejam ainda mais simples que os 

utilizados hoje. Isso porque de acordo com o aumento de processadores os benefícios do 

aumento das velocidades das CPU’s geraram resultados ínfimos relativos à eficiência da 

paralelização. 

Em outras palavras, mesmo com cores mais lentos é possível alcançar speedups e 

eficiências melhores reduzindo as partes seriais ao máximo de acordo com a Lei de Amdahl. 

Portanto, o desempenho de algoritmos paralelos não deve ser medido simplesmente pelo 

aumento de elementos de processamento ou da velocidade dessas unidades. De forma a 

complementar a avaliação dos resultados, torna-se necessário conduzir uma análise de 

escalabilidade. 

A capacidade de um sistema de manter sua eficiência em um valor fixo 

concomitantemente ao aumento do número de elementos de processamento é exibida por 

muitos sistemas paralelos, e estes são denominados escaláveis. A escalabilidade de um 

sistema paralelo é uma medida da sua capacidade de aumentar seu speedup em proporção ao 

número de elementos de processamento, e a mesma reflete na capacidade da utilização de 
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recursos de processamento com maior eficiência por um sistema paralelo (GRAMA, GUPTA, 

et al., 2003). 

A escalabilidade derivada da Lei de Amdahl é definida na literatura como 

Escalabilidade Forte e é conhecida por realizar a análise do desempenho do algoritmo 

paralelo com um problema de tamanho constante de acordo com o incremento das unidades 

de processamento. Algoritmos escaláveis tem o comportamento como os ilustrados pela 

Figura 25, isto é, ocorre uma escala forte quando há uma melhoria significativa do ganho de 

paralelização de acordo com o número de unidades de processamento. 

Identificar a escalabilidade em um sistema paralelo pode se tornar uma tarefa 

complexa. Todavia, a implementação de algoritmos escaláveis robustos é de suma 

importância para que esses códigos possam ser adaptáveis às novas tecnologias de 

processadores multicores e de clusters que vão sendo desenvolvidas.  

 

3.4.6. Escalabilidade Fraca (Lei de Gustafson) 

 

Muitas vezes, programas paralelos são desenvolvidos e testados para problemas 

menores com menos elementos de processamento. No entanto, os problemas alvo desses 

programas relacionam-se com o processamento de uma gama maior de dados e as máquinas, 

para atingir tal objetivo, podem conter um grande número de elementos de processamento. 

Durante a etapa de desenvolvimento paralelo, geralmente utiliza-se uma versão simplificada 

da máquina e do problema, com a meta de avaliar apenas a melhora no tempo e a exatidão dos 

resultados do algoritmo. 

A escalabilidade forte debatida na seção anterior é de suma importância para a área de 

paralelismo, entretanto, Gustafson (1988) comparou experimentos e percebeu que o speedup 

não estava limitado pela parte serial do algoritmo; na realidade, o paralelismo cresceu de 

acordo com o tamanho do problema, e o tamanho do problema cresceu de acordo com o 

tempo e não pelo fator       do algoritmo com infinitos processadores como Amdahl 

propusera. 

Na época, com 1024 cores, Gustafson (1988) apresentou resultados que contrariavam 

a escala de dependência das frações seriais propostas por Amdahl (1967), exibida para 1024 

núcleos na Figura 27. Experimentos com partes serias indo de 0,4% a 0,8% obtiveram 

speedup indo de 1016 a 1021, onde pelo gráfico exibido na Figura 27 se era esperado 

speedups em torno de 167 a 288. 

 



CAPÍTULO 3                               81 

PARALELISMO APLICADO 

 

Figura 27 - Speedup de acordo com a Lei de Amdahl 

 

Fonte: (GUSTAFSON, 1988) 

 

Desta maneira, Gustafson percebeu que é mais realista assumir um tempo de execução 

constante ao invés do tamanho do problema, como fez Amdahl. Na indústria e em diversos 

problemas de engenharia, não é comum a execução de um problema de tamanho fixo com 

diversos números de processadores; esta avaliação é útil somente para pesquisas acadêmicas.  

Portanto, o trabalho de Gustafson (1988) concluiu que a análise mais correta de 

escalabilidade deve ser a realizada com o crescimento do tamanho problema de acordo com o 

crescimento do número de processadores, e esta foi denominada a Lei de Gustafson, também 

conhecida por Lei de Escalabilidade Fraca, inferida pela aplicação da ilustração na Figura 28 

a remodelagem da Equação (3.1), realizada nas Equações (3.6) e (3.7) a seguir. 



82  CAPÍTULO 3 

  PARALELISMO APLICADO 

 

Figura 28 - Ilustração da escalabilidade fraca de de Gustafson. 

 

Fonte: Autoria própria adaptada de (GUSTAFSON, 1988). 

 

 E ao analisar a Figura 28 matematicamente, obtém-se: 

    
  

  
 

         

 
 (3.6)  

              (3.7)  

onde    é tempo paralelo com   processadores (considerado uma unidade),    é o tempo 

sequencial e    é o speedup,       é a parte sequencial do código e   é parte paralela e N é 

o número de processadores. 

A Equação (3.7) sinaliza que o speedup não é somente limitado pela proporção de 

trabalho sequencial (   ) do programa. Na realidade, a Lei de Gustafson observa que para 

muitos problemas dessa área, o paralelismo cresce de acordo com o tamanho do problema, e 

este, aumenta com o tempo. 

Em suma, a Lei de Amdahl de escalabilidade assumiu uma configuração de escala 

forte, isto é, ocorre uma redução do tempo de acordo com a adição de unidades de 

processamento num problema de tamanho fixo. Em contrapartida, a Lei de Gustafson possui 

uma configuração de escala fraca, isto é, ocorre um pequeno aumento na parte sequencial, 

muito inferior ao crescimento observado na parte paralela, de acordo com o crescimento do 

tamanho do problema com um tempo de execução paralelo fixo. 



 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo trata da implementação do algoritmo RTM utilizando a linguagem C e o 

modelo de programação paralela OpenMP. Embora a indústria atualmente dê um foco 

primordialmente para a paralelização do RTM “extra-tiro”, que apresenta resultados 

excelentes e superlineares como já debatidos nos capítulos anteriores, este trabalho buscou 

abordar a análise de desempenho sob uma nova perspectiva de paralelização, a migração 

“intra-tiro”. 

Nas seções a seguir serão apresentados os fluxogramas do algoritmo serial e da 

paralelização respectivamente, assim como serão debatidos os problemas encontrados durante 

a paralelização da Migração Reversa no Tempo. 

 

4.1. Fluxograma do algoritmo serial 

 

O algoritmo serial resumido está descrito pelo fluxograma ilustrado na Figura 29 

exibido a seguir: 

 

Figura 29 - Fluxograma resumido do algoritmo serial 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o yEd Graph Editor 
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 E baseando-se na Figura 29, a Figura 30 e a Tabela 1 ilustram com mais detalhes a 

descrição do algoritmo serial implementado neste trabalho. 

  

Figura 30 - Fluxograma do algoritmo de migração reversa no tempo pré-empilhamento. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o yEd Graph Editor 

 

Tabela 1 - Significado dos blocos no fluxograma exibido na Figura 30. 

 Bloco Descrição 

1.  Entrada de dados 

e alocação de 

variáveis 

 nx = Número de Amostras Horizontais 

 dz = Intervalo de Amostragem Vertical 

 fmax = Frequência Máxima da Source Wavelet 

 nz = Número de Amostras Verticais 

 dx = Intervalo de Amostragem Horizontal 

2.  ler_traço  tr = primeiro traço dos dados sísmicos 

3.  Leitura de 

parâmetros dos 

dados 

 dtrec = Taxa de Amostragem dos dados 

 ns = Número de Amostras por traço 

 factor = Fator Multiplicativo dos Dados 

 dxmax = dx do Grid de Migração 
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 ndtrec = Relação de amostragem dado/RTM 

4.  Cálculo de 

parâmetros da 

migração RTM 

 ttotal = Tempo Total da Gravação 

 dt = dt do Grid de Migração 

 ndtrtm = Número de Amostras no RTM 

 *gama_z = Fator de Atenuação PML no eixo z 

5.  Leitura dos traços  

dos dados 
 *shotgather = Dados amostrados dos traços 

6.  LOOP DOS 

TIROS 

Loop que realiza a migração de cada tiro 

7.  Cálculo de 

Parâmetros da 

Migração do tiro 

 *igx = Posição dos receptores na malha em x 

 *igz = Posição dos receptores na malha em z 

 ixmig0 = X mínimo a ser migrado p/ a fonte 

 ixmig1 = X máximo a ser migrado p/ a fonte 

 isx = Posição da fonte no eixo x 

 isz = Posição da fonte no eixo z 

8.  RETROPROPAG

AÇÃO DOS 

DADOS 

LOOP em t 

LOOP em x 

LOOP em z 

9.  Reamostrar traço 

para a 

amostragem RTM 

 source = Valor de P no ponto reamostrado para o grid do RTM 

10.  Calcular o PML 

para a janela atual 

de migração 

 *gama_x = Fator de Atenuação PML no eixo x 

11.  Cálculo da 

suavização das 

derivadas por 

Blackmann 

 *window_x = Atenuação nas bordas dos campos 

12.  Calcular 

Laplaciano do 

campo de ondas 

 *p_1 = Campo passado 

 *p_2 = Campo atual 

13.  Troca de campos 

no tempo 
 *p_1 = *p_2 e *p_2 = *p_1 

14.  Escrever frame 

propagado 
 * prcv = Frames de Campos Retropropagados 

15.  PROPAGAÇÃO 

DA FONTE 
 LOOP em t 

LOOP em x 

LOOP em z 

16.  Calculo da 

wavelet fonte 
 source = Valor de P no ponto reamostrado para o grid do RTM 

17.  Calcular o PML 

para a janela atual 

de migração 

 *gama_x = Fator de Atenuação PML no eixo x 

18.  Calcular 

Laplaciano do 

campo de ondas 

 *p_1 = Campo passado 

 *p_2 = Campo atual 

19.  Troca de campos 

no tempo 
 *p_1 = *p_2 e *p_2 = *p_1 
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20.  Escrever frame 

propagado 
 * psrc = Frames de Campos Propagados 

21.  CORRELAÇÃO 

CRUZADA DOS 

CAMPOS 

 LOOP em frames 

LOOP em x 

LOOP em z 

22.  Correlação 

Cruzada dos 

frames dos 

campos 

 * imag += psrc * prcv * window_x 

23.  FILTRO 

LAPLACIANO 
 * imag_filter = Filtro laplaciano da imagem migrada 

24.  ESCREVER 

DADOS FINAIS 
 Escrita final dos dados no formato .su 
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4.2. Fluxograma paralelo da retropropagação 

 

Baseando-se na Figura 30, a paralelização da etapa de retropropagação está ilustrada 

na Figura 31. 

 

Figura 31 - Paralelização da retropropagação dos campos ilustrada na Figura 30. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o yEd Graph Editor 
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4.3. Fluxograma paralelo da propagação 

 

Baseando-se na Figura 30, a paralelização da etapa de propagação está ilustrada na 

Figura 32. 

 

Figura 32 - Paralelização da propagação da fonte ilustrada na Figura 30. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o yEd Graph Editor 
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4.4. Correlação Cruzada 

 

Baseando-se na Figura 30, a paralelização da etapa de correlação cruzada está 

ilustrada na Figura 33. 

 

Figura 33 - Paralelização da correlação cruzada dos campos repropropagados  

e propagados ilustrada na Figura 30. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o yEd Graph Editor 

 

4.5. Código Resumido 

 

Esta seção apresenta uma versão resumida do código paralelo desenvolvido, focando 

apenas no entendimento como um todo do programa de Migração Reversa no Tempo 

implementado nesse trabalho. Este resumo está apresentado no Algoritmo 3. 
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Algoritmo 3 - Código resumido do algoritmo RTM paralelo 

/* RESUMO DO CÓDIGO RTM */ 

 

/*CÁLCULOS DE INICIALIZAÇÃO SEQUENCIAIS DE VARIÁVEIS, LEITURA DE 

* DADOS E DO MODELO DE VELOCIDADES  

*/ 

 

for(ishot=0;ishot<nshots;++ishot) 

{ 

 /* SEÇAO PARALELA */ 

 #pragma omp parallel if (is_parallel) num_threads(n_threads) default(none) \ 

 shared(beta,blackmann,diff,dx,dtrec,deriv2,dt,dz,factor,gama_x,gama_z,ixx0,ixx1,igx,\     

 igz,ixmig1,ishot,ixmig0,iframe,ixb,ixe,isx,ilanco,izb,isz,finish,it0,imag,imag_filter, \ 

 imagtrace,ndtrtm,nshots,nzz,nxx,nrec,ns,nx,nz,nmigtrc,nt,nframes,shotidx,out_file,\ 

 out_name,prcv,psrc,p_1,p_2,p_aux,reclen,start,ttotal,shotgather,vel,window_x,x0,\ 

 n_threads)\ 

 private(delt,fonte,gama,ix,iz,itrc,invpgama,iconv,it,ircv,irec,iframe_cross,laplacian,\ 

 mgama,source,t) 

 { 

  /* LOOP PARALELO DE INICIALIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO */ 

  #pragma omp for schedule(static,10) 

  for(itrc=shotidx[ishot];itrc<shotidx[ishot+1];++itrc) 

  { 

   /* CÁLCULOS REFERENTES AOS PARAMETROS  

    * DA MIGRAÇÃO DO TIRO ATUAL. */ 

  } 

   

  #pragma omp single nowait 

  { 

   /* CÁLCULOS SEQUENCIAIS LIVRES DE DEPÊNDENCIA*/ 

  } 

   

  /* LOOP DE RETROPROPAGAÇÃO DOS DADOS SÍSMICOS*/ 

  for(it=0;it<nt;++it) 

  { 

   /* CÁLCULO DO INÍCIO DO CAMPO DE PRESSÃO DOS DADOS*/ 

    

   /* LOOP PARALELO NA JANELA DE MIGRAÇÃO */ 

   /* NOTAR PARALELIZAÇÃO VIA GUIDED*/ 

   #pragma omp for schedule(guided) 

   for(ix=(ixx0+DRVLEN);ix<(ixx1-DRVLEN);++ix) 

   { 

    for(iz=(DRVLEN-1);iz<(nzz-DRVLEN);++iz) 

    { 

     /* LOOP DE REAMOSTRAGEM DE CADA  

      *TRAÇO DO MODELO, REALIZADA POR CADA  

      *THREAD */ 

     for(itrc=0;itrc<nrec;++itrc) 

     { 

      /* CÁLCULO DE REAMOSTRAGEM  

       * DE TRAÇO */ 

     } 

      

      /* CÁLCULO DIVERSOS */ 
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      for(iconv=DRVLEN-1;iconv>0;--iconv) 

      { 

       /* CÁLCULO DO OPERADOR  

        *LAPLACIANO DA EQUAÇÃO  

        * ESCALAR DA ONDA */ 

      } 

 

      /* CÁLCULO DO CAMPO ATUAL */ 

 

     } 

    } 

 

    #pragma omp single 

    { 

     /* TROCA DE CAMPOS NO TEMPO; 

      * CÁLCULO SEQUENCIAL E COM  

      * DEPÊNDENCIA */ 

    } 

 

    #pragma omp single nowait 

    { 

     /* ESCRITA DE FRAMES  

      * RETROPROPAGADOS NA MEMÓRIA 

      * QUANDO NECESSÁRIO */ 

    } 

   } 

 

   /* FIM DE RETROPROPAGAÇÃO*/ 

 

   #pragma omp single nowait 

   { 

    /* CÁLCULOS SEQUENCIAIS LIVRES DE  

     * DEPÊNDENCIA*/ 

   } 

 

   /* LOOP DE PROPAGAÇÃO DA FONTE SIMULADA*/ 

   for(it=0;it<nt;++it) 

   { 

    /* CÁLCULO DO INÍCIO DO CAMPO  

     * DE PRESSÃO DA FONTE*/ 

     

    /* LOOP PARALELO NA JANELA DE MIGRAÇÃO */ 

    /* NOTAR PARALELIZAÇÃO VIA STATIC*/ 

    #pragma omp for schedule(static,1) 

    for(ix=(ixx0+DRVLEN);ix<(ixx1-DRVLEN);++ix) 

    { 

     for(iz=(DRVLEN-1);iz<(nzz-DRVLEN);++iz) 

     { 

       

      /* CÁLCULO DIVERSOS */ 

     

      for(iconv=DRVLEN-1;iconv>0;--iconv) 

      { 

       /* CÁLCULO DO OPERADOR  

        *LAPLACIANO DA EQUAÇÃO  
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       * ESCALAR DA ONDA */ 

     } 

 

     /* CÁLCULO DO CAMPO ATUAL */ 

 

    } 

   } 

 

   #pragma omp single 

   { 

    /* TROCA DE CAMPOS NO TEMPO; 

     * CÁLCULO SEQUENCIAL E COM  

     * DEPÊNDENCIA */ 

   } 

 

   #pragma omp single nowait 

   { 

    /* ESCRITA DE FRAMES  

     * PROPAGADOS NA MEMÓRIA 

     * QUANDO NECESSÁRIO */ 

   } 

  } 

 

  /* FIM DE PROPAGAÇÃO*/ 

 

  #pragma omp single nowait 

  { 

   /* CÁLCULOS SEQUENCIAIS LIVRES DE  

    * DEPÊNDENCIA*/ 

  } 

 

  /* LOOP DE CORRELAÇÃO CRUZADA */ 

  for(iframe_cross=0;iframe_cross<nframes;++iframe_cross) 

  { 

 

   /* CÁLCULOS DE REFERÊNCIA EM FRAMES  

    * RETROPROPAGADOS */ 

 

   #pragma omp for schedule(static,1) 

   for(ix=(ixmig0-1-nborda);ix<(ixmig1-nborda);++ix) 

   { 

    /* CÁLCULOS DIVERSOS */ 

 

    for(iz=0;iz<nz;++iz) 

    { 

     /* CÁLCULO DE CORRELAÇÃO CRUZADA DOS  

      * CAMPOS psrc E prcv */ 

    } 

   } 

  } 

 

  /* FIM DE CORRELAÇÃO CRUZADA*/ 

 

  #pragma omp single nowait 

  { 
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   /* CÁLCULOS SEQUENCIAIS LIVRES DE  

    * DEPÊNDENCIA*/ 

  } 

 

  /* FILTRO LAPLACIANO */ 

  /* LOOP PARALELO NA JANELA DE MIGRAÇÃO */ 

  #pragma omp for schedule(static,1) 

  for(ix=(ixx0+DRVLEN);ix<(ixx1-DRVLEN);++ix) 

  { 

   for(iz=(DRVLEN-1);iz<(nzz-DRVLEN);++iz) 

   { 

     

    /* CÁLCULO DIVERSOS */ 

   

    for(iconv=DRVLEN-1;iconv>0;--iconv) 

    { 

     /* CÁLCULO DO OPERADOR  

      *LAPLACIANO NA IMAGEM FINAL */ 

    } 

   } 

  } 

 

  #pragma omp single nowait 

  { 

   /* VERIFICAÇÃO SE ESTE É O ÚLTIMO TIRO MIGRADO */ 

   if(ishot==nshots-1) 

   { 

    for(ix=0;ix<nx;ix++) 

    { 

     /* ESCREVER TRAÇO MIGRADO NO ARQUIVO 

      * FINAL */ 

    } 

   } 

  } 

 

 }/* FIM DE SEÇÃO PARALELA */ 

}/* FIM DO LOOP DE TIROS */ 

 

/* DESALOCAÇÃO DE VARIÁVEIS*/ 

/* FIM DE MIGRAÇÃO*/ 

Fonte: Autoria própria 

 

4.6. Problemas, desafios encontrados e soluções propostas 

 

Ao longo destes dois anos de pesquisa sobre paralelismo de Migração Reversa no 

Tempo, diversos problemas e desafios foram encontrados. Nesta seção serão debatidos os 

principais empecilhos e problemas encontrados, com o intuito de ilustrar a trajetória deste 

trabalho. 
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 1ª versão – Sequencial 

 

Uma das primeiras dificuldades enfrentadas se deveu ao fato da indústria sísmica 

ainda ser muito dependente da linguagem Fortran. Logo, tanto os dados como os modelos de 

velocidades são ordenados em colunas na memória (collumn order). Contudo, a linguagem 

escolhida para este trabalho foi o C, que trabalha com matrizes ordenadas em linhas na 

memória (line order). Essa versão conseguiu realizar a migração com sucesso, contudo, ainda 

era demasiadamente lenta devido à característica matricial do algoritmo. 

 

 2ª versão – Sequencial otimizada 

 

Na segunda versão do algoritmo sequencial foi utilizada a técnica de substituir 

matrizes por ponteiros de vetores simulando matrizes (                           

   ). Com essa substituição das matrizes por ponteiros, observou-se uma expressiva melhora 

do desempenho do algoritmo serial devido à posição sequencial de acesso aos elementos das 

matrizes na memória. 

 

 3ª versão – A primeira versão paralela 

 

Esta versão implementou a paralelização inicial do algoritmo, e observou-se de 

imediato um melhor desempenho paralelizando os cálculos das colunas, isto é, delegando para 

cada thread uma ou mais colunas de quaisquer cálculos matriciais. De fato, isto também é 

consequência da ordenação dos dados na memória realizada na versão anterior. 

Utilizando os conceitos discutidos neste e no capítulo anterior, percebeu-se que o teste 

de escalabilidade da paralelização deste algoritmo poderia ser realizado com o aumento da 

dimensão de um modelo de velocidades ou da quantidade de tiros a serem processados. Como 

só havia um único conjunto de dados sintéticos disponível, foram realizados diversos 

downsamplings
18

 no maior modelo de velocidades para a obtenção de outros modelos 

menores. Caso não houvesse melhoras de desempenho com o aumento do modelo de 

velocidades, o algoritmo não estaria escalando. Neste ponto, a paralelização já obtinha bons 

resultados de desempenho, mas esses ainda não escalavam. 

 

                                                 
18

 Técnica de reduzir a quantidade de amostras em um vetor e uma matriz, para que se reduza a dimensão do 

dado, contudo, preservando sua essência. 
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 4ª versão – A primeira versão paralela escalável 

 

Neste ponto, a técnica do uso de ponteiros de vetor também possibilitou outra 

melhoria, dada pela otimização das diversas cópias matriciais com borda que antes eram 

realizadas com complexidade                           e foram reduzidas para 

                      ; outras com complexidade                      

foram diminuídas para                       , e as cópias que não incluíam bordas 

foram reduzidas de complexidade          para ótimos     . Após tais alterações nas 

cópias matriciais do algoritmo, foi obtida a primeira versão escalável deste trabalho. 

 

 5ª versão – A melhor versão paralela escalável 

 

 O intuito desta versão foi o aperfeiçoamento da paralelização, dado que na versão 

anterior ocorria uma abertura de seções paralelas no início e fim de cada etapa crucial do 

algoritmo (retropropagação e propagação); e, além disso, a correlação cruzada ainda não 

havia sido paralelizada devido à condição de corrida de algumas variáveis. 

 

Figura 34 - Utilização da ferramenta htop do Linux para observar a eficiência de cada processador 

 

Fonte: Autoria própria utilizando 24 threads no RTM paralelo monitorado pelo htop 
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Nesse contexto, a observação da eficiência de paralelização também se deu como 

importante, e essa observação foi realizada com o auxílio da ferramenta htop do sistema 

Linux, exibida na Figura 34 acima. Com a observação da distribuição de carga aos 

processadores, a independência de acesso das variáveis mais cruciais pôde ser identificada e 

implementada eficientemente por meio de cálculos lineares por thread. Em contrapartida, nos 

casos das variáveis menos cruciais utilizou-se diretivas de regiões críticas da linguagem 

OpenMP (o que equivale a um mutex, dado que somente uma thread pode acessar aquelas 

variáveis por vez). 

Dessa maneira, a versão paralela do algoritmo com o melhor grau de escalabilidade foi 

alcançada, e considerou-se que o objetivo proposto por este trabalho foi atingido nessa versão. 

 

 6ª versão – A última tentativa 

 

Ainda foi implementada uma tentativa adicional do aprimoramento do algoritmo; que 

utilizara técnicas de otimização de Cache aplicando estruturas de matrizes, nas que tinham a 

mesma dimensão. Por mais que tenha sido observado um ganho nos cálculos matriciais, 

perderam-se as vantagens associadas à redução da complexidade matricial nas cópias de 

matrizes (dados entrelaçados na memória impossibilitam as técnicas anteriores), resultando 

em uma perda geral de desempenho. Portanto, concluiu-se que a melhor versão paralela foi a 

anterior, cujos resultados serão descritos no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS 

 

Os dados sísmicos geralmente utilizados neste tipo de pesquisa são não somente 

custosos, mas em geral de propriedade industrial. Assim, aqui foi utilizado o grupo de dados 

Marmousi 2-D proporcionados pelo Institut Français du Pétrole (1990). Esses dados são 

sintéticos e simulam uma aquisição marinha 2-D Versteeg (1993). A geometria e o modelo de 

velocidades foram criados para produzir dados complexos que requerem técnicas avançadas 

de processamento tais como as discutidas no presente trabalho. 

 Para a execução do algoritmo, a fonte escolhida teve uma frequência de       e, 

como apontado no capítulo anterior, realizou-se o downsampling no maior modelo de 

velocidades disponibilizado pelo IFP, obtendo as seguintes dimensões: 

 

Tabela 2 - Dimensões dos modelos de velocidades utilizados. 

Modelo nz Nx z0 x0 Dz Dx 

1 151 461 0.0 0.0 20 20 

2 188 576 0.0 0.0 16 16 

3 251 767 0.0 0.0 12 12 

4 376 1151 0.0 0.0 8 8 

5 751 2301 0.0 0.0 4 4 

 

5.1. Desempenho sequencial 

 

O resultado foi considerado ótimo quanto à sua qualidade devido à complexidade do 

modelo de dados do Marmousi. A migração de todos os 240 tiros com o maior modelo de 

velocidades resulta na máxima qualidade possível da seção migrada, resultado este que é 

apresentado na Figura 35. É possível observar as falhas, o domo salino e outros eventos 

sísmicos nesta imagem. Os tempos da execução serial para a obtenção deste resultado com os 

cinco modelos de velocidades podem ser encontrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tempo de execução sequencial da migração dos cinco modelos. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Serial 4h,45m,42s 7h,25m,44s 14h,28m,42s 35h,51m,2s 223h,7m,37s 

 

A qualidade da migração é realmente importante, mas a execução serial com o modelo 

de maior amostragem levará mais do que 220 horas para ser realizada, isto é, um período 

maior do que nove dias de execução ininterrupta. Estes resultados evidenciam a necessidade 
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da utilização de uma abordagem paralela para o algoritmo em questão, ainda mais tendo em 

vista que esta etapa inicial de pesquisa é para um projeto 2D. 

 

Figura 35 - Resultado da migração do conjunto de dados Marmousi, com o campo de velocidades de dimensões 

751x2301 usando 24 threads no algoritmo paralelo de RTM. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o imageamento de dados sísmicos do Seismic Unix 

 

5.2. Desempenho paralelo 

 

Este trabalho utilizou uma máquina com as seguintes configurações: 2 AMD Opteron 

6172 de 12 núcleos (24 núcleos), 16 GB DDR3 de RAM, HD 160 GB e sistema Linux 

Ubuntu 12.04. Foram realizados 10 testes compostos de 2 a 24 threads (somente número par 

de threads), aplicando os cinco modelos de velocidades para migrar apenas o primeiro tiro do 

conjunto de dados Marmousi. Em seguida, obteve-se, a média aritmética dos tempos para uma 

maior precisão nesta medida. Inferiu-se então que a migração total do modelo poderia ser 

dada pelo tempo médio vezes a quantidade de tiros do dado (neste caso, composto por 240 

tiros). As seções que seguem utilizam os tempos aqui descritos para empreender as análises de 
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paralelismo debatidas no capitulo anterior. Os tempos médios de execução por tiro são 

apresentados na Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Tabela dos tempos de execução paralelo médio dos cinco modelos para 1 tiro. 

Threads Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

2 0h,0m,41s   0h,1m,4s   0h,2m,5s 0h,5m,12s 0h,32m,38s 

4 0h,0m,21s 0h,0m,32s   0h,1m,3s 0h,2m,38s 0h,16m,24s 

6 0h,0m,14s 0h,0m,22s 0h,0m,43s 0h,1m,46s  0h,11m,2s 

8 0h,0m,10s 0h,0m,16s 0h,0m,33s 0h,1m,21s  0h,8m,19s 

10 0h,0m,9s 0h,0m,13s 0h,0m,27s   0h,1m,6s  0h,6m,50s 

12 0h,0m,7s 0h,0m,12s 0h,0m,23s 0h,0m,55s  0h,5m,46s 

14 0h,0m,6s 0h,0m,10s 0h,0m,20s 0h,0m,48s  0h,5m,1s 

16 0h,0m,6s   0h,0m,9s 0h,0m,17s 0h,0m,43s  0h,4m,26s 

18 0h,0m,5s   0h,0m,8s 0h,0m,16s 0h,0m,39s  0h,4m,0s 

20 0h,0m,5s   0h,0m,7s 0h,0m,14s 0h,0m,36s  0h,3m,40s 

22 0h,0m,4s   0h,0m,7s 0h,0m,13s 0h,0m,34s  0h,3m,23s 

24 0h,0m,4s   0h,0m,6s 0h,0m,13s 0h,0m,31s  0h,3m,9s 

 

Estes dados resultaram na análise gráfica exibida na Figura 36. 

 

Figura 36 - Análise gráfica dos tempos de execução referenciando os resultados da Tabela 4. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o Matlab 
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Considerando que a migração completa dos dados do Marmousi será o tempo médio 

vezes 240, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 5 - Tabela dos tempos de execução paralelo médio dos cinco modelos para 240 tiros. 

Threads Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

2 2h,44m,49s 4h,16m,8s 8h,22m,1s 20h,49m,7s 130h,35m,1s 

4  1h,24m,4s 2h,11m,19s 4h,15m,56s 10h,33m,34s 65h,36m,5s 

6 0h,57m,28s 1h,29m,20s 2h,53m,21s 7h,7m,40s 44h,8m,14s 

8 0h,43m,48s 1h,7m,46s 2h,12m,4s 5h,24m,30s 33h,19m,57s 

10  0h,36m,6s 0h,55m,41s 1h,48m,5s  4h,24m,51s 27h,22m,33s 

12  0h,31m,3s 0h,48m,3s 1h,32m,47s 3h,43m,48s 23h,6m,55s 

14  0h,27m,7s 0h,41m,28s 1h,21m,15s  3h,15m,1s 20h,5m,12s 

16  0h,24m,2s 0h,36m,47s 1h,11m,36s 2h,53m,23s 17h,44m,51s 

18 0h,22m,16s 0h,33m,55s 1h,4m,56s 2h,36m,48s 16h,0m,49s 

20 0h,20m,41s 0h,31m,15s 0h,59m,48s 2h,25m,13s 14h,40m,20s 

22 0h,18m,45s 0h,29m,13s 0h,55m,23s 2h,16m,45s 13h,33m,36s 

24 0h,17m,50s 0h,27m,29s 0h,52m,47s  2h,7m,18s 12h,36m,53s 

  

E os dados da Tabela 5 resultou na análise gráfica exibida na Figura 37. 

 

Figura 37 - Análise gráfica dos tempos de execução referenciando os resultados da Tabela 5. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o Matlab 
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Nas Figuras 36 e 37 é possível notar uma redução expressiva no tempo de execução 

por tiro e de todos os tiros do Marmousi com todos os modelos de velocidades. Essa análise 

demonstra ainda mais a necessidade de aplicação de paralelismo nos problemas de Migração 

Reversa no Tempo. 

 

5.3. Speedup e Escalabilidade forte de Ahmdal 

 

Baseando-se na teoria discutida nas seções 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.5 referente ao trabalho de 

Amdahl (1967), foram realizados cálculos de Speedup, que geraram os seguintes resultados: 

 

Tabela 6 - Tabela do Speedup da execução paralela médio dos cinco modelos. 

Threads Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

2 1,73339 1,740287 1,730416 1,722033 1,708687 

4 3,398035 3,394309 3,39428 3,395058 3,401246 

6 4,971433 4,989593 5,011099 5,029592 5,055299 

8 6,522459 6,576129 6,577492 6,628731 6,693946 

10 7,913473 8,003579 8,037268 8,12132 8,150458 

12 9,200957 9,275044 9,361274 9,611441 9,652676 

14 10,53435 10,74943 10,6898 11,02918 11,10806 

16 11,88797 12,11662 12,13089 12,40576 12,5723 

18 12,83114 13,14113 13,37776 13,71724 13,93344 

20 13,81186 14,2605 14,52344 14,81108 15,20732 

22 15,23087 15,25212 15,68453 15,72819 16,45465 

24 16,01309 16,21408 16,45575 16,89694 17,68776 

 

A análise gráfica da Tabela 6 pode ser encontrada na Figura 38 exibida a seguir. De 

fato, nota-se um aumento expressivo do speedup em relação ao número de threads. Isto 

sinaliza que a paralelização alcançou bons níveis, atingindo uma redução de 17 vezes no 

tempo de execução com 24 threads em relação à versão serial. 

A Figura 38 também sinaliza que o limite de saturação dos speedups deste algoritmo 

paralelo para os cinco modelos está longe, dado que os speedups ainda apresentam um 

comportamento referente a uma região linear, de acordo com o exemplo ilustrado na Figura 

25. Assim, é possível inferir que o limite superior dos speedups nesse algoritmo paralelo 

encontra-se na ordem de centenas de processadores. Consequentemente, é possível concluir 

que o algoritmo está alcançando escala forte de acordo com a Lei de Amdahl, isto é, ocorre 

um ganho expressivo de comportamento linear, com algumas dezenas de processadores, 

tendendo a um limite superior de speedup, na ordem de centenas de processadores. 
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Figura 38 - Análise gráfica do Speedup referenciando os resultados da Tabela 6. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o Matlab 

 

5.4. Eficiência e Escalabilidade fraca de Gustafson 

 

Considerando agora a teoria discutida nas seções 3.4.4 e 3.4.6 do capítulo anterior 

referente ao trabalho de Gustafson (1988), foram realizados cálculos de eficiência, que 

geraram os seguintes resultados: 

 

Tabela 7 - Tabela da Eficiência da execução paralela dos cinco modelos. 

Threads Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

2 0,866 0,870 0,865 0,861 0,854 

4 0,849 0,848 0,848 0,848 0,850 

8 0,815 0,822 0,822 0,828 0,836 

16 0,742 0,757 0,758 0,775 0,785 

24 0,667 0,675 0,685 0,704 0,736 

 

E estes dados resultaram na análise gráfica exibida na Figura 39. 
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Figura 39 - Análise gráfica da Eficiência referenciando os resultados da Tabela 7. 

 

Fonte: Autoria própria utilizando o Matlab 

 

Na Figura 39 é possível notar o aumento de eficiência do algoritmo de acordo com a 

ampliação da carga algorítmica a partir de 4 threads, como esperado, de acordo com os 

speedups alcançados na seção anterior. Também são observados bons níveis de eficiência de 

paralelização, chegando a 73% com o uso do modelo de maior dimensão. 

Além disso, na Figura 38 referente à análise de speedup, percebe-se que, de acordo 

com o aumento das threads, o speedup cresce melhor para problemas de maior carga 

algorítmica. Por consequência, a eficiência exibida na Figura 39 também apresenta esta 

característica, isto é, de acordo com o aumento das threads e da carga algorítmica, obtém-se 

maior eficiência. O conjunto de dados Marmousi proporcionou diversos desafios de geologia 

para este trabalho, contudo, esses dados sintéticos tem dimensões pequenas para indústria 

sísmica. Neste contexto, por meio dos resultados exibidos na Figura 39 é possível inferir que 

dados reais, com maior carga algorítmica, alcançarão índices ainda mais escaláveis. 

Portanto, pode-se concluir que esta versão paralela do algoritmo de Migração Reversa 

no Tempo também está escalando de acordo com a Lei de Gustafson, o que implica no 

alcance das metas propostas para este trabalho.



 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho discutiu a questão da migração sísmica pelo algoritmo de reversão 

temporal, que tem como objetivo o imageamento sísmico usando modelos acústicos. A 

indústria petrolífera gasta milhões de dólares a cada ano para alcançar resultados que levarão 

a descobertas de reservatórios de óleo e gás. Assim, considerando a atual conjuntura de 

exploração e produção de petróleo, este trabalho realizou um estudo relacionado à avaliação 

de um algoritmo de Migração Reversa no Tempo (RTM) paralelo na linguagem C, fazendo 

uso do modelo de programação paralela OpenMP. Essa análise teve o intuito de provar a 

robustez desse algoritmo frente às tecnologias mais recentes de processadores multicore e de 

clusters, baseando-se nos estudos da adaptabilidade de programas paralelos às tecnologias do 

futuro. 

Até a corrente etapa desta pesquisa, concluiu-se que o RTM é uma excelente forma de 

abordar o problema de migração sísmica, dado que foram obtidos resultados de qualidade 

satisfatória em regiões com eventos sísmicos complexos compostos por variações horizontais 

de velocidade, falhas tectônicas e em áreas de alta incidência de diapirismo. Tais desafios 

geológicos foram possibilitados pela alta complexidade estrutural do modelo de dados 

sintéticos Marmousi, que compôs a base de dados deste trabalho. 

Adicionalmente, foi possível concluir que o desempenho sequencial do algoritmo 

RTM faz esta versão não ser viável considerando uma escala industrial, dado que para migrar 

o Marmousi serialmente seriam necessários mais do que nove dias de execução ininterrupta. 

Os dados apresentados no capítulo de resultados indicam que uma abordagem paralela 

eficiente para este problema é essencial, colocando-se como um instrumento importante para 

a área da geofísica. Assim, foi realizada uma implementação paralela com o objetivo de 

garantir a viabilidade, integridade e escalabilidade algorítmica para a nova geração de 

sistemas paralelos e distribuídos. 

A migração de dados sísmicos é uma etapa financeira e computacionalmente custosa, 

sendo que o uso de novas tecnologias multicore e de multiprocessamento podem levar a novas 

descobertas de mega campos de produção petrolífera tais como os da região do pré-sal 

brasileiro. Entretanto, para atingir tal objetivo, é importante buscar soluções que mantenham a 

precisão, e que sejam eficiente e adaptável as novas tecnologias de hardware. 

No quinto capítulo foram apresentados os resultados do desempenho da atual versão 

paralela deste programa, realizada em uma máquina 24-core e de 16 GB de RAM. Foram 

empreendidos 10 testes compostos de 2 a 24 threads, utilizando os cinco modelos de 
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velocidades para migrar apenas o primeiro tiro do conjunto de dados Marmousi. Além disto, 

inferiu-se que o tempo de migração total do Marmousi poderia ser dado pelo tempo médio 

dessas 10 execuções, multiplicado pela quantidade de tiros no modelo (neste caso composto 

por 240 tiros). Utilizando a máxima potência do computador, aplicada ao maior modelo de 

velocidades disponível, a versão paralela obteve um ganho de tempo de execução de 17 vezes 

em relação à versão serial e uma eficiência de 70%. 

Este trabalho ainda não abordou a alocação de memória, geralmente necessária nestes 

projetos, dado que a meta aqui foi implementar o paralelismo e assim, reduzir ao máximo a 

parte serial do código. Na análise 2D, é possível que uma migração seja concluída com êxito 

alocando todos os frames de propagação ondulatória na memória do computador. Todavia, em 

3D isso geralmente não é possível, devido a propagação de onda 3D não caber nas memórias 

RAM atuais. O estudo da alocação de memória envolvida neste projeto será objetivo de um 

trabalho futuro. 

Esta pesquisa também não abordou a implementação de uma granularidade mista, qual 

se infere no alcance de resultados ainda mais escaláveis para migração RTM. É necessário 

pesquisar até onde esta redução de granularidade resultará de fato em uma melhora do 

desempenho e da escalabilidade. 

Por meio dos resultados dos tempos de paralelização, no Capítulo 5 verificou-se que o 

algoritmo paralelo RTM implementado alcançou a escalabilidade forte proposta na Lei de 

Amdahl, já que, de acordo com o aumento do número das threads, problemas de tamanho 

constantes tem um ganho linear tendendo a uma região de saturação do speedup. Em suma, 

esta análise concluiu que o limite de saturação do speedup desse algoritmo ainda está distante, 

possivelmente com o uso da ordem de centenas de processadores. 

Ainda a respeito dos resultados apresentados no Capítulo 5, destaca-se que o algoritmo 

paralelo RTM também alcançou a escalabilidade fraca proposta pela Lei de Gustafson, já que 

a eficiência do algoritmo cresceu de acordo com a carga algorítmica, isto é, houve um 

aumento da eficiência do algoritmo simultâneo ao aumento das threads e da carga 

algorítmica. Isto implica em uma expansão maior da parte paralela do código em relação ao 

aumento da parte sequencial com o crescimento da carga algorítmica, conforme o que propôs 

Gustafson (1988). Em suma, conclui-se que o limite de saturação da eficiência do algoritmo 

ainda está muito distante, possivelmente no processamento de problemas na ordem de milhar. 

Finalizando, considerando os objetivos impostos pela Lei de Ahmdal e a Lei de 

Gustafson, este trabalho concluiu que a versão paralela do algoritmo de Migração Reversa no 
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Tempo aqui proposta está escalando com escala forte e fraca, o que implica no alcance das 

metas iniciais idealizadas para o trabalho. 

 

6.1. Trabalhos Futuros 

 

Durante esta etapa inicial de paralelização do RTM, não foram mais encontradas 

partes do código onde seria possível obter melhorias de desempenho significativas. 

Entretanto, algumas estratégias podem ser consideradas para mudanças que poderiam 

melhorar a escalabilidade e a eficiência deste algoritmo paralelo. 

Como mencionado anteriormente, diversos softwares de paralelização de migração 

sísmica trabalham com granularidade grossa, ao contrário da granularidade fina abordada 

aqui. Com os resultados alcançados, é possível inferir que a paralelização de granularidade 

mista, ou seja, uma paralelização que partilha um tiro entre alguns núcleos e executa outros 

tiros partilhados em outros núcleos concorrentemente, provavelmente alcançará speedups 

ainda mais satisfatórios. 

A análise abordada nesta dissertação foi bem promissora para dados sintéticos, 

contudo, será mais conclusiva quando for realizada para dados reais e possivelmente em 3D. 

Logo, o próximo passo dessa pesquisa é evoluir este software para poder também trabalhar 

com geometrias 3D. 

Adicionalmente, a separação da retropropagação e da propagação pode parecer mais 

didática, mas ambas propagam a equação da onda de forma semelhante, na mesma janela de 

migração. Portanto, é possível crer em um pequeno ganho de overhead resultante da 

unificação destas etapas, que na migração como um todo pode proporcionar um ganho 

expressivo. A resolução da condição de imagem pode ser dada a posteriori destas etapas 

unificadas. 

Os computadores de hoje têm memória RAM suficiente para armazenar todas as 

imagens que participam na retropropagação e software de propagação, mas isto não é possível 

em 3D, como já mencionado. Uma solução comum para este problema na indústria 

atualmente é a escrita dos frames em um arquivo (que pode ser utilizado para efeitos de 

visualização da propagação da onda), o qual armazena o processo de propagação, e, quando a 

etapa de correlação cruzada é necessária, os frames são lidos de volta para a memória RAM. 

Isto adiciona mais execução serial e por essa razão não foi aplicado nesta etapa de pesquisa, 

cuja meta era a análise de partes essencialmente paralelas do código. 
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Entretanto, uma solução ainda mais eficiente que resolve este problema é a solução 

por checkpoints proposta por Symes (2007), onde são gravados apenas alguns quadros da 

propagação da onda em arquivo, e quando necessário para a correlação cruzada, os frames 

checkpoints são lidos outra vez e a rotina de propagação da onda é executada novamente, 

mantendo apenas os quadros necessários para a correlação cruzada na memória RAM, 

conforme ilustra a Figura 40. Esta estratégia reduz expressivamente parte sequencial do 

código (gravar todos os frames no arquivo) e amplia significativamente a parte paralela 

(propagar a onda outra vez) do algoritmo. Assim, é possível inferir que esta estratégia 

proporcionará uma melhoria da escalabilidade do algoritmo paralelo, que será observada pelas 

análises abordas neste trabalho. 

 

Figura 40 - Propagação da onda por checkpoints. 

 

Fonte: (SYMES, 2007) 

  

Seguindo a tendência da indústria sísmica, futuramente a continuidade deste trabalho 

também terá como meta o estudo do desempenho deste algoritmo de migração em GPU’s, 

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

das GPU’s embarcadas nas placas de vídeo pelos sistemas operacionais dos computadores 

atuais geralmente é mínima, ou seja, a placa de vídeo está praticamente ociosa a maior parte 

do tempo; exceto quando a mesma está executando tarefas que requerem processamento de 

gráficos de alta definição, como exibição de vídeos, e no processamento gráfico de jogos. Isso 

faz a GPU ter uma vantagem de processamento em relação a CPU, já que a segunda é 

constantemente exigida para tarefas do sistema operacional, bem como para a execução de 

programas de usuário. Ao contrário das CPU’s, as GPU’s apresentam uma arquitetura 

massivamente paralela, que privilegia a execução de vários threads simultâneos de forma mais 
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lenta, em vez de enfatizar o desempenho mais rápido de uma única thread como nas CPU’s, e 

essa é a principal razão da vantagem de desempenho de softwares programados em GPU’s. 

Por isso, a programação paralela realizada em GPU’s, embora mais complexa devido a 

gerência de memória entre o computador e a placa de vídeo, geralmente tem um desempenho 

dezenas e até centenas de vezes melhor que as realizadas em CPU’s. 

Neste contexto, está sendo conhecido o desempenho da linguagem CUDA nas GPU’s 

das placas de vídeo NVIDIA, comumente utilizadas para tarefas como as de migração na 

indústria. A priori, é conhecido o resultado de que a paralelização de cada tiro (granularidade 

grossa) para diversas GPU’s já implica em um desempenho ótimo como visto nos trabalhos 

de Micikevicius (2009) e Abdelkhlek, Calandra, et al. (2009).  

Dentre os próximos passos desse trabalho está a conversão da atual versão paralela do 

código que implementa a granularidade fina em OpenMP, para CUDA. Unindo essa futura 

versão de granularidade fina aos estudos anteriores de granularidade grossa, enfim será 

possível a utilização do forte poder de processamento das GPU's no estudo de migração RTM 

de granularidade mista. Espera-se resultados bastante promissores desta estratégia de 

programação e essa será a principal meta do futuro dessa pesquisa de Migração Reversa no 

Tempo paralela. 

Concluindo, por meio dos estudos apresentados neste trabalho é possível inferir que a 

avaliação do ponto ótimo de uma granularidade mista na paralelização do RTM pode vir a ser 

de suma importância para a área de geofísica. 
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APÊNDICE A: FUNDAMENTAÇÃO MATEMÁTICA DA RESOLUÇÃO DE 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS NÚMERICAS 

 

A.1 - Expansão numérica pela série de Taylor 

 

 Uma função contínua      de uma única variável   pode ser linearizada em torno de 

um ponto de operação    de acordo com a série de Taylor definida pela seguinte expressão: 

 
        

      

  
       

 

   

 
(A-1) 

A série de Taylor tem diversas aplicações nas mais diversas áreas, sendo que a 

finalidade mais importante para este trabalho consiste na realização de derivadas parciais de 

funções discretizadas. Essas derivadas são obtidas por meio do uso de amostras ao redor de 

um ponto de operação e de suas amostras vizinhas, após um truncamento da série de Taylor. 

Entretanto, o campo de onda captado gravado na superfície não é uma função 

unidimensional. Portanto, a série de Taylor utilizada neste trabalho é a que aborda mais de 

uma dimensão, exibida pela equação abaixo: 

 
             

        

  

 

   

      
 

(A-2) 

 

A.2 - Diferenciação parcial numérica de segunda ordem 

 

Para a resolução da equação escalar da onda exibida na Equação (2.1) é necessário 

realizar a diferenciação numérica do campo de onda   em relação aos eixos  ,   e  . Esta 

diferenciação numérica é realizada fazendo uso da expansão da série de Taylor em torno dos 

pontos próximos ao ponto de operação, como ilustra a Figura A. 1. 

 

Figura A. 1 - Linearização central de segunda ordem em t. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Por Taylor, realiza-se a expansão dos termos em torno do ponto de operação. Nesta 

seção será demonstrada a abordagem para diferenciação numérica parcial de segunda ordem, 

que é igual à derivada parcial temporal utilizada na maioria dos algoritmos de migração por 

diferenças finitas na diferenciação quadrática de   em relação ao tempo. Desta maneira, por 

meio da Figura A. 1 e da Equação (A-2) obtém-se: 

                     
    

  

         

  
 

     

  

          

    (A-3) 

                     
    

  

         

  
 

     

  

          

    (A-4) 

Realizando o somatório das Equações (A-3) e (A-4), serão anuladas as derivadas 

parciais ímpares e este procedimento resultará na seguinte expressão: 

                                         
          

    (A-5) 

Após algumas operações matemáticas, é possível o isolamento da segunda derivada 

parcial para obtenção da expressão de diferenciação de segunda ordem em    com resolução 

central, fazendo uso apenas das amostras no tempo e do intervalo de amostragem da Equação 

(A-5). A diferenciação numérica é dada pela multiplicação de alguns coeficientes pelas 

amostras laterais de  , conforme exibe a Equação (A-6) abaixo: 

          

   
  

                                              

     
 (A-6) 

 Quanto mais termos mais termos houver na expansão da série de Taylor, isto é, quanto 

mais expansões antes do truncamento, mais precisa e menor será o erro da derivada parcial. 

No algoritmo em questão, a migração por diferenças finitas necessita de uma resolução 

espacial mais precisa. 

Na indústria sísmica é muito comum a utilização de uma expansão central de oito 

termos nas derivadas espaciais, isto é, a série parcial de Taylor será truncada somente na 

oitava derivada parcial em torno do ponto de operação  , como exibe a Figura A. 2. 

 

Figura A. 2 - Linearização central de oitava ordem em x. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Matematicamente, isto representa: 

 

Tabela A. 1 - Expansão de uma função tridimensional pela série de Taylor parcial com resolução central de 

oitava ordem ao redor de x 
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(A-14) 

 

Após as expansões das Equações (A-7) até (A-14), como realizado anteriormente para 

expansão de segunda ordem nas Equações (A-3) e (A-4), realiza-se uma rotina somatória 2 a 

2 de pares de equações, isto é, as equações cujo deslocamento é o mesmo, mas no sentido 

inverso, são adicionadas. Este procedimento outra vez anula as derivadas parciais ímpares e 

resulta nas seguintes expressões: 
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Tabela A. 2 –Sistema linear formado pelo somatório 2 a 2 das equações (A-7) a (A-14) 
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(A-15) 

                          

                  
          

   
 

       

 

          

   

 
       

  

          

   
 

        

    

          

   
 

(A-16) 

                          

                   
          

   
 

       

 

          

   

 
        

  

          

   
 

         

   

          

   
 

(A-17) 

  

Entretanto, ao contrário de uma única expressão como a Equação (A-5), agora um 

sistema de equações foi criado. Devido este cálculo ter como meta a segunda derivada parcial, 

a mesma deve ser isolada destas equações independentemente de outras derivadas, isto é, 

dependendo apenas de amostras anteriores ou posteriores e não de derivadas analíticas de 

quarta, sexta e oitava ordem. 

Após a resolução desse sistema da forma proposta (o leitor será isentado destes 

cálculos), a equação diferencial parcial de segunda ordem de   com oitava resolução central é 

dada multiplicação dos seguintes coeficientes pelas seguintes amostras da função   exibida na 

Equação (A-18) abaixo: 
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(A-18) 

 Felizmente, o trabalho de Etgen (1986) aborda a implementação de um sistema linear 

que resulta nos coeficientes de derivadas parciais de ordem    para               ; dado 

pela seguinte expressão: 

   
                

 

 
   

 

        
 

 
   

 

  

   

   

 (A-19) 

Para encontrar os coeficientes da primeira derivada parcial de  , aplica-se um      e 

um     na Expressão (A-19), e assim obtém-se: 

           
    

 
 
    

   

              (A-20) 

A solução do sistema linear na Expressão (A-20) determina os coeficientes    para 

uma aproximação de ordem   . Para a aproximação da segunda deriva parcial, aplica-se um 

procedimento recíproco a Equação (A-19), e assim será criado o seguinte sistema linear: 

                       
 

   

   

              (A-21) 

A solução do sistema linear na Expressão (A-21) determina os coeficientes    para 

uma aproximação de ordem     . 
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B.1 - Propagação de onda em meios acústicos 

 

 A RTM, tão como outros diversos métodos de imageamento, faz uso do princípio de 

reversão temporal para a propagação de ondas. Esse princípio é baseado nas relações de 

reciprocidade do tipo correlação e convolução aplicada às propagações de onda envolvidas 

neste algoritmo.  

A equação da onda utilizada nestas heurísticas pode ser obtida em termos de pressão 

seguindo os princípios de duas importantes leis da física: a segunda Lei de Newton e a Lei de 

Hooke, implementadas pelas Equações (B-1) e (B-2) respectivamente. Neste escopo, os meios 

ondulatórios serão governados pelo seguinte sistema de equações: 

     
        

  
                   (B-1) 

        

  
                         (B-2) 

onde       representa a densidade da massa,         o campo de velocidades no meio,          

indica o campo de pressão,       o módulo de imcompressibilidade,         é a densidade de 

fontes dipolares e         representa a taxa de injeção de pressão na fonte. 

Integrando a Equação (B-1) em relação à  , e isolando         tem-se: 

        
 

     
                      (B-3) 

 Substituindo (B-3) em (B-2), encontra-se: 

        

  
          

       

     
           

       

     
    

        

  
 (B-4) 

Derivando a Equação (B-4) em relação à  , chega-se a expressão que representa a 

propagação em meios acústicos de densidade variável: 

         

   
          

       

     
          

       

     
  

        

  
 (B-5) 

 Ao se considerar que a velocidade de propagação pode ser descrita matematicamente 

por         
     

     
 em meios de densidade constante, pode-se reescrever a Equação (B-5) para 

a seguinte maneira: 
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 (B-6) 

que é denominada equação Acústica da Onda com Densidade Variável - também conhecida 

como Equação Completa da Onda (KOSLOFF e BAYSAL, 1983). 

Entretanto, qualquer fonte puntual acústica pode ser dada pela superposição de uma 

fonte puntual explosiva, tal como a taxa de injeção da fonte        , e uma fonte puntual 

impulsiva, tal como o campo de pressão da fonte        . Esta superposição implica que a 

Equação (B-6) pode ser resolvida por um operador de Green da função fonte. Este conceito 

remodela a expressão anterior para a seguinte maneira: 

         

   
                                   (B-7) 

onde              é uma função delta Dirac em        e      é uma fonte puntual em       . 

 Para analisarmos apenas a propagação de uma onda recebida nos geofones, 

consideremos a injeção de uma fonte nula, que nos leva a equação homogênea da onda, dada 

a seguir: 

         

   
                  (B-8) 

 Finalizando, abrindo o operador laplaciano da Expressão (B-8), podemos chegar à 

equação homogênea escalar da onda, muito utilizada em diversos ramos da acústica e também 

neste trabalho para a propagação da onda: 

         

   
 

         

   
 

 

      

         

   
   (B-9) 

 Existem diversas técnicas para o cálculo da equação da onda acústica obtida na 

Equação (B-9). Soluções analíticas de EDP’s são por vezes demasiadamente trabalhosas e às 

vezes até impossíveis, dessa maneira, soluções numéricas como a abordada no Apêndice A 

são bem comuns em trabalhos que envolvam o modelamento ondulatório. 

 

B.2 - Extrapolação numérica da Equação da onda (2.1) e (B-9): 

 

 Para a extrapolação numérica do campo de ondas 2D, aplica-se o resultado das 

derivações numéricas de derivadas parciais descrita no apêndice A pelas equações (A-6) e (A-

18) na Equação escalar da onda (B-9), isto é, deriva-se numericamente a onda   com segunda 

ordem para   e oitava ordem para   e  ; tal procedimento resultará na seguinte expressão: 
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(B-2) 

Remodelando          para     
  onde      ,      ,       onde   é um 

coeficiente,  se obtém: 

 

     
         

              
         

    

         
 

     
   

 

   
         

   
 

   
        

     
 

 
        

 

   
 

 
        

    
   

  
       

   
 

 
       

     
 

 
        

   
 

   
 

        
    

 

   
        

  

 
 

     
   

 

   
        

   
 

   
        

     
 

 
        

    
 

 
        

 

   
   

  
      

   
 

 
       

     
 

 
        

   
 

   
        

    
 

   
 

       
    

(B-3) 

 Para propagarmos o campo de ondas   no tempo, deve-se isolar     
    da Equação (B-

3), e desta maneira é possível propagar tanto a função fonte quanto a função dos dados; este 

procedimento resultará na Equação (B-4), base da propagação da onda realizada pelo 

algoritmo de Migração Reversa no Tempo abordado neste trabalho e dado pela expressão a 

seguir: 
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(B-4) 

onde         é o espalhamento da malha. 




