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RESUMO

A pesquisa e desenvolvimento de técnicas cada vez mais eficientes de
estimulação de reservatórios de hidrocarbonetos, que já não são economicamente
viáveis devido à baixa permeabilidade relativa, através de faturamento hidráulico
alavancaram os índices de produção mundial nos últimos anos. O monitoramento de
eventos microssísmicos, gerados nesse ambiente de produção, pode fornecer
informações importantes a respeito do reservatório. A aplicação do monitoramento
microssísmico, relacionado à injeção de fluidos (hidrofraturamento), está sendo cada
vez mais recorrente na indústria de petróleo, devido à capacidade destas
informações auxiliarem no desenvolvimento do reservatório, na decisão de
posicionamento de novas injeções de fluidos, localização de novas perfurações, etc.

O desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos no monitoramento
microssísmico é uma importante alternativa de pesquisa para auxiliar o
desenvolvimento de campos produtores, devido à ausência de métodos que
apresentem baixo custo e então viabilize a sua utilização em campos de baixa
produção. Desta forma, propomos neste trabalho uma análise de viabilidade
computacional e eficiência na utilização da técnica SSA com possível identificador
de onda “P”, para possível utilização em monitoramento de eventos microssísmicos
em ambientes com operações de fraturamento hidráulico.

O processamento computacional foi dividido em três fases, duas com testes
em dados sintéticos e uma com aplicação em dados reais de tiro de canhoneio. Na
primeira fase de testes sintéticos analisou-se os erros de posicionamento e erros de
tempo de origem de um evento (com posição real em x=0, y=0 e z=-1km) com 3 e 8
receptores (geometria diferente do dado real), para diferentes dados e parâmetros
de entrada, por exemplo, dado sem ruído, dado com ruído (2, 5 ,10, 20, 30 e 40%),
diferentes janelas de RPA/LPA, diferentes quantidades de receptores, etc. Na
segunda fase de testes sintéticos analisou-se os erros de posicionamento de um
evento (com posição real em x=0, y=0 e z=-0,7km) com 3 e 12 receptores
(geometria similar ao dado real), para um único dado com ruído aleatório de 40% e
diferentes janelas de RPA/LPA. E na fase de aplicação em dados reais (13
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diferentes eventos posicionados em x=0, y=0 e Z=diferentes profundidades) as
analises foram feitas com relação aos resultados de posicionamento de cada evento
e os tempos de origem encontrados para cada um deles, utilizando uma única janela
RPA/LPA.

Palavra-chave: Monitoramento microssísmico; Fraturamento hidráulico; SSA;
Possível Identificador de onda “P”.
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ABSTRACT
The research and development of techniques of stimulation of oil reservoirs, that
are no longer economically viable due to the low relative permeability, through of
hydraulic fracturing, leveraged world production rates in recent years. The monitoring
microseismics events, generated in this production environment, can provide important
information about the reservoir. The application of microseismic monitoring, related to the
injection of fluids, is being increasingly recurrent in the oil industry due to the capacity of
this information assist in the development of the reservoir, the placement decision of new
injections of fluid, location of new perforations, among others.

The development and improvement of methods in microseismic monitoring is an
important alternative of search for help in the development of producing oil fields, due to
lack of methods that have low cost and so makes possible its use in fields low
production. Thus, we propose in this paper an analysis of the computational viability and
efficient in the use of the technical SSA with possible P-wave identifier, for possible use
in monitoring microseismic events in environments with hydraulic fracturing operations.

The computational processing was divided into three phases, two with synthetic
data tests and one with real data application of perforating shot (cannonade shot). In the
first phase of synthetic tests were analyzed positioning errors and origin time errors of an
event (with real position at x = 0, y = 0 and z = -1km) with 3 and 08 receptors (different
geometry of the real data) for different data and input parameters, for example, data
without noise, data with noise (2, 5, 10, 20, 30 and 40%), different windows RPA/LPA,
different amounts receptors, etc. In the second phase synthetic test were analyzed the
positioning errors of an event (with real position x = 0, y = 0 and z = -0,7km) with 3 and
12 receptors (geometry similar to the real data), for only a data with random noise of
40% and different windows of RPA/LPA. And in the phase of real data test (13 different
events positioned at x = 0, y = 0 and Z = different depths) analyzes were made with
respect the results for event each positioning and origin times found for each event,
using only one RPA/LPA window.

Keyword: Microseismic Monitoring; Hydraulic fracturing; SSA; Possible P-wave
identifier.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Essa dissertação trata da utilização de um método baseado em uma técnica
proposta por Honn Kao e Shao-ju Shan em 2004. Esse método foi desenvolvido e
adaptado Zahradnik et al., (2015) para substituição dos sismogramas por funções
que possivelmente apresentam chegadas de ondas P mais evidentes e foi
originalmente utilizado para determinação hipocentral de terremotos. Aqui esse
método está sendo analisado, a partir de resultados de testes em dados sintéticos e
reais, para possível utilização na localização de eventos microssísmicos com origem
em microfraturamentos gerados a partir de injeção de fluidos em reservatórios de
hidrocarbonetos, na tentativa de monitorar o desenvolvimento de planos de falhas
dentro do reservatório, apresentando-se desta forma como uma possível ferramenta
para a indústria petrolífera.
A

finalização

dessa

pesquisa

e

a

conclusão

dessa

dissertação

são

indispensáveis para a obtenção do título de mestre pelo Programa de PósGraduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN).

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos principais deste trabalho são: aplicação e analise da eficiência do
método SSA (Source Scanning Agorithm) com possível identificador de onda P, em
dados sintéticos e dados reais de tiro de canhoneio, para possível utilização em
monitoramento de sinais microssísmicos.

1.3 JUSTIFICATIVA

A partir de pesquisas e desenvolvimento de novas técnicas de estimulação de
produção de reservatórios (que se encontram economicamente inviáveis, devido à
baixa permeabilidade relativa), através de fraturamento hidráulico, os índices de
produção mundial de hidrocarbonetos aumentaram significantemente nos últimos 20
anos. Sabe-se que diferentes atividades humanas como, por exemplo, a injeção de
UFRN/CCET/PPGG –Dissertação de Mestrado
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resíduos em subsuperfície e construção de grandes barragens, têm um grande
potencial para gerar eventos microssísmicos. Em ambientes de produção de
hidrocarbonetos, devido à estimulação a partir da injeção de fluidos (fraturamento
hidráulico), não é diferente. Nas condições que ela ocorre são gerados
inevitavelmente esses eventos, que podem ser registrados/monitorados por
equipamentos muito sensíveis e que podem fornecer informações importantes a
respeito de como e quanto um reservatório está se deformando. Essas informações
podem indicar a influência dos parâmetros envolvidos na operação, indicando a área
de influência do hidrofraturamento (Figura 1.1), parâmetros da fratura (profundidade,
comprimento, espessura, complexidade, orientação, localização, etc), auxiliando no
desenvolvimento do reservatório, através de melhoramento das novas posições de
injeções de fluidos (ou seja, auxiliando no monitoramento da atividade de
estimulação) e até mesmo auxiliando no posicionamento do poço (direcionamento
da perfuração em tempo real), ou novas perfurações (Figura 1.2).

Figura 1.1 – Determinação da área de influência do hidrofraturamento, através do
monitoramento de eventos desencadeados pelo mesmo.

Figura 1.2 – Relação entre geração de eventos microssísmicos (A) com o seu
monitoramento e decisões de novas injeções de fluidos e perfurações (B).
UFRN/CCET/PPGG –Dissertação de Mestrado
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A aplicação na indústria petrolífera do monitoramento microssísmico tem se
destacado nos últimos 10 anos (Warpinski, 2009; Maxwell, 2010), a qual está ligada
ao fraturamento hidráulico devido à presença natural (grandes reservatórios de
água, reservatórios de hidrocarbonetos) de fluidos, como também devido à injeção
de fluidos (por exemplo: CO2, água e vapor de água) que induz artificialmente o
fraturamento e por sua vez induz a geração de microssismos. Essa injeção causa
um aumento na pressão dos poros da formação rochosa no reservatório modificando
o campo de stress original, mais precisamente diminuindo o campo de stress normal
das rochas, fazendo com que ocorra mais facilmente a ativação ou reativação de
microfraturas, com objetivos de aumentar tanto a permeabilidade nos reservatórios,
como a recuperação de óleo. O campo de stress original antes da injeção de fluido é
dominado pela tectônica local, que pode ser observados através de um Círculo de
Mohr (Timoshenko & Gere, 1994) onde o seu centro localiza-se no eixo dos esforços
normais (eixo das abscissas) em um plano “Stress Normal versus Stress
Cisalhante”. Á medida que o fluido é injetado (aumento da pressão de fluido) e
sabendo que o mesmo não apresenta forças cisalhantes, a tensão normal ou tensão
efetiva é reduzida (redução do esforço principal e do esforço de confinamento ou
atrito) proporcionalmente ao aumento da pressão de fluido, fazendo com que o
Círculo de Mohr se desloque em direção ao envelope de fraturamento. A
interceptação

do

Círculo

de

Mohr

com

esse

envelope

significará

uma

ativação/reativação da microfratura (Figura 1.3).

Figura 1.3 – (A) - Esquema mostrando a distribuição dos esforços (esforço normal,
esforço principal ou σ1, esforço cisalhante ou Ʈ e esforço de confinamento ou σ3) e a
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injeção de fluido, (B) - Diagrama de Mohr-Coulomb ilustrando a relação entre injeção
de fluido e a diminuição da tensão normal ou tensão efetiva. Quanto menor a tensão
efetiva, mais facilmente ocorre o fraturamento. Modificado de Suckale, J. (2010).

Devido às inovações tecnológicas (novas técnicas, novos softwares, etc.),
ocorridas frequentemente no setor de exploração de hidrocarbonetos, as
descobertas de novos reservatórios aumentaram significativamente nos últimos
anos, contribuindo para o desenvolvimento das grandes empresas de petróleo,
como também para o crescimento econômico dos países produtores. O
desenvolvimento de novos métodos, aperfeiçoamento ou utilização de métodos
existentes (aplicados em áreas afins com objetivos similares), no monitoramento
microssísmico

em

ambientes

de

hidrofraturamento,

é

essencial

para

o

desenvolvimento (melhoramento de análises de comportamento do reservatório,
estimulação, viabilidade econômica, etc.) de campos produtores de hidrocarbonetos,
já que alguns métodos utilizados atualmente possuem um custo muito elevado,
inviabilizando a sua utilização em alguns campos de baixa produção.
Analisar a viabilidade de utilização de um método como o SSA (Source
Scanning Algorithm) com possível identificador de onda

P (desenvolvido

especificamente para localização hipocentral de terremotos), no monitoramento
microssísmico em ambientes de faturamento hidráulico, é importante, devido ser um
método de alta sensibilidade, robusto, de baixo custo econômico e requerer baixo
esforço

computacional,

se

comparado

aos

métodos

de

monitoramento

microssísmicos disponíveis atualmente no mercado.

UFRN/CCET/PPGG –Dissertação de Mestrado

INTRODUÇÃO

Assunção, D.G.M., Dissertação Nº184/PPGG, Setembro/2016

17

2. MICROSSISMICA

2.1 INTRODUÇÃO

A microssísmica é o estudo de microterremotos (terremotos de magnitudes
muito pequenas) também conhecidos como eventos microssísmicos, que estão
associados com ocorrências naturais ou artificialmente induzidos de movimentos de
fraturas e/ou microfraturas.

2.2 MONITORAMENTO MICROSSÍSMICO

A tecnologia de monitoramento microssísmico, atrelada à estimulação de
fraturamento hidráulico a partir de injeção de fluido, foi inicialmente desenvolvida nos
anos 70 (Maxwell, 2014) e atualmente representa um método geofísico de extrema
importância para a indústria de petróleo. Este método, também conhecido na
literatura como sísmica passiva, é baseado no registro dos tempos de chegadas de
ondas sísmicas (Figura 2.1), geradas dentre outras formas a partir de
hidrofrafuramentos (ou seja, a fonte é o próprio evento gerado), em receptores
(geofones ou acelerômetros) de alta sensibilidade. Diferentemente da sísmica ativa,
em que a onda é gerada através de uma fonte artificial, se propaga pelo meio até
que encontre uma interface entre duas camadas de diferentes impedâncias
acústicas, onde é refletida e então se propaga de volta até que seja registrada em
receptores.
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Figura 2.1 – Esquema mostrando um exemplo de distribuição de receptores e o
deslocamento das ondas geradas a partir de hidrofraturamento, até os receptores,
possibilitando a determinação dos tempos de chegadas das ondas sísmicas.

O monitoramento microssísmico nesse ambiente tem o objetivo de determinar
a localização das fontes dos eventos microssísmicos desencadeados durante o
processo de hidrofraturamento e pode ser feita a partir do registro dos tempos de
chegadas das ondas em receptores dispostos em poços ou na superfície da terra
(Maxwell et al., 2010; Bailey, 1973) (Figura 2.2) e podem ser determinadas utilizando
diferentes métodos.
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Figura 2.2 – Esquema mostrando os dois tipos de monitoramento
microssísmico: com os receptores localizados na superfície da terra e o outro com os
receptores distribuídos ao longo de um poço.

A teoria utilizada nessas novas metodologias (ferramentas geofísicas de
recente ascensão tecnológica na indústria), para determinar a localização dos
eventos microssísmicos, tem origem na sismologia, onde é aplicada para localização
hipocentral de terremotos. Podemos perceber a seguir duas situações apresentando
metodologias fundamentais utilizadas na sismologia para determinação de
localizações hipocentrais, mas que fazem parte da base teórica das metodologias de
monitoramento microssísmico. 1ª - Com dados de apenas um receptor de três
componentes, é possível estimar o ponto onde o evento foi gerado, utilizando a
direção de chegada do campo de onda e a diferença dos tempos de chegadas das
ondas P e S (tp e ts), podendo ser utilizada apenas como uma informação preliminar,
já que a interpretação dos tempos de chegadas das ondas “P e S” e a direção de
chegada do campo de onda pode ser imprecisa. 2ª - Conhecendo o registro do
tempo de chegada das ondas diretas P e S em um receptor e suas correspondentes
velocidades no meio (Vp e Vs), é possível determinar a distância entre o ponto onde
o evento foi gerado e o receptor, sabendo que existe uma relação direta entre essa
distância e o valor ts-tp (ou seja, quanto maior essa distância, maior o valor “t s-tp”)
(Figura 2.3).
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Figura 2.3 – Relação entre os tempos de trânsito das ondas P e S e a distância
hipocentral. Podemos perceber que a relação (ts – tp) aumenta com a distância
hipocentral.

Como a distância percorrida pelas duas ondas é igual, então:

(1.1)

(1.2)

Conhecemos todos os parâmetros da equação 1.2, com exceção do t 0 (momento em
que o evento foi gerado). Para calcularmos precisamos isola-lo na equação 1.2.

(1.3)

Substituindo o valor de to em Dp, temos que:

(1.4)
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Sabendo da existência do parâmetro das rochas conhecido como razão Vp, Vs
(Vp/Vs), que em geral vale 1,78, multiplicamos os termos da equação 1.4 por 1/Vs
de forma que:

(1.5)

Conhecendo os valores de distâncias (evento-receptor) em diferentes receptores,
podemos determinar a posição onde o evento ocorreu, descobrindo o ponto de
interseção entre os círculos que representam a distância radial evento-receptor, em
cada receptor (Figura 2.4).

Figura 2.4 – Localização da fonte microssísmica, determinada pela interseção dos
círculos que representam as distâncias entre o evento e os receptores.

Diversas outras metodologias de localização de fontes foram propostas e vem
sido discutidas desde o surgimento do método de Geiger (Geiger, 1912). Existem
diferentes grupos de métodos, como por exemplo, métodos que se baseiam nos
tempos de trânsito das ondas sísmicas, métodos de migração, métodos de
polarização, etc. Exemplos dos métodos mais utilizados, baseados no tempo de
trânsito, são: HYPO71 (Lee e Lahr, 1975), HYPOELLIPSE (Lahr, 1980), e
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HYPOINVERSE-2000 (Klein, 2002). Todos esses métodos necessitam da
determinação das chegadas de fases sísmicas, o que torna a precisão da
determinação indescritivelmente importante para a efetividade do método. No caso
da microssísmica, onde os eventos possuem baixa magnitude, se comparado a
eventos sismológicos, existem diferentes técnicas automáticas de determinação de
chegadas de fases sísmicas (utilizadas, às vezes, onde existem problemas de
detecção de fases).

Outros métodos não necessitam da determinação das fases sísmicas, como
por exemplo: o método da migração, que se baseia no campo de onda completo de
um evento; método de diferenças finitas; modelagem inversa; migração de feixas
gaussianos de dados de três componentes, etc (Omer, 2013).

O método SSA (Source Scanning Algorithm) original mapeia a distribuição de
fontes sem a necessidade de conhecimento prévio da geometria do plano de falha e
sem a necessidade de marcar as chegadas das fases sísmicas, já no método
desenvolvido e adaptado por Zahradnik et al., (2015), objeto de estudo desse
trabalho, existe um identificador de onda P que auxilia na substituição dos
sismogramas originais por perfis com possíveis ondas P selecionadas.
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3. METODOLOGIA

3.1 ESCANEAMENTO DE FONTE COM POSSIVEL IDENTIFICADOR DE ONDA P.

O Escaneamento de fonte (SSA) foi originalmente desenvolvido por Honn Kao
e Shao-ju Shan em 2004 para posicionar fontes de terremotos (sem a necessidade
de conhecimento prévio da orientação ou geometria do plano de falha e sem a
necessidade de marcar as chegadas das fases sísmicas). Esse posicionamento se
dar através do empilhamento de sismogramas, utilizando os tempos de trânsito
teóricos das ondas entre os receptores e cada ponto no espaço (assumindo que
cada um desses pontos é um possível ponto de origem), onde esses tempos de
trânsito são calculados a partir de um modelo de velocidade 3D. Outra definição do
método tradicional seria: método de busca sequencial de localização de tempos de
origem, em que se calcula uma “função brilho” (para todos os pontos do espaço 3D
em um grid predeterminado), através da média das amplitudes normalizadas
observadas em todas as estações, em seus respectivos tempos de chegadas
(tempo de origem do evento, mais o tempo de transito do evento). Nesse caso
original o método apresenta diversas vantagens com relação aos métodos
convencionais, como por exemplo, a não exigência da determinação dos tempos de
chegadas das fases sísmicas, o que torna o método perfeito para aplicação em
dados de baixa qualidade.

Desde 2004, após o surgimento do SSA, observamos frequentes melhorias
e/ou adaptações no método, bem como a expansão de suas aplicações para estudar
diversos outros eventos pelo mundo. Um exemplo de melhoria é a possibilidade de
utilização de modelos de velocidades cada vez mais complexos (as primeiras
versões utilizavam um modelo de velocidade homogêneo). E em trabalhos recentes
utilizando este método, J. Zahradnik et al (2015) adiciona uma nova abordagem,
chamada razão RPA/LPA, utilizada para possivelmente identificar ondas P, em
substituição a um anterior (STA/LTA).
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3.1.1 TEMPOS DE TRANSITOS NO ESPAÇO 3D.

Os tempos de trânsito, entre cada ponto do espaço 3D (dentro do range
escolhido) e cada estação (Figura 3.1) localizada na superfície, são calculados
através da equação 3.1 abaixo, onde tt é o tempo total em segundos que
corresponde à somatória dos tempos de trânsito das ondas sísmicas em cada
camada do modelo 3D de velocidades e p (parâmetro do raio) é um valor constante
em toda a trajetória do raio, desde a fonte até o receptor (Equação 3.2). O cálculo de
tt obedece ao princípio de Fermat, em que a onda sísmica tem sua trajetória
determinada pelo menor tempo de percurso.

Figura 3.1 – Tempos de trânsitos (t0, t1, t2 e t3) de um raio que tem sua trajetória
entre um possível ponto de origem de evento sísmico e um receptor. “V” e “E” são,
respectivamente, as velocidades e as espessuras das camadas.

(3.1)

(3.2)
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3.1.2 RPA/LPA – POSSIVEL IDENTIFICADOR DE ONDA P

O RPA/LPA (razão entre a somatória das amplitudes na parte direita e a
somatória das amplitudes na parte esquerda) obedece à equação 3.3 abaixo. E o
mecanismo de substituição, (Figura 3.2) do sismograma original por uma função que
contem essas razões, consiste de duas janelas em movimento e de igual
comprimento (mesmo número de amostras), localizadas simetricamente com
respeito ao corrente valor de tempo (t) do sismograma.

(3.3)

Figura 3.2 – Mecanismo de substituição dos sismogramas originais de cada estação
“n” por uma função que contém as razões RPA/LPA de cada valor de tempo (t) do
sismograma original.

Essa função T(Sn(t)), gerada através desse mecanismo de substituição, pode
evidenciar os tempos de chegada das primeiras ondas (ondas P) de forma que as
amplitudes, na função RPA/LPA, são maximizadas exatamente nessas posições de
tempo de chegada, ou seja, no tempo em que as primeiras ondas são registradas.
Após as substituições, os sismogramas de todas as estações (Sn(t)) agora serão
iguais às funções que contem as razões RPA/LPA (T(Sn(t))).
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O mecanismo STA/LTA, tem a mesma funcionalidade do RPA/LPA,
diferenciando apenas o seu método de seleção (figura 3.3). O STA/LTA é a razão
entre a média da somatória das amplitudes numa janela curta na parte esquerda e a
média da somatória das amplitudes numa janela longa também na parte esquerda
de um corrente valor de tempo (t) dentro do sismograma, obedecendo à equação 3.4
abaixo.

Figura 3.3 – Mecanismo de substituição de sismogramas por uma função que
contém as razões STA/LTA.

(3.4)

Antes do escaneamento faz-se a normalização das funções RPA/LPA com
relação ao valor máximo de amplitude, de forma que estas funções apresentarão
amplitude máxima igual a 1.

3.1.3 ESCANEAMENTO (STACK DAS FUNÇÕES RPA/LPA)

A função stack (Sm(t)) (equação 3.5) depende do tempo e da posição de cada
ponto do espaço 3D e é calculada a partir da média das amplitudes das funções
RPA/LPA de todas as estações (Tn), onde essas amplitudes estão localizadas nos
tempos dos sismogramas equivalentes à somatória do tempo de origem (ot) e do
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tempo de transito teórico (ttnm) da onda sísmica, entre a estação n=1,2,3,... N e cada
ponto m=1,2,3,...M.

(3.5)

Na figura 3.4 abaixo podemos observar um exemplo de estaqueamento de 2
sismogramas para 2 pontos quaisquer diferentes no espaço 3D, onde o stack do
ponto 1 (em vermelho) apresenta amplitude igual a 1, devido ser um ponto gerador
de evento microssísmico, enquanto o stack do ponto 2 (em verde) não apresenta
amplitude significativa, por não ser um ponto gerador de evento. Os sismogramas
foram deslocados (subtração dos tempos de transito das ondas sísmicas) para o
stack das amplitudes coincidirem com o tempo de origem do evento.

Figura 3.4 – Exemplo de estaqueamento de 2 sismogramas (estação 1 e 2) para 2
pontos diferentes no espaço 3D (ponto 1 em vermelho – localização de uma fonte
microssísmica e ponto 2 em verde – local aleatório sem fonte microssísmica).
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A função brilho é então calculada para diferentes tempos de origem Ot i,
i=1,2,3,...I, funcionando como um novo parâmetro de pesquisa (equação 3.6). Essa
abordagem é conhecida como: brilho dependente do espaço e do tempo.

(3.6)

Em seguida se considera o ponto ótimo (m ótimo = mótimo (Oti)), ou localização
da fonte no espaço-tempo, como o ponto que possui o brilho ótimo. O brilho ótimo é
calculado através da equação 3.7 e é igual ao ponto que possui a máxima amplitude
de estaqueamento.

(3.7)

O Ot que produz a posição ótima da fonte (mótimo) é escolhido como sendo o tempo
de origem da fonte.

3.2 SEQUENCIA DE FUNCIONAMENTO DO CÓDIGO
3.2.1 TABELA DE TEMPOS DE TRANSITO

Antes de calcular os tempos de transito entre os pontos do espaço 3D e as
estações, é gerado um arquivo (.dat) através de um executável chamado
GENSOUR.exe, obedecendo os parâmetros de entrada com range de trabalho
escolhido (Xmin, Xmax, Xstep, Ymin, Ymax, Ystep, Zmin, Zmax e Zstep ou se
preferir trabalhar em uma única profundidade, faz-se Zmin=Zmax) (Tabela 3.1). Esse
arquivo de 4 colunas (X, Y, Z e index, respectivamente) definirá todos os pontos de
pesquisa do espaço 3D e não deverá ultrapassar 10201 linhas (dimensão máxima
de trabalho) caso esta seja feita apenas em um valor de profundidade e não deverá
ultrapassar 112211 linhas caso a pesquisa seja feita em seu range máximo, que é
de 11 valores de profundidades diferentes.
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Y_Ponto
-500
-500
-500
-500
-500
-500
.
.
.
500
500
500

X_Ponto
-500
-500
-500
-490
-490
-490
.
.
.
500
500
500

Z_Ponto
100
100
100
100
100
100
.
.
.
100
100
100
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Index
1
2
3
4
5
6
.
.
.
10199
10200
10201

Tabela 3.1 – Exemplo de arquivo de saída (.dat) com o endereçamento de todos os
pontos do espaço 3D para uma pesquisa em apenas um valor de profundidade
(100m).

O próximo passo é calcular os tempos de trânsito através de um executável
chamado MODIF.exe, utilizando para isso o arquivo gerado anteriormente (.dat) com
o endereçamento dos pontos, a localização das estações (X, Y e Z=0 se as estações
estiverem na superfície) e o modelo de velocidade 3D (d e Vp, onde d é o topo de
cada camada e Vp suas respectivas velocidades). Então é gerado um arquivo (.out)
de 8 colunas. Por exemplo, utilizando 3 receptores (Tabela 3.2) serão calculados os
tempos de trânsito das ondas P (Tp) entre cada ponto do espaço 3D e cada um dos
3 receptores e os tempos de transito das ondas S (Ts) são calculados simplesmente
utilizando a razão Vp/Vs = 1,78.

Ponto Receptor Tp
Ts Y_Ponto X_Ponto Z_Ponto Receptor
1
1
1.533 2.729 -500
-500
100
1
1
2
1.452 2.585 -500
-500
100
2
1
3
1.769 3.149 -500
-500
100
3
2
1
1.222 2.175 -500
-490
100
1
2
2
1.265 2.252 -500
-490
100
2
2
3
1.923 3.423 -500
-490
100
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10201
1
1.345 2.394 500
500
100
1
10201
2
1.629 2.900 500
500
100
2
10201
3
1.439 2.562 500
500
100
3

Tabela 3.2 – Exemplo de arquivo de saída (.out) com os tempos de transito das
ondas P entre os pontos do espaço 3D e os 3 diferentes receptores.
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3.2.2 ESCANEAMENTO DE FONTE

Após o cálculo dos tempos de percurso das ondas, o próximo passo é fazer a
busca da fonte no espaço/tempo através do executável SSA.exe. Na sequencia
deste código, primeiro é feita a substituição dos sismogramas originais pelas
funções que contém as razões RPA/LPA, em seguida é feita a normalização destas
funções com relação ao valor máximo de amplitude e por fim é iniciada a busca da
localização e do tempo de origem da fonte. Ao final é gerado, entre outros, um
arquivo no formato dat para cada tempo de origem contido no range de pesquisa
escolhido, possibilitando a geração e visualização de figuras com a localização dos
eventos para cada tempo de origem. O resultado principal desta busca fica
armazenado em um arquivo chamado param.txt (Figura 3.5), nele fica salvo a
localização e o tempo de origem do evento. Esse resultado é obtido a partir do
calculo do ponto ótimo, ou seja, o ponto que possui o brilho ótimo (ou ponto que
possui a máxima amplitude de estaqueamento).

Figura 3.5 – Exemplo de arquivo (param.txt) com os resultados de busca de
localização e tempo de origem de eventos.
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4. APLICAÇÃO EM DADOS SINTÉTICOS

Nesse capítulo o método SSA com possível identificador de onda P foi
aplicado para localizar eventos microssísmicos sintéticos, com objetivo de testar sua
eficiência e analisar o funcionamento dos parâmetros de entrada.
4.1 TESTES 1 – GEOMETRIA DIFERENTE DO DADO REAL

4.1.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS DADOS

Foram utilizados 2 dados sintéticos, ambos com fonte posicionada em
X=0,Y=0 e Z= -1 km. O primeiro com a quantidade de receptores igual a 3 e o
segundo com 8 (Figura 4.1)

Figura 4.1 – Localização dos receptores e fontes para os 2 dados utilizados. A
– Dado utilizando 3 receptores e B – Dado utilizando 8 receptores.

Foi utilizada para gerar os dados sintéticos uma forma de onda triangular,
com amplitude máxima igual a 1, comprimento total de pulso igual a 0,1 segundo e o
seu início (local de maior amplitude) localizado no tempo igual ao tempo de origem
da fonte mais o tempo de transito da onda (Ot i+ttmn), como podemos ver na figura
4.2. Todos os sismogramas foram alterados de tal maneira que as formas de onda
foram propositalmente deslocadas 1 segundo para a direita, fazendo com que a
fonte tenha sua origem no tempo igual a 1 segundo.
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Figura 4.2 – Características da forma de onda utilizada para gerar os dados
sintéticos utilizados nesta fase de testes.

Todos os sismogramas possuem um tempo total de 16,384 segundos e uma
razão de amostragem de 500 amostras por segundo, totalizando 8192 amostras em
cada sismograma. Estes sismogramas correspondentes aos 2 dados (figura 4.3)
como também a manipulação dos mesmos para gerar sismogramas com aplicação
de diferentes níveis de ruído (figura 4.4), foram desenvolvidos com o auxílio do
MATLAB (software disponível no LabSis/UFRN).
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Figura 4.3 – A – Sismogramas para o dado com 3 receptores e B – Sismogramas
para o dado com 8 receptores (visível 2 formas de onda devido os receptores
estarem simetricamente localizados com relação à fonte, existindo visualmente
apenas 2 tempos de transito distintos (tt1=ttmA=ttmB=ttmG=ttmH e
tt2=ttmC=ttmD=ttmE=ttmF)).
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Figura 4.4 – A – Exemplo de sinal de um dos receptores. Sinal ou sismograma sem
ruído e seus respectivos sismogramas com aplicação de diferentes níveis de ruído.

4.1.2 TESTES DESENVOLVIDOS

Utilizando os dados sintéticos gerados, o trabalho foi seguido de uma fase de
desenvolvimento de testes com relação à eficiência do código fonte em localizar a
posição correta da fonte (X=0, Y=0 e Z=-1km) e o tempo de origem da fonte (Ot=1
segundo). Na tabela 4.1 segue a relação de testes desenvolvidos nesta etapa, que
totaliza 90 testes. Nos dados sem ruído e nas sementes 2,3,4 e 5 de todos os níveis
de ruído, foram desenvolvidos testes apenas com o valor da janela RL (RPA/LPA)
igual a 0.02 e na semente 1 de todos os níveis de ruído foram desenvolvidos testes
com 3 diferentes valores de RL (0.02, 0.05 e 0.1)
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Tabela 4.1 – Relação de testes desenvolvidos.
4.2 TESTES 2 – GEOMETRIA SIMILAR AO DADO REAL

4.2.1 INFORMAÇÕES SOBRE O DADO

Foi utilizado um dado sintético com fonte posicionada em X=0,Y=0 e Z= -0,7
km e 12 receptores posicionados similarmente ao do dado real utilizado (Figura 4.5)
nesse trabalho.
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Figura 4.5 – A – Localização dos receptores com relação ao centro
(localização do poço no dado real) e B – Profundidade da fonte sintética com relação
ao eixo central.

Foi utilizada para gerar esse dado sintético uma forma de onda do tipo Ricker,
com amplitude máxima igual a 1, comprimento total de pulso igual a 0,02 segundos
e o seu centro (local de maior amplitude) localizado no tempo igual ao tempo de
origem da fonte mais o tempo de transito da onda (Oti+ttmn), como podemos ver na
figura 4.6. Todos os sismogramas têm suas fontes com origens localizadas no
tempo igual a 0 segundo.

Figura 4.6 – Características da forma de onda utilizada para gerar o dado sintético
utilizado nesta fase de teste.
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Todos os sismogramas possuem um tempo total de 1 segundo e uma razão de
amostragem de 500 amostras por segundo, totalizando 500 amostras em cada
sismograma. Este sismograma correspondente ao dado sem ruído (figura 4.7) como
também a manipulação de todos os demais para gerar sismogramas com aplicação
de níveis de ruído aleatório igual a 40% (figura 4.8), foram desenvolvidos com o
auxílio do Spyder (software disponível no LabSis/UFRN).

Figura 4.7 – Exemplo do sinal do sismograma 1C (central) sem ruído. Todos os
demais sismogramas sem ruído apresentam sinais similares.

Figura 4.8 – Sismogramas gerados para todas as estações com aplicação de ruído.
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4.2.2 TESTES DESENVOLVIDOS

Utilizando os dados sintéticos gerados, foram desenvolvidos testes com relação à
eficiência do código fonte em localizar a posição correta da fonte (X=0, Y=0 e Z=0,7km), variando o numero de estações utilizadas (todas as 12 ou apenas as 3
centrais) e a janela de picker (0.01, 0.02, 0.04, 0.05 e 0.08). Na tabela 4.2 segue a
relação de testes desenvolvidos nesta etapa, que totalizam 10 testes.

Tabela 4.2 – Relação de testes desenvolvidos.
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5. APLICAÇÃO EM DADOS REAIS

Aqui iremos utilizar o método para localizar fontes microssísmicas em
ambientes de hidrofraturamento utilizando dados reais de baixa razão sinal/ruído.
Foram necessárias modificações nos parâmetros de entrada em adequação aos
limites do código fonte e do dado real.

5.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS DADOS

O dado real utilizado nesse trabalho foi adquirido no dia 20 de outubro de
2009 durante uma sequencia de tiros de canhoneios em um poço da bacia potiguar
pertencente à Petrobras. O Sistema de aquisição utilizado foi o SNS (Seismic
Navigation System) (Joswig, 2008), que consiste em quatro sensores de período
curto (1hz), sendo um central tri-axial (3 componentes - E, N e Z) e três axiais
(apenas componente Z) dispostos a uma mesma distância do sensor central, em
cada estação, como visto na figura 5.1. Na aquisição foram utilizadas 3 estações
(S21, S28 e S29) (figura 5.2-A) para monitorar 13 tiros de canhoneio em diferentes
profundidades (figura 5.2-B) de uma camada de arenito sobreposta por uma camada
de calcário.

Figura 5.1 – SNS (Seismic Navigation System). Composição de uma estação
- Sensor central tri-axial (azul) e sensores axiais (verde) separados simetricamente
por uma distância R.
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Figura 5.2 – A – Localização dos receptores e B – Profundidade das fontes no poço.

Nesse trabalho foi utilizada apenas a componente vertical (Z) dos sensores
centrais das 3 estações (figura 5.3).

Figura 5.3 – Localização dos sensores centrais das 3 estações.

Em mãos dos registros dos três sensores utilizados nesse trabalho e com o
auxilio do SAC, o primeiro passo foi reduzir a razão de amostragem dos dados de
2000 amostras por segundo para 500 amostras por segundo.

As estações não estavam sincronizadas, fazendo com que o início de registro
das três estações não coincidisse, impossibilitando a utilização destes registros no
SSA. Dessa forma os dados (ou registros) foram editados para que os valores de
tempo inicial das três estações coincidissem.
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Foram gerados para cada uma das 3 estações (S21, S28 e S29), 13
diferentes dados, a partir de cortes do dado original em intervalos de tempos de 300
segundos, que continham o horário aproximado de registro de cada um dos eventos
microssísmicos (as edições foram feitas de forma que os tempos de origens dos
eventos ficassem em um tempo próximo de 100 segundos). Totalizando 39
sismogramas distintos, cada um com 150.000 amostras. Na figura 5.4 é possível
observar um exemplo de um dos sismogramas.
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Figura 5.4 – Exemplo: sismograma referente à componente vertical (Z) do sensor (ou
receptor) central da estação S28. Registro referente ao intervalo de tempo que
contem o 1º evento (1º tiro de canhoneio) localizado a 787,5 metros de
profundidade.

5.2 APLICAÇÃO

Para iniciar o processamento dos dados reais para localização dos eventos, a
partir do SSA, é necessário determinar, além da localização dos receptores, o range
de pesquisa e o modelo de velocidade. A área (ou range) de pesquisa, utilizada para
a busca de cada evento, foi de 1000 metros no eixo X por 1000 metros no eixo Y (o
espaçamento entre os pontos no eixo X e no eixo Y foram de 10 metros) por 11
diferentes níveis de profundidade (-50 m, -40 m, -30 m, -20 m, -10 m, 0 m, +10 m e
+20 m, +30 m, +40 m e +50 m do local exato do evento), como se pode observar na
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figura 5.5. Na tabela 5.1 é possível observar as profundidades de pesquisa para
cada evento.

Figura 5.5 – Área de pesquisa utilizada para a busca de cada evento. No centro das
áreas em azul está o eixo perpendicular Z, que corresponde à localização do poço.

Evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

737,5
734,0
686,0
676,0
673,0
657,0
650,0
641,5
623,5
621,0
563,0
526,0
421,5

747,5
744,0
696,0
686,0
683,0
667,0
660,0
651,5
633,5
631,0
573,0
536,0
431,5

757,5
754,0
706,0
696,0
693,0
677,0
670,0
661,5
643,5
641,0
583,0
546,0
441,5

Profundidades de pesquisa (m)
767,5 777,5
787,5 797,5 807,5
764,0 774,0
784,0 794,0 804,0
716,0 726,0
736,0 746,0 756,0
706,0 716,0
726,0 736,0 746,0
703,0 713,0
723,0 733,0 743,0
687,0 697,0
707,0 717,0 727,0
680,0 690,0
700,0 710,0 720,0
671,5 681,5
691,5 701,5 711,5
653,5 663,5
673,5 683,5 693,5
651,0 661,0
671,0 681,0 691,0
593,0 603,0
613,0 623,0 633,0
556,0 566,0
576,0 586,0 596,0
451,5 461,5
471,5 481,5 491,5

817,5
814,0
766,0
756,0
753,0
737,0
730,0
721,5
703,5
701,0
643,0
606,0
501,5

827,5
824,0
776,0
766,0
763,0
747,0
740,0
731,5
713,5
711,0
653,0
616,0
511,5

837,5
834,0
786,0
776,0
773,0
757,0
750,0
741,5
723,5
721,0
663,0
626,0
521,5

Tabela 5.1 – Tabela com o range de profundidades utilizadas na busca do
posicionamento dos eventos. Em verde estão os valores das profundidades reais
dos eventos.

Devido à ausência de dados de velocidade das formações contidas no poço
em questão, foi utilizado um modelo de velocidade regional (figura 5.6) baseado em
trabalhos anteriores que mostram as velocidades médias das principais formações
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sedimentares da Bacia Potiguar (Tabela 5.2) (Rodrigues, 2012) e em dados de
perfilagem geofísica de poço (caliper), obtidos pela Petrobras.

Figura 5.6 – Modelo de velocidade utilizado.

Formação
Litotipos
Velocidade média (km/s)
Formação Jandaira
Calcário e Calcarenito
2,308
Formação Açu
Arenito e Argilito
4,220
Formação Alagamar Arenito, Folhelhos e Calcilutito
4,845
Formação Pendências
Arenito e Conglomerado
6,459

Tabela 5.2 – Velocidades médias das principais formações da Bacia Potiguar.

O valor da janela RL (RPA/LPA) utilizada foi de 0.04 segundos e foram
utilizados para a busca de localização de fonte, 99 diferentes tempos de origem,
com início em 99,4 segundos e Otstep igual a 0,01 segundos.

O tempo de processamento para cada evento em uma única profundidade é
de aproximadamente 3,3 horas (198 minutos, correspondentes à aproximadamente
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2 minutos por tempo de origem) e para um evento em todo o range de
profundidades é de aproximadamente 36,3 horas (tabela 5.3).

Evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tempo de processamento por nivel
de profundidade

Tempo total de processamento por
evento

198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
198 minutos = 3,3 horas
Tempo total de processamento

2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
2178 minutos = 36,3 horas
28314 minutos = 471,9 horas

Tabela 5.3 – Tabela com os valores de tempo de processamento por nível de
profundidade, por evento e tempo total de dedicação (tempo total de
processamento).

É necessário, antes de iniciar essa sequencia de processamento vista acima,
observar se em algum dos dados (sismogramas) a posição do evento esta muito
próxima do início dos registros, pois durante a pesquisa de possíveis Ots, esse
determinado evento poderá sair do range de busca, dependendo do intervalo de
pesquisa. Isso deverá ser corrigido no início do processo, acrescentando amostras
com amplitude muito pequenas (muito próximas de zero) ao início de todos os
registros (para manter a regulamentação do mesmo tempo de início de todos os
registros).
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6. DISCUSSÕES

Neste capitulo será apresentado os resultados dos testes do código SSA
desenvolvidos com 2 dados sintéticos (3 e 8 receptores), observando para cada
dado, os erros de posicionamento do evento com relação ao nível de ruído aplicado
ao dado, os erros de determinação do tempo de origem também com relação ao
nível de ruído aplicado ao dado e o brilho da fonte (amplitude máxima) com relação
ao valor da janela RL aplicada; e os resultados de aplicação em dados reais de tiro
de canhoneio, observando para cada evento (tiro), os erros de posicionamento nas
coordenadas x, y e z, com relação à localização real como também os erros de
determinação do tempo de origem dos eventos, obtidos a partir do SSA.

6.1 RESULTADOS DOS TESTES EM DADOS SINTÉTICOS

6.1.1 RESULTADOS DOS TESTES 1

Para o dado utilizando 3 receptores se percebe uma relação diretamente
proporcional entre o erro no posicionamento do evento e o nível de ruído aplicado ao
dado (Figura 6.1A); nos resultados comparando os erros de determinação dos
tempos de origem com relação ao nível de ruído aplicado, não se percebe relação
direta ou inversa entre os mesmos (Figura 6.1B); já os resultados do brilho (média
das amplitudes) com relação aos valores de janela RL aplicados, se pode perceber
que existe uma relação diretamente proporcional entre os mesmos, ou seja, quanto
maior o valor de janela RL aplicado, maior será o brilho no ponto que define a fonte
(Figura 6.1C).
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Figura 6.1 – (A) – Gráfico de dispersão apresentando os erros no posicionamento
dos eventos em relação ao nível de ruído aplicado ao dado; (B) – Gráfico de
dispersão mostrando o erro de determinação do tempo de origem do evento (Ot)
com relação ao nível de ruído aplicado ao dado; (C) – Gráfico de dispersão
mostrando o brilho (média das amplitudes) com relação ao valor da janela RL
aplicada. DADO COM 3 RECEPTORES.

Os erros médios de posicionamento de evento observados na figura 6.1A vão
de 210m (ruído de 2%) até 500m (ruído de 40%) enquanto os erros médios na
determinação dos tempos de origem (figura 6.1B) estão entre 0,005s e 0,015s para
os diferentes níveis de ruído. Na figura 6.1C se observa um brilho máximo (nas 3
janelas RL) para o dado sem ruído e variando em média entre 0,1 (janela RL=0.02s)
e 0,4 (janela RL=0,1s) para os dados com níveis de ruído variando entre 2 e 40%.
Nos testes com dados sem ruído (utilizando 3 receptores) existiu um pequeno erro
em relação à posição do evento, mas com relação à determinação do tempo de
origem o erro foi igual a 0 (zero).

Para o dado utilizando 8 receptores os resultados foram similares aos testes com
3 receptores, onde se percebe uma relação diretamente proporcional entre o erro no
posicionamento do evento e o nível de ruído aplicado ao dado (Figura 6.2A); não se
percebe relação direta ou inversamente proporcional nos resultados comparando os
erros de determinação dos tempos de origem com relação ao nível de ruído aplicado
(Figura 6.2B) e já os resultados do brilho (média das amplitudes) com relação aos
valores de janela RL aplicados, se pode perceber que existe uma relação
diretamente proporcional entre os mesmos, como nos testes utilizando 3 receptores
(Figura 6.2C).
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Figura 6.2 – (A) – Gráfico de dispersão apresentando os erros no posicionamento
dos eventos em relação ao nível de ruído aplicado ao dado; (B) – Gráfico de
dispersão mostrando o erro de determinação do tempo de origem do evento (Ot)
com relação ao nível de ruído aplicado ao dado; (C) – Gráfico de dispersão
mostrando o brilho (média das amplitudes) com relação ao valor da janela RL
aplicada. DADO COM 8 RECEPTORES.

Os erros médios de posicionamento de evento observados na figura 6.2A vão
de 120m (ruído de 2%) até 480m (ruído de 40%) enquanto os erros médios na
determinação dos tempos de origem (figura 6.1B) estão entre 0,004s e 0,012s para
os diferentes níveis de ruído. Na figura 5.1C se observa um brilho médio igual a 0,8
(nas 3 janelas RL) para o dado sem ruído e variando em média entre 0,1 (janela
RL=0.02s) e 0,4 (janela RL=0,1s) para os dados com níveis de ruído variando entre
2 e 40%. Nos testes com dados sem ruído (utilizando 8 receptores) não existiram
erros, tanto em relação à posição do evento quanto em relação à determinação do
tempo de origem.

6.1.2 RESULTADOS DOS TESTES 2

Para o dado utilizando 3 receptores se percebe que o erro de posicionamento
tem seu valor mínimo e igual a 0,036Km quando se utiliza uma janela RL igual a
0,04s (Figura 6.3A) e erro máximo e igual a 0.206Km quando se utiliza janela de
0,02s; já para o brilho observa-se que ele apresenta seu valor mínimo e igual a 0,34
para a janela de RL igual a 0,01s e máximo e igual a 0,85 para a janela de RL igual
a 0.05s (Figura 6.3B).
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Figura 6.3 – (A) – Gráfico de dispersão apresentando os erros no posicionamento
dos eventos em relação à janela RL aplicada; (B) – Gráfico de dispersão mostrando
o brilho (empilhamento das amplitudes) com relação à janela RL aplicada. DADO
COM 3 RECEPTORES.

Para o dado utilizando 12 receptores percebe-se que o erro de
posicionamento tem seu valor mínimo e igual a 0,024Km quando se utiliza uma
janela RL igual a 0,05s (Figura 6.4A) e erro máximo e igual a 0.178Km quando se
utiliza janela de 0,01s; já para o brilho observa-se que ele apresenta seu valor
mínimo e igual a 0,154 para a janela de RL igual a 0,01s e máximo e igual a 0,54
para a janela de RL igual a 0.05s (Figura 6.4B).
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Figura 6.4 – (A) – Gráfico de dispersão apresentando os erros no posicionamento
dos eventos em relação à janela RL aplicada; (B) – Gráfico de dispersão mostrando
o brilho (empilhamento das amplitudes) com relação à janela RL aplicada. DADO
COM 12 RECEPTORES.

Observando os resultados do posicionamento do evento sintético do teste 2
(figura 6.5) pode-se perceber que o erro mínimo no posicionamento e que
apresentou o brilho máximo (amplitude empilhada) foi quando utilizou-se apenas os
3 receptores centrais (dessa geometria especifica) e uma janela RL igual a 0,04s.
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Figura 6.5 – Figuras apresentando o resultado do posicionamento de evento sintéticos utilizando 3 e/ou 12 estações (lado
esquerdo da figura) com diferentes janelas RL (canto superior da figura).
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6.2 RESULTADOS DA APLICAÇÃO EM DADO REAL

Os resultados de localização dos eventos do dado real, a partir do SSA,
mostraram erros na componente X entre -160m e 130m (Figura 6.6), na componente
Y entre -50m e 170m (Figura 6.7) e na componente Z entre 0m e 50m (Figura 6.8). É
possível observar nas figuras 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15, nas colunas
centrais (Ot encontrado), pontos de amplitude máxima (maiores valores de
empilhamento de amplitude dos sismogramas) que são as posições dos eventos
encontradas pelo SSA. Podem-se observar na tabela 6.1 os valores absolutos dos
erros em cada componente, para cada evento (tiro), como também a média,
mediana e desvio padrão dos erros de localização.

Nos resultados de determinação dos tempos de origem (Figura 6.16) percebe-se
que os erros variam entre 0,01 e 0,57 segundo, com aproximadamente 84% dos
eventos sendo encontrados antes do tempo esperado (100 segundos).

Figura 6.6 – Gráfico apresentando os erros de posicionamento dos eventos (em
suas profundidades reais) na direção W-E. Erro somente na direção horizontal.
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Figura 6.7 – Gráfico apresentando os erros de posicionamento dos eventos (em
suas profundidades reais) na direção S-N. Erro somente na direção horizontal.

Figura 6.8 – Gráfico apresentando a relação entre os valores de profundidade real (Z
real) e os valores de profundidade encontrados (Z encontrado). Erro somente na
direção vertical.
UFRN/CCET/PPGG –Dissertação de Mestrado

DISCUSSÕES

Assunção, D.G.M., Dissertação Nº184/PPGG, Setembro/2016

54

Figura 6.9 – Imagens das posições encontradas dos eventos 1 e 2. Na coluna central (Ot) estão as posições encontradas, na
coluna da esquerda estão as imagens imediatamente antes (-0,01s) e na coluna da direita estão as imagens imediatamente depois
(+0,01s) da posição encontrada como sendo a fonte dos eventos.
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Figura 6.10 – Imagens das posições encontradas dos eventos 3 e 4. Na coluna central (Ot) estão as posições encontradas, na
coluna da esquerda estão as imagens imediatamente antes (-0,01s) e na coluna da direita estão as imagens imediatamente depois
(+0,01s) da posição encontrada como sendo a fonte dos eventos.
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Figura 6.11 – Imagens das posições encontradas dos eventos 5 e 6. Na coluna central (Ot) estão as posições encontradas, na
coluna da esquerda estão as imagens imediatamente antes (-0,01s) e na coluna da direita estão as imagens imediatamente depois
(+0,01s) da posição encontrada como sendo a fonte dos eventos.
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Figura 6.12 – Imagens das posições encontradas dos eventos 7 e 8. Na coluna central (Ot) estão as posições encontradas, na
coluna da esquerda estão as imagens imediatamente antes (-0,01s) e na coluna da direita estão as imagens imediatamente depois
(+0,01s) da posição encontrada como sendo a fonte dos eventos.
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Figura 6.13 – Imagens das posições encontradas dos eventos 9 e 10. Na coluna central (Ot) estão as posições encontradas, na
coluna da esquerda estão as imagens imediatamente antes (-0,01s) e na coluna da direita estão as imagens imediatamente depois
(+0,01s) da posição encontrada como sendo a fonte dos eventos.
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Figura 6.14 – Imagens das posições encontradas dos eventos 11 e 12. Na coluna central (Ot) estão as posições encontradas, na
coluna da esquerda estão as imagens imediatamente antes (-0,01s) e na coluna da direita estão as imagens imediatamente depois
(+0,01s) da posição encontrada como sendo a fonte dos eventos.
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Figura 6.15 – Imagens da posição encontrada do evento 13. Na coluna central (Ot) estão as posições encontradas, na coluna da
esquerda estão as imagens imediatamente antes (-0,01s) e na coluna da direita estão as imagens imediatamente depois (+0,01s)
da posição encontrada como sendo a fonte do evento.
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Tiro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Profundidade (m)
787,50
784,00
736,00
726,00
723,00
707,00
700,00
691,50
673,50
671,00
613,00
576,00
471,50
MÉDIA
MEDIANA
DES. PADRÃO

61

ERRO EM CADA COMPONENTES
X (m)
Y (m)
Z (m)
40,00
40,00
20,00
130,00
10,00
40,00
55,00
60,00
40,00
160,00
20,00
30,00
10,00
30,00
40,00
10,00
70,00
30,00
30,00
30,00
30,00
80,00
40,00
50,00
15,00
10,00
50,00
0,00
40,00
10,00
80,00
50,00
10,00
150,00
40,00
0,00
10,00
170,00
0,00
59,23
40,00
54,24

46,92
40,00
39,30

26,92
30,00
16,82

Tabela 6.1 – Mostra os erros absolutos em cada componente (X, Y e Z) do
posicionamento dos eventos (tiros de canhoneio) através do SSA.

Figura 6.16 – Gráfico apresentando os valores de tempo de origem encontrados (em
segundos) para cada evento (tiro de canhoneio). A linha vertical preta apresenta o
valor real de tempo de origem dos eventos (100 segundos).

UFRN/CCET/PPGG –Dissertação de Mestrado

DISCUSSÕES

Assunção, D.G.M., Dissertação Nº184/PPGG, Setembro/2016

62

6.3 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes em dados sintético 1 mostraram melhores resultados quando
utilizou-se 8 receptores ao invés de 3, enquanto nos testes em dados sintéticos 2 os
resultados foram melhores com 3 receptores ao invés de 12. Isso pode ocorrer
devido o posicionamento dos receptores, ou seja, nos testes 1 os receptores
estavam mais bem distribuídos geograficamente, enquanto nos testes 2 os
receptores seguiu a mesma geometria de aquisição do dado real, onde existe 3
estações, cada uma com 4 receptores muito próximos uns dos outros (sistema de
aquisição SNS ).

Os testes em dados sintéticos 1 e 2 demostraram que o valor utilizado na
janela RL (possível identificador de onda) pode influenciar nos resultados de
posicionamento do evento e também na determinação do Ot, porem influencia
principalmente no brilho do ponto determinado como fonte. Como podemos observar
no exemplo de um dos resultados obtidos nos testes em dados sintéticos 1,
comparando o resultado utilizando o dado sem ruído e o dado com 2% de ruído
(Figura 6.17), o método apresenta alta sensibilidade ao nível de ruído do dado,
podendo apresentar pontos com brilhos semelhantes ou até mesmo iguais (faixas de
brilhos semelhantes vistas no dado com ruído de 2% na posição do Ot) que podem
acarretar erros de centenas de metros, mesmo utilizando em seu processamento
uma única janela RL.

Figura 6.17 – Comparação entre posicionamento de evento em dado sem ruído e
com ruído de 2%. Em verde podemos observar os possíveis locais de identificação
de fonte.
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Com relação aos resultados obtidos a partir dos testes em dados reais, onde
os valores de média, mediana e desvio padrão dos erros foram maiores nas
componentes X e Y, que na componente Z, isso pode ter ocorrido talvez devido o
range de pesquisa horizontal, que foi maior que o vertical devido questões
computacionais.

Os erros de localização encontrados neste trabalho a partir do SSA são
compatíveis com resultados vistos na literatura como, por exemplo, nas abordagens
de Chambers et al., 2010, que apresentou erros de localização de eventos entre 12
e 87 metros na componente horizontal e erros entre -234 e 27 metros na
componente vertical. Diferentemente dos resultados desse exemplo em especifico,
os erros na componente vertical foram bem menores que os erros na componente
horizontal.

Os resultados com relação ao posicionamento dos eventos são fortemente
dependentes, além da razão sinal-ruido do dado, dos seus parâmetros de entrada,
como por exemplo, do modelo de velocidade utilizado, da resolução do range de
pontos no espaço e do step de tempos de origem (Ot step), isso significa que a
utilização de modelos de velocidade cada vez mais detalhados e confiáveis, maior
resolução do range de pontos e menores Ot step, fornecerá resultados de
localização cada vez mais precisos. O grande problema com relação a esses
parâmetros é que requerem maquinas de alto desempenho e muito tempo de
processamento.

A escolha do número de receptores a serem utilizados para o posicionamento
de eventos é importante. Diante dos resultados discutidos se percebe que existe
uma diminuição significante nos erros de localização dos eventos quando se
aumenta o número de receptores e quando os mesmos estão bem distribuídos
geograficamente.
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