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Resumo 

 

Os sinais ruidosos registrados durante o monitoramento de operações 

de fraturamento hidráulico num campo de petróleo podem trazer informações 

importantes sobre a estrutura do subsolo. Tais informações são extraídas 

através de um conjunto de procedimentos de análise e processamento de 

dados, baseado na técnica de Interferometria Sísmica de Ruído Ambiente 

(ISRA). Na prática, a técnica envolve a realização de duas etapas: a correlação 

cruzada, que é equivalente a convolução de um dos sinais com o outro reverso 

no tempo, e o empilhamento (stacking) dos resultados gerados. A resposta 

encontrada pela mesma é equivalente a Função de Green empírica do meio 

convolvida com a wavelet da fonte e por esse motivo, a Interferometria Sísmica 

também é chamada de recuperação da Função de Green. Neste trabalho, 

novas respostas sísmicas foram obtidas através da combinação de duas 

técnicas de correlação cruzada (correlação cruzada clássica normalizada 

geometricamente - CCGN e correlação cruzada de fase - PCC) com duas 

técnicas de empilhamento (empilhamento linear - LS e o empilhamento não 

linear ou ponderado por fase - PWS). Consequentemente, quatro abordagens 

foram alcançadas, que após submetidas a um fluxo de processamento padrão 

de dados sísmicos resultou em quatro seções sísmicas empilhadas (LS-PCC - 

empilhamento linear com correlação cruzada de fase, LS-CCGN - 

empilhamento linear com correlação cruzada clássica normalizada 

geometricamente, PWS-PCC - empilhamento não linear com correlação 

cruzada de fase e PWS-CCGN - empilhamento não linear com correlação 

cruzada clássica normalizada geometricamente). Para interpretação dos 

resultados, uma modelagem sísmica direta foi realizada a fim de obter uma 

seção sísmica sintética. A interpretação dos resultados com o uso de 

informações de dados sintéticos e da geologia mostrou que alguns eventos 

correspondentes a marcadores geológicos foram recuperados. Isto contribuiu 

para a comprovação de que é possível recuperar as reflexões de um meio em 

subsuperfície utilizando registros de ruído sísmico ambiente e a técnica de 

Interferometria Sísmica. 
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Abstract 

 

The noisy signals recorded during the monitoring hydraulic fracturing 

operations in an oil field can provide important information on the structure of 

the subsoil. Such information is extracted through a set of procedures for 

analyzing and processing data, based on the technique of of Ambient Noise 

Interferometry Seismic (ANSI). In practice, the technique involves the realization 

of two steps: the cross-correlation, which is equivalent to a convolution of the 

signals with each other in reverse time and the stacking the results generated. 

The answer is found by this is equivalent to empirical Green function convolved 

the medium of the source wavelet and therefore, the seismic interferometry 

recovery is also called the Green function. In this work, new seismic responses 

were obtained by combining two cross-correlation techniques (classical cross-

correlation geometrically normalized - CCGN and phase cross-correlation - 

PCC) with two stacking techniques (linear stack - LS and the nonlinear stack or 

phase-weighting stack - PWS). Consequently, four approaches have been 

reached which, after undergoing a standard processing flow of seismic data 

resulted in four stacked seismic sections (LS-PCC - linear stack with phase 

cross-correlation, TS-CCGN - linear stack with classical cross-correlation 

geometrically normalized, PWS-PCC - nonlinear stack with phase cross-

correlation and PWS-CCGN - nonlinear stack with classical cross-correlation 

geometrically normalized). To interpret the results, a direct seismic modeling 

was performed to obtain a synthetic seismic section. Interpretation of the results 

with the use of synthetic data information and geology showed that some 

events corresponding to geological markers were recovered. This adds to the 

confirmation that is possivel retrieve the reflections of an environment in the 

subsurface using ambient seismic noise records and seismic interferometry 

technique. 

 

Keywords: Ambient Noise Interferometry Seismic; Cross-Correlation; 

Stacking; Seismic Modeling. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 
 

Este trabalho busca a recuperação de reflexões sísmicas a partir de 

sinais sísmicos ruidosos registrados durante o monitoramento de operações de 

hidrofraturamento num campo de petróleo maduro na Bacia Potiguar, utilizando 

a técnica da Interferometria Sísmica de Ruído Ambiente (ISRA). 

 

1.2 Justificativa do Tema 
 

Os sinais ruidosos registrados durante o monitoramento de operações 

de hidrofraturamento num campo de petróleo podem trazer informações 

importantes sobre a estrutura do subsolo. Entretanto, é necessário realizar um 

conjunto de procedimentos de análise e processamento dos dados para que 

seja possível recuperar tais informações.  

Tradicionalmente, tais sinais ruidosos tem sido descartados no 

processamento sísmico de reflexão convencional por acreditar que esses não 

possuam nenhuma informação a respeito da subsuperficie. No entanto, Como 

descrito por Draganov et al. (2013), a Interferometria Sísmica de Ruído 

Ambiente (ISRA) tem sido aplicada com sucesso na análise de registros 

ruidosos para a recuperação das reflexões do meio em subsuperfície. 

A técnica consiste em gerar novas respostas sísmicas através da 

correlação cruzada dos registros ruidosos em diferentes receptores. As 

vantagens da ISRA frente a sísmica de reflexão são: custo mais baixo, não-

invasiva (sem necessidade de uso de explosivos) e aquisição mais simples, em 

que a principio, nenhum conhecimento prévio dos parâmetros do meio em 

subsuperfície, nem da posição e nem do tempo das fontes é necessário.  
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1.3 Objetivos 
 

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma metodologia que 

permita recuperar, por meio da Interferometria Sísmica, informações 

importantes do meio em subsuperfície correlacionando sinais ruidosos. 

Especificamente, este trabalho se propõe a buscar um fluxo de 

processamento baseado nas operações de correlação cruzada e empilhamento 

de registros sísmicos ruidosos, adquiridos no monitoramento de operações de 

hidrofraturamento, para recuperar as reflexões das ondas e reverberações do 

meio. Consequentemente, espera-se inferir informações sobre as principais 

camadas presentes em subsuperfície.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos que a seguir são 

descritos resumidamente.  

No Capítulo 1, é realizada a apresentação da Dissertação seguida das 

justificativas e objetivos. Os fundamentos teóricos são apresentados no 

Capítulo 2, em que são descritos os conceitos de interferometria sísmica, ruído 

sísmico ambiente, correlação cruzada e empilhamento. O Capítulo 3 apresenta 

o conjunto de procedimentos empregados para a recuperação das reflexões 

sísmicas em um dado real. Já no Capítulo 4, os resultados alcançados são 

interpretados e analisados à luz do conhecimento geológico da área e através 

da utilização de sismogramas sintéticos. No Capítulo 5 são expostas as 

considerações finais deste trabalho e as recomendações para prosseguimento 

da pesquisa. Por fim, apresento as Referências. 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN DANTAS, O. A. B. 

 

15 
 

CAPÍTULO 2 – INTERFEROMETRIA SÍSMICA 

 

2.1. Introdução  

 

Nos últimos anos a Interferometria Sísmica tem mudado a maneira dos 

geocientistas pensarem sobre os conceitos de sinal e ruído em exploração 

sísmica. Neste capítulo, a técnica de Interferometria Sísmica será apresentada 

e mostrado como a partir dela se consegue transformar ruído em informação 

útil.  

 

2.2. Interferometria Sísmica 
 

Em diversas áreas do conhecimento, o termo ―interferometria‖ é 

utilizado para designar o estudo dos fenômenos de interferência entre pares de 

sinais visando adquirir informações a respeito de suas diferenças e 

semelhanças (Curtis et al., 2006). Com base nessa definição, surgiu a 

Interferometria Sísmica que representa o estudo dos padrões de interferência 

envolvendo pares de sinais sísmicos.  

Na prática, a técnica envolve a realização de duas etapas: a correlação 

cruzada, que é equivalente a convolução de um dos sinais com o outro reverso 

no tempo, e o empilhamento (stacking) dos resultados gerados (Curtis et al., 

2006). A resposta encontrada é equivalente a Função de Green empírica do 

meio convolvida com a wavelet da fonte e por esse motivo, a Interferometria 

Sísmica também é chamada de recuperação da Função de Green (Wapenaar 

et al., 2010a). 

Os sinais utilizados são registros de ondas e/ou reverberações que se 

propagam na Terra a partir de uma fonte (terremotos, microtremores, fontes 

sísmicas artificiais) que trazem informações do meio. 

Nos últimos anos, são diversas as aplicações da Interferometria 

Sísmica dentre elas a recuperação de informações sobre a resposta do meio à 

propagação das ondas sísmicas (Shapiro & Campillo, 2004), tomografia 

(Shapiro et al., 2005; Yao et al., 2006), remoção do ground-roll em dados 

sísmicos (Halliday et al., 2010), modelagem do campo de onda (Van Manen et 
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al., 2006) e a recuperação de reflexões a partir do ruído ambiente (Draganov et 

al., 2013; Panea et al., 2014). 

 

2.2.1 Desenvolvimento Histórico 

 

A Interferometria Sísmica tem as suas origens ligadas a Jon Claerbout 

(1968) que propôs o uso da autocorrelação como uma forma de recuperar a 

resposta das reflexões a partir do ruído. Anos depois, a teoria foi comprovada 

por Rickett & Claerbout (1999) que a aplicaram a dados de Heliosismologia. 

Weaver & Lobkis (2010) demonstraram a teoria para ondas de ultrassom. 

Schuster (2001) e Schuster et al. (2004) mostraram como a correlação 

das respostas sísmicas provenientes de fontes naturais e artificiais, localizadas 

em superfície ou subsuperfície, podem  ser utilizadas para obter imagens da 

subsuperfície. Mas, foi somente Campillo & Paul (2003) que conseguiram 

realizar pela primeira vez a reconstrução da resposta ao impulso por meio da 

interferometria de ruído utilizando ondas de coda dos sismogramas. 

Aplicações práticas da Interferometria Sísmica no cenário de 

exploração foram mostradas por Bakulin & Calvert (2004) e, envolvendo 

inversão, por Shapiro et al. (2005). 

Draganov et al. (2007, 2009), Nakata et al. (2011) e Xu et al. (2012) 

são uns dos poucos estudos que mostram a Interferometria Sísmica de Ruído 

Ambiente (ISRA) aplicada a sísmica de exploração. 

Mais recentemente, Draganov et al. (2013) e Panea et al. (2014) 

correlacionaram e somaram registros de ruído ambiente para recuperar as 

reflexões sísmicas do meio obtendo um resultado similar quando comparado 

com dados de sísmica ativa. 

Embora a Interferometria Sísmica de Ruído Ambiente tenha se 

desenvolvido nos últimos anos ela ainda é pouco utilizada em escala de 

exploração sísmica. Segundo Draganov et al. (2013) existem três razões para 

isso: a primeira é a falta de dados, a segunda é que para recuperar funções de 

Green empírica relevantes, o ruído deve incluir a energia de ondas de corpo e 

ter uma de banda de freqüência relevante para a exploração (> 1 Hz). A 

terceira e última, é a falta de compreensão das propriedades do ruído de ondas 
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de corpo nesta faixa de freqüência. Essas razões reforçam a idéia de que a 

ISRA tem muito ainda a ser explorado. 

 

2.2.2 Princípios Básicos da Interferometria  

 

A seguir, a abordagem da interferometria é apresentada para o caso da 

onda direta utilizando um experimento em uma única dimensão (Wapenaar et 

al., 2010a). Posteriormente, os mesmos fundamentos são utilizados para 

expandir a discussão para os casos de experimentos em duas ou três 

dimensões e também a interferometria da onda refletida. 

Uma fonte impulsiva, localizada na posição xf, emite uma onda plana 

no instante de tempo t=0 que viaja para a direita ao longo do eixo x com uma 

velocidade de propagação c constante num meio de baixa perda (Figura 1a). 

Dois receptores localizados ao longo do mesmo eixo x, nas posições x1 

e x2, registram as respostas ao impulso (Figura 1b e 1c). Para o receptor 1, a 

resposta é representada por G(x1,xf,t) e para o receptor 2, por G(x2,xf,t) 

considerando G como sendo a Função de Green empírica do meio. 

Em relação à resposta no receptor 1, a Função de Green empírica é 

dada por um impulso em t1=(x1-xf)/c, assim G(x1,xf,t)=δ(t-t1), em que δ(t) é a 

função delta de Dirac. O mesmo vale para a resposta no receptor 2, 

G(x2,xf,t)=δ(t-t2), sendo t2=(x2-xf)/c. 

 

Figura 1 - Abordagem da Interferometria Sísmica para a onda direta em um experimento 1D. 
(a) Uma fonte impulsiva (xf) emite uma onda plana no instante de tempo t=0 e viaja para a 
direita ao longo do eixo x. (b) Um receptor localizado em x1 registra a resposta ao impulso G(x1, 
xf, t). (c) O mesmo ocorre para um receptor localizado em x2. (d) O resultado para a correlação 
cruzada entre os registros dos dois receptores é um impulso em t2-t1. Fonte: Modificado de 
Wapenaar et al., 2010a. 

 

As respostas G(x1,xf,t) e G(x2,xf,t) apresentam o caminho entre xf e x1 

em comum. Com a operação da correlação cruzada entre as respostas, o 
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tempo de viagem entre xf e x1 é cancelado, deixando o tempo de viagem ao 

longo do caminho restante entre x1 e x2. Assim, o resultado da correlação 

cruzada entre os registros dos dois receptores é um impulso em t2-t1. Este 

resultado (Figura 1d) pode ser interpretado como a resposta de uma fonte em 

x1 observada por um receptor em x2. 

Os resultados observados são independentes da velocidade de 

propagação c e da posição da fonte xf. Dessa maneira, se a fonte impulsiva 

ocorrer em t=tf em vez de t=0, o impulso observado em x1 e x2 deve ser 

deslocado no mesmo valor tf.  

A correlação cruzada das respostas ao impulso em x1 e x2 é 

representada então por G(x2,xf,t)*G(x1,xf,-t)= ' em 

que (*) é a convolução temporal. Substituindo a função delta no lado direito da 

equação anterior G(x2,xf,-t)*G(x1,xf,t)= 

= . Logo, 

 

 
 (1) 

Isto é, a correlação cruzada das observações em dois receptores, 

neste caso x1 e x2, dá a resposta em um dos receptores (x2) como se existisse 

uma fonte no outro receptor (x1). No caso da função fonte ser definida como 

ruído N(t), a resposta em x1 e em x2 pode ser escrita como  

 

 

e 

 

 

 

 

 (2) 

 

 

Assim, a correlação cruzada de u(x1,xf,t) e u(x2,xf,t) é dada por: 

 

 
(3) 
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em que SN(t) é a autocorrelação do ruído, ou seja, SN(t) = N(t) * N(-t); e o 

asterisco (*) denota a convolução temporal, mas o tempo negativo da segunda 

função de Green empírica transforma a convolução em uma correlação. Dessa 

maneira a equação (3) da correlação pode ser simplificada, tornando-se 

 

 (4) 

 

Para uma mesma configuração como a descrita anteriormente, mas 

agora com a propagação da onda na direção negativa do eixo x (a fonte a 

direita dos receptores), as respostas em x1 em x2 são,  

 

 

e 

 

 

 

 

 

(5) 

 

 

Consequentemente, 

 

 
(6) 

ou 

 

  (7) 
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A diferença dessa correlação cruzada u(x2,x1,-t) para a anterior u(x2,x1,t), 

é que a resposta resultante (sinal) aparece no lado negativo do registro, ou seja 

no lado oposto ao que aparece na Figura 1d. 

Agora, admitindo que as duas fontes de ruído Ns(t) e N’s(t) agem em xf e 

x’f, respectivamente, as repostas em x1 e x2 são dadas por  

 

       

 

e 

       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(8) 

 

De acordo com a equação (8), cada resposta registrada em um 

receptor é a superposição dos efeitos gerados pelas duas fontes, uma a direita 

e a outra a esquerda dos receptores. 

Assim, a correlação cruzada dos registros de dois receptores 

localizados em x1 e x2 fornece a função de Green empírica do meio entre x1 e x2 

e sua versão reversa no tempo convolvida com a autocorrelação da função 

fonte (neste caso ruído). 

A equação (9) a seguir representa esta correlação, em que os 

colchetes ― ― representam uma média conjunta. 

 

 (9) 

 

No resultado final (equação 9), tempos positivos mostram a resposta 

que seria gravada em um receptor se o outro fosse uma fonte (direção positiva 

do eixo x) e, tempos negativos mostram o mesmo resultado da parte positiva, 

só que reverso no tempo (direção negativa do eixo x). 

Quando as fontes de ruído são bem distribuídas em torno de dois 

receptores o resultado da correlação cruzada (a função de Green empírica) é 

simétrico, ou seja, em ambos os lados do registro há o mesmo nível de 
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energia. Mas quando há uma distribuição não uniforme de fontes de ruído no 

espaço a correlação cruzada é assimétrica, ou seja, as amplitudes e conteúdo 

espectral são diferentes em ambos os lados do registro. 

As mesmas observações expostas aqui podem ser ampliadas para 

situações 2D e 3D (Wapenaar et al. 2010a). 

Para o caso da Interferometria da onda refletiva, os princípios 

envolvidos são praticamente os mesmos.  Por exemplo, uma fonte que está em 

subsuperfície emite uma onda que se propaga em direção a superfície e essa é 

registrada por um receptor (a). Em seguida, um segundo receptor capta a onda 

refletida (b). Através da correlação cruzada entre os traços dos receptores, o 

efeito da propagação ao longo do caminho desde a origem (fonte) até o 

primeiro receptor é eliminado. E assim, o resultado alcançado é interpretado 

como sendo a resposta à reflexão para uma fonte localizada na posição do 

primeiro receptor e observada pelo segundo receptor (c). 

 

 

Figura 2 – Princípio da Interferometria da onda refletiva. (a) Uma fonte em subsuperfície emite 
uma onda em direção à superfície e é registrada por um receptor. (b) Em seguida, um segundo 
receptor registra a onda refletida. (c) A correlação entre os dois sinais é interpretado como a 
resposta à reflexão como se a fonte estivesse localizada no primeiro receptor e o seu sinal 
registrado pelo segundo receptor. Fonte: Modificado de Schuster 2001. 

 

2.2.3 Ruído Sísmico Ambiente e Interferometria Sísmica 

 

A definição de ruído em análise de sinais é a de uma série temporal 

que mostra assinaturas de natureza desorganizada (Scales & Sneider, 1998). 

Já na Sísmica, o termo ruído é aplicado para definir eventos indesejáveis que 

ocorrem associados ao sinal sísmico, causados por agentes como o vento, a 
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chuva, veículos, tráfego de pessoas, equipamentos e/ou microtremores, etc. 

(Kearey et al., 2009). O ruído sísmico ambiente ou ruído sísmico de fundo é 

aquele que é sobreposto a todo o dado, gerado seja por fontes locais ou 

distantes (Duarte, 2007).  

No processamento convencional de dados sísmicos de reflexão 

(Yilmaz, 2001), se deseja ao máximo remover o ruído do dado sísmico por 

acreditar que ele não possa trazer nenhuma informação a respeito dos 

reservatórios em subsuperfície, estando apenas relacionados a fontes 

indesejáveis localizadas na superfície.  Entretanto, esta parte do sismograma é 

constituída por ondas sísmicas que foram refletidas e refratadas nas mesmas 

heterogeneidades em subsuperfície que as ondas geradas por fontes sísmicas 

ativas. Dessa maneira, o ruído pode também trazer informações do meio em 

subsuperfície. 

A partir dessa consideração se desenvolveu a Interferometria Sísmica 

do Ruído Ambiente (ISRA) que permite recuperar a função de Green empírica 

do meio entre dois receptores como se um deles fosse uma fonte virtual a partir 

de registros ruidosos (Draganov et al., 2007,2009; Xu et al., 2012). 

A correlação cruzada de registros de ruído ambiente tem conseguido 

recuperar reflexões das ondas de corpo como mostram Hohl & Mateeva (2006); 

Draganov et al. (2007); Draganov et al. (2009); Zhan et al. (2010); Ruigrok et al. 

(2011); Xu et al. (2012). 

 

2.2.4 Correlação Cruzada 

 

A correlação cruzada tem como objetivo extrair as funções de Green 

empírica entre pares de estações. Neste trabalho foram utilizadas dois tipos de 

correlação: a correlação cruzada clássica normalizada geometricamente - 

CCGN (classical cross-correlation geometrically normalized) de Wapenaar et al. 

(2010a e 2010b) e a correlação cruzada de fase - PCC (phase cross-

correlation) de Schimmel (1999). 

A correlação cruzada clássica normalizada geometricamente (CCGN) 

consiste em uma medida coerência que tende alinhar as formas de ondas por 

sua energia máxima integral (amplitude). A mesma varia entre +1 e -1, +1 
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correspondente a uma perfeita coerência entre os sinais, e -1 corresponde a 

uma perfeita coerência entre os sinais de polaridades diferentes. 

Matematicamente, a CCGN é definida da seguinte forma: 

 

                                     (10) 

sendo u1 e u2 duas séries temporais, T a duração da janela da correlação, τ0 a 

hora de início da janela de correlação, t o tempo de deslocamento (lag time) 

aplicado a série u1. E o denominador é a média geométrica da energia dentro 

da janela de tempo T. 

Por sua vez a correlação cruzada de fase (PCC) representa uma 

medida de coerência independe da amplitude das ondas que se baseia na 

similaridade das fases instantâneas dos traços analíticos (coerência). Este 

método é uma extensão da técnica de empilhamento de fase apresentada por 

Schimmel & Paulssen (1997). Esta correlação é normalizada para |CPCC| ≤ 1, 

com CPCC = 1 indicando perfeita correlação e CPCC = -1 indicando anti-

correlação. Schimmel (1999) a definiu da seguinte forma: 

 

      (11) 

 

onde Φ(τ) e Ψ(τ) são as fases instantânea das séries temporais u1 e u2 

da equação 10 (estas fases devem ser a mesma para sinais coerentes), t é o 

tempo de deslocamento (lag time) e ν é o fator que permite aumentar a 

sensibilidade (ao longo desse trabalho foi utilizado ν=1).  

A Figura 3 mostra um exemplo das correlações cruzadas PCC e 

CCGN. Em (a) duas séries temporais a(t) e b(t) são mostradas respectivamente 

nas cores preta e cinza. A série a(t), referência para a outra, é constituída por 

dois trens de ondas, o primeiro de menor amplitude e o segundo de maior 

amplitude. A b(t) difere da a(t) apenas pelo primeiro trem de ondas, que é 

retardado em 0,3 s em relação a a(t). 

Na parte (b) da Figura 3, são observadas as correlações PCC (linha 

preta) e CCGN (linha cinza) entre os traços a(t) e b(t). Os dois métodos 
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apresentam correlação máxima em diferentes tempos de deslocamento (lag 

times). O CCGN tem correlação máxima no lag zero, devido a melhor 

similaridade da forma de onda com o alinhamento dos sinais de grande 

amplitude (segundo trem de onda), que estão em torno de 5 s na parte (a) da 

Figura 3. Por sua vez o PCC apresenta melhor alinhamento da forma de onda 

no tempo de deslocamento (lag time) de 0,3 s que é alinhado pelo trem de 

onda de menor amplitude. Isto mostra que o PCC é independe da amplitude 

das ondas e determina a correlação máxima ao número máximo de amostras 

coerentes. Isto é, o tempo de deslocamento (lag time) de 0,3 s é favorecido, 

uma vez que alinha o primeiro trem de onda. O CCGN não favorece o 

alinhamento deste trem de onda visto que a soma dos produtos é maior, 

alinhando os sinais de maior amplitude, obtendo então a correlação máxima no 

lag zero. Como consequência, CCGN é a melhor opção quando diante de 

sinais mais energéticos (Schimmel et al., 2011). 

 

 

Figura 3 - (a) Duas séries temporais a(t) e b(t) nas cores preta e cinza, respectivamente. A 

série a(t), referência para a outra, é constituída por dois trens de ondas, o primeiro de menor 

amplitude e o segundo de maior amplitude. b(t) difere da a(t) apenas pelo primeiro trem de 

ondas, retardado em 0,3 s em relação a a(t). (b) Correlações PCC (preta) e CCGN (cinza) entre 

os traços a(t) e b(t), com correlação máxima em diferentes tempos de deslocamento. Fonte: 

Modificado de Schimmel et al. (2011). 

 

2.2.5 Empilhamento (Stacking) 

 

O empilhamento das correlações cruzadas permite uma melhora 

significativa na identificação das funções de Green empírica entre pares de 
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estações devido ao aumento da razão sinal/ruído. Duas técnicas de 

empilhamento foram empregadas neste trabalho: o empilhamento linear - LS 

(linear stack) e o não linear ou ponderado por fase - PWS (phase-weighted 

stack) de Schimmel & Paulssen (1997). 

O empilhamento linear - LS depende da amplitude (energia) dos traços 

sísmicos, uma vez que utiliza essa informação para empilhar os traços. 

Já o empilhamento não linear ou ponderado por fase - PWS consiste 

em uma medida de coerência, explicitamente independente da amplitude, que 

pondera as amostras do empilhamento linear baseada na fase instantânea Φ(t) 

dos traços não-empilhados. Schimmel & Paulssen, 1997 definiram o 

empilhamento ponderado por fase como: 

 

                                 (12) 

 

sendo o primeiro termo da equação (12) definido como o empilhamento linear -

LS, e o segundo termo, empilhamento de fase - PS (phase stack). Com isso, 

cada amostra do empilhamento linear será ponderado pelo empilhamento de 

fase, ou seja, toda amostra do empilhamento linear será ponderado pela 

coerência de suas fases instantâneas Φ(t). A vantagem desse empilhamento é 

que sinais fracos (de pequena amplitude) coerentes são acentuados através da 

redução do ruído incoerente. O empilhamento de fase age como um filtro com 

certa intensidade de transição entre a similaridade e dissimilaridade de fase, 

que é controlada pela potência ν (quando ν=0, o empilhamento linear é 

recuperado), suas amplitudes variam entre 0 e 1 em função do tempo, se as 

fases instantâneas dos sinais a um certo tempo são coerentes, então, a 

amplitude da fase empilhada é igual a um. As amplitudes zero significam que 

os sinais são somados destrutivamente. Assim, o PWS é um empilhamento 

não-linear, e a distorção da forma de onda é esperada. No entanto, sinais 

coerentes não serão distorcidos, desde que a fase instantânea é presumida 

para ser mais ou menos estacionária nos traços individuais. As maiores 

distorções são esperadas para sinais incoerentes (Schimmel & Paulssen, 

1997). 
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A Figura 4 abaixo mostra como o empilhamento linear - LS e o 

ponderado por fase - PWS agem em um dado sintético sem ruído, partes (a) e 

(c) da Figura 4, e contaminados com ruído aleatório, (b) e (d). As partes 

superiores (a) e (b) da Figura 4 mostram 10 sismogramas com a identificação 

de 6 eventos, sendo 4 eventos coerentes pois aparecem de forma igual em 

todos os traços (nº 1,2,3 e 4. O evento 3 é coerente mas numa direção 

diferente dos demais conforme visto na Figura 4a e 4b), e dois não coerente (nº 

5 e 6). Já as partes inferiores (c) e (d) da Figura 4 mostram o resultado do 

empilhamento linear - LS e o ponderado por fase - PWS. No empilhamento 

linear tanto eventos coerentes (nº 1, 2 e 4) quanto eventos não coerentes (nº 5 

e 6) aparecem, com exceção do evento nº 3 (este não aparece, pois não é 

somado de maneira construtiva nessa direção). Já no empilhamento ponderado 

por fase, os eventos não coerentes (nº 5 e 6) são atenuados e aparecem 

apenas os eventos coerentes (nº 1, 2 e 4, com exceção do evento 3 que é 

coerente em outra direção). O PWS é resultado da multiplicação do 

empilhamento linear (os eventos 1, 2, 4, 5 e 6 aparecem) com o empilhamento 

de fase (os eventos 1, 2 e 4 apresentam alta coerência e os eventos 3, 5 e 6 

baixa coerência) com isso o ruído incoerente é atenuado conforme visto na 

Figura 4d. 

 

 

Figura 4 - Empilhamento linear - LS e o empilhamento ponderado por fase - PWS sobre um 

dado sintético sem ruído, em (a) e (c) e contaminado com ruído aleatório, (b) e (d). Fonte: 

Schimmel & Paulssen, 1997. 
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CAPÍTULO 3 – RECUPERAÇÃO DAS REFLEXÕES 

SÍSMICAS 

 

3.1 Introdução 
 

O sucesso na recuperação das reflexões sísmicas através da 

correlação de registros ruidosos tem despertado o interesse na exploração 

sísmica como fonte de informação do meio em subsuperfície, como é 

apresentado por Draganov et al. (2013). 

Partindo da premissa de que existem ondas de corpo misturadas ao 

ruído (Draganov et al., 2013), registros de ruído sísmico ambiente obtidos com 

o  monitoramento de operações de hidrofraturamento num campo de petróleo 

maduro da Bacia Potiguar, foram correlacionados e, em seguida, empilhados 

para obter uma seção empilhada da subsuperfície.  

A seguir, o conjunto de tratamentos aplicado aos dados é descrito. 

 

3.2 Área de Estudo 
 

Nos dias 29 e 30 de agosto 2012, foi realizada uma operação de 

fraturamento hidráulico num campo de petróleo maduro da Bacia Potiguar. O 

monitoramento do processo possibilitou o registro de 10 h de ruído sísmico 

ambiente na região.  

Nesta área da Bacia, o embasamento de rochas pré-cambrianas é 

coberto pelo pacote sedimentar cretáceo e por depósitos mais jovens de idade 

terciária e quaternária. O preenchimento sedimentar é constituído da base para 

o topo por depósitos flúvio-deltáicos e transicionais da formação C, por 

sedimentos siliciclásticos formação B e por sedimentos de plataforma 

carbonática rasa da formação A. 

Por questão de sigilo das informação, os nomes das formações bem 

como a localização precisa da área de estudo tiveram que ser 

descaracterizados. 
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3.3 Parâmetros de Aquisição dos Dados 
 

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos durante uma atividade 

de monitoramento de hidrofraturamento num campo de petróleo na Bacia 

Potiguar. A geometria adotada na aquisição desses dados pode ser vista na 

Figura 5. 

  

 

Figura 5 - Geometria de aquisição dos dados. O triângulo preto é a cabeça do poço. As 

estrelas maiores, branca e cinza, são os pontos de tratamento do poço. As estrelas menores 

representam as localizações dos sensores ao longo da linha. A linha utilizada na aquisição é 

indicada acima com os números de série dos sensores das extremidades. 

 

Os sensores desta linha foram colocados próximos a um dos pontos de 

tratamento do poço. Esta linha apresentava 70 sensores espaçados em 10 

metros. Cada sensor registrou dois arquivos com 18000 segundos de duração, 

totalizando 10 horas de registros. 

Foram utilizados neste estudo geofones de componente vertical 

modelo L4-A - SERCEL de período curto com resposta plana para frequência 

maiores que 2 Hz, taxa de amostragem de 200 amostras/segundo além de 

registradores monocanal RefTek modelo 125 A - TEXAN.  
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3.4 Análise do Ruído 
 

Os registros ruidosos adquiridos são constituídos por energia sísmica 

oriunda tanto de fontes naturais (microtremores, vento, chuva, outras) quanto 

de fontes não naturais (tráfego de veículos e pessoas, equipamentos, outras). 

A sua caracterização foi realizada com base na análise do espectro de 

amplitude, calculado pela Transformada Rápida de Fourier - FFT (Fast Fourier 

Transform), numa tentativa de identificar as bandas de frequência em que as 

ondas de corpo pudessem ser mais proeminentes. De acordo com Draganov et 

al. (2013) para recuperar a função de Green empírica de maneira relevante 

para a exploração, o ruído deve conter energia suficiente das ondas de corpo e 

ter um intervalo de frequência significativo para a exploração (> 1 Hz).  

A Figura 6 mostra o espectro de amplitude do ruído registrado no 

sensor R01 na extremidade da linha. Nela é possível observar diversos picos 

de amplitude ao longo de todo o espectro do dado, isto é, no intervalo entre 2 e 

80 Hz. 

Para a interpretação, foram utilizadas as experiências de Draganov et 

al. (2013) e Panea et al. (2014) com ruído sísmico ambiente além de estudos 

feitos com os mesmos dados deste trabalho anteriormente. 

Os picos de amplitude iniciais, entre 2 e 9 Hz, foram interpretados 

como sendo energia associada às fontes de ruído antropogênicas, que 

geraram ondas de superfície, os intermediários, entre 10 e 30 Hz, como 

energia gerada predominante pela presença de ondas de corpo e os finais, 

entre, 31 e 80 Hz, como causados pelos motores utilizados durante o 

fraturamento hidráulico, frequências de ressonância e fontes naturais como o 

vento. Dessa maneira, foi escolhido analisar apenas o ruído referente à banda 

entre 10 e 30 Hz.  

O intervalo é coerente com o adotado em trabalhos similares como, 

Draganov et al., (2013) e Panea et al. (2014), cujas frequências de corte foram 

respectivamente, 6 - 24 Hz e 11 - 23 Hz. 

As frequências envolvidas na interferometria de ruído ambiente são 

menores se comparadas àquelas utilizadas em levantamentos sísmicos 

convencionais, que de acordo com Telford et al. (1990) tem energia gravada 

entre 10 e 60 Hz.  
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Figura 6 - Conteúdo espectral do sensor R01 para todo o período de registro. Os picos de 

amplitude iniciais, entre 2 e 9 Hz, foram interpretados como sendo energia associada às fontes 

de ruído antropogênicas, os intermediários, entre 10 e 30 Hz, como energia gerada 

predominante pela presença de ondas de corpo e os finais, entre, 31 e 80 Hz, como causados 

pelos motores utilizados durante o fraturamento hidráulico, frequências de ressonância e fontes 

naturais como o vento.  
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3.5 Processamento dos Dados 
 

3.5.1 Processamento Inicial 

 

O processamento inicial detalhado a seguir pode ser evidenciado no 

fluxograma da Figura 7. O mesmo foi realizado por meio do software Seismic 

Analysis Code (SAC) desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Lawrence 

Livermore (Universidade da Califórnia). Ele representa um programa interativo 

de uso geral, que trabalha com formatos específicos, projetado para o estudo 

de sinais sequenciais, especialmente dados de séries temporais. 

 

 

Figura 7 – Etapas do processamento inicial realizado utilizando o software Seismic Analysis 
Code (SAC). 
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Conversão do Formato dos Dados 

 

Primeiramente, os dados foram convertidos do formato SEG2, 

adquirido pelos sensores em campo, para o formato SAC para serem 

analisados pelo software.  

 

Edição e Seleção dos Dados 

 

Na edição dos dados, os 18000 segundos de registro por dia, para 

cada receptor, foram divididos em intervalos de tempo menores, de 600 

segundos, para retirar aqueles referentes ao processo de fraturamento 

hidráulico (minifrac e frac). A teoria exige que as fontes de ruído iluminem os 

receptores com igual intensidade em todas as direções. Isto significa que o 

campo de ruído deve ser igualmente distribuído em todas as direções. A 

presença desses intervalos implicaria em erros de fase (Froment et al., 2010) e 

chegadas não-físicas (Snieder et al., 2006). 

Aos novos intervalos foi aplicada uma inspeção visual para identificar 

intervalos defeituosos e eliminá-los do conjunto de dados.  

 

Filtro Passa – Banda 

 

Geralmente, a recuperação das ondas de corpo é mais difícil que das 

ondas de superfície (Draganov et al., 2013). Normalmente as informações 

referentes às ondas de corpo são encobertas pelas das ondas de superfície, 

que possuem muito mais energia. Pelo fato da maioria das fontes de ruído 

estar localizada na superfície da Terra, elas geram predominantemente ondas 

de superfície (Draganov et al., 2013). 

Para melhorar as chegadas das ondas de corpo, as ondas de 

superfície devem ser suprimidas. Com esse objetivo, foi escolhida a banda de 

frequência específica entre 10 e 30 Hz, interpretada anteriormente como a do 

ruído contendo, predominantemente, ondas de corpo, para aplicação do filtro 

passa-banda (Figura 8), o mais usado no processamento sísmico. 
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O limite inferior do filtro busca a supressão da energia gerada pelas 

ondas de superfície que não foram suprimidas pelos geofones. Assim, a 

aplicação ajudou a atenuar ruídos de baixa frequência associados 

majoritariamente às ondas de superfície (ground roll) enquanto que o limite 

superior, a minimizar os efeitos de ruídos indesejáveis de alta frequência 

presentes no ambiente.  

 

 

Figura 8 – Desenho ilustrativo do filtro passa-banda utilizado para filtrar os dados no intervalo 

entre 10 e 30 Hz. As frequências a e d são as frequências que não irão passar (0%) enquanto 

que a faixa entre b e c possuem as frequências que passarão (100%). 

 

Normalização da Amplitude dos Traços 

 

Na prática, as fontes de ruído apresentam diferentes intensidades de 

energia, isto é, na etapa de correlação cruzada alguns traços poderiam 

apresentar energia mais forte do que em outros. Para resolver esta questão, 

cada traço foi normalizado pela sua energia. (Draganov & Ruigrok, 2015).  

A normalização da amplitude dos traços consiste em aplicar dois tipos 

de operações não-lineares às amplitudes dos traços (Bensen et al., 2007): a 

normalização no domínio do tempo (também chamada de normalização 

temporal ou 1-bit normalization) e a normalização no domínio da frequência 

(também chamada de normalização espectral ou spectral whitening).  

A normalização temporal remove detalhes da forma de onda e 

diferenças de amplitude no domínio do tempo substituindo todas as amplitudes 

positivas por 1 e todas as amplitudes negativas por -1, ou seja, divide, a cada 

instante, o valor da amplitude registrada por sua amplitude absoluta. Dessa 
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maneira, é reduzida a influência de sinais de grande amplitude sobre as 

correlações cruzadas. 

Já a normalização no domínio da frequência, consiste em definir como 

1 a amplitude do espectro de cada registro sem mudar a fase. Para aplicar esta 

normalização o sinal no domínio do tempo é transformado para o domínio da 

frequência e depois do registro ser normalizado ele é reconvertido para o 

domínio do tempo. Esta normalização equaliza o espectro de amplitude do 

sinal, aumentando as componentes espectrais de baixa amplitude e atenuando 

as de alta amplitude, semelhante ao do espectro de ruído branco (amplitude 

espectral igual a um). Com isso, é removida a influência de sinais que se 

manifestam no espectro de amplitude, tais como fontes de ruído de frequência 

localizada.  

A Figura 9 mostra o efeito das normalizações separadamente sobre o 

dado bruto registrado no receptor R01 (localizado na extremidade da linha) no 

dia 30/08/2012. Nos painéis do lado esquerdo é apresentado respectivamente, 

o dado bruto, a normalização temporal (ou 1-bit normalization) sobre o dado 

bruto e a normalização espectral (ou spectral whitening) sobre o dado bruto e 

nos painéis do lado direito é mostrado o espectro de amplitude dos mesmos. O 

efeito da normalização temporal é claramente visível no domínio do tempo, 

enquanto o efeito da normalização espectral aparece no domínio da frequência. 

A normalização espectral reduz desequilíbrios no espectro de amplitude da 

correlação cruzada. Na Figura 10 mostra, respectivamente, o dado bruto e o 

dado após a aplicação das normalizações. Nesta figura, percebe-se que é 

reduzida a influência de sinais de grande amplitude. 

Segundo Schimmel et al., 2011, a correlação cruzada de fase (PCC) 

não requer a normalização da amplitude dos traços uma que estas 

normalizações implicam em distorções nas formas de onda e, 

consequentemente, na coerência de fase entre os traços. Por esse motivo, esta 

etapa foi aplicada somente para a correlação cruzada clássica normalizada 

geometricamente (CCGN).  
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Dado Bruto 

  
Normalização Temporal sobre o Dado Bruto 

  

Normalização Espectral sobre o Dado Bruto 

  

Tempo (s) Frequência (Hz) 
Figura 9 - Efeito das normalizações sobre o dado bruto registrado no receptor R01 (localizado na extremidade da linha) 

no dia 30/08/2012. Nos painéis do lado esquerdo é apresentado respectivamente, o dado bruto, a normalização 

temporal (ou 1-bit normalization) sobre o dado bruto e a normalização espectral (ou spectral whitening) sobre o dado 

bruto e nos painéis do lado direito é mostrado o espectro de amplitude dos mesmos. 
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Figura 10 - Mesmo registro da Figura 9 (receptor R01- dia 30/08/2012), acima dado bruto e 

abaixo dado após as normalizações temporal (1-bit normalization) e espectral (spectral 

whitening) simultaneamente. 
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Correlação Cruzada entre os Traços 

 

Foram calculadas as correlações cruzadas entre os registros dos 

sensores da linha (Figura 5) por dois métodos distintos de correlação: a 

correlação cruzada clássica normalizada geometricamente - CCGN (Wapenaar 

et al., 2010a; Wapenaar et al., 2010b)  e, a correlação cruzada de fase - PCC 

(Schimmel, 1999) para a extração da função de Green empírica, ambas 

descritas no Capítulo 2. 

Para esta etapa, um script criado por Martin Schimmel foi aplicado 

utilizando o software Seismic Analysis Code (SAC). 

O esquema utilizado na seleção dos pares de traço de ruído para o 

cálculo das correlações cruzadas é baseada na construção de famílias de tiro 

comum da sísmica convencional e está representado na Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Esquema empregado na seleção dos pares de traço de ruído para cálculo das 

correlações cruzadas baseada na construção de famílias de tiro comum. Cada linha na figura, 

como no retângulo preto, representa uma família de tiro comum.  Para cada posição da fonte, 

há uma nova família de tiro. As correlações são realizadas entre os traços de cada família, 

exceto com os traços dos receptores que se encontram em posições anteriores a da fonte 

(triângulos em preto). Os correlogramas, agrupados da maneira representada pela linha preta 

pontilhada, formam famílias de afastamento fonte-receptor comum (commom offset). 

 

O primeiro receptor da linha, da esquerda para direita, ocupa a posição 

nº 1 (receptor R01), o segundo receptor a posição nº 2 (receptor R02) e assim 

sucessivamente, até o final da linha com a posição nº 70 (receptor R70). O 

receptor R01 é escolhido para ser a fonte virtual e, em seguida, a correlação 

cruzada entre o seu registro e o do receptor R02 é calculada. Depois é a vez 
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de correlacionar o traço do receptor R01 com o traço do receptor R03. E assim, 

todos os traços dos receptores da linha são correlacionados com o da posição 

nº 1. 

Em seguida, é a vez de escolher o receptor R02 como fonte virtual e, o 

mesmo passo a passo descrito acima é realizado para obter a correlação com 

os outros receptores. Entretanto, a correlação com o receptor da posição 

anterior a da fonte não é calculada. Dessa maneira, 69 famílias de tiro comum 

são criadas, uma para cada posição da fonte virtual (receptor). Em cada 

família, o número de traços (correlogramas) diminui conforme a posição da 

fonte aumenta. 

Os correlogramas foram reorganizados, de famílias de tiro comum para 

famílias de afastamento comum (Figura 12a e12b), ou seja, os traços com a 

mesma distância fonte-receptor foram agrupados em uma mesma seção (linha 

pontilhada na Figura 11). Foram criadas 69 famílias de offset comum (Figura 

12c) para afastamentos de 10 em 10 metros. 

 

 

Figura 12 – Representação de uma família de tiro comum em (a) e família de offset comum em 

(b). Os correlogramas organizados em famílias de offset comum (c) foram empilhados 

utilizando o empilhamento linear e o não linear ou ponderado por fase e, um único traço para 

cada técnica foi obtido por família (d). Os traços empilhados foram organizados em uma seção 

(e). 
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Empilhamento das Correlações Cruzadas 

 

A etapa do processamento inicial terminou com o empilhamento das 

correlações cruzadas, isto é, dos correlogramas. O empilhamento busca 

melhorar a identificação das funções de Green empíricas a partir do aumento 

da razão sinal/ruído. Foram utilizadas duas técnicas de empilhamento: o 

empilhamento linear - LS e o empilhamento não linear ou ponderado por fase - 

PWS (Schimmel & Paulssen, 1997).  

Os correlogramas da etapa anterior, organizados em famílias de 

afastamento comum (Figura 12b e 12c), foram empilhados e, para cada família, 

um único traço foi obtido (Figura 12d). Isto é, para cada afastamento fonte-

receptor, com incremento de 10 m, um traço foi obtido. Então, uma seção foi 

criada com os traços empilhados para cada técnica de empilhamento, 

organizando-os lado a lado em ordem crescente de afastamento (Figura 12e). 

Assim, foram obtidas ao todo quatro seções resultantes da combinação 

das técnicas de empilhamento (LS e PWS) com os métodos de correlação 

cruzada (CCGN e PPC). Os resultados foram: empilhamento linear com 

correlação cruzada de fase (LS-PCC) (Figura 13a), empilhamento linear com 

correlação cruzada clássica normalizada geometricamente (LS-CCGN) (Figura 

13b), empilhamento não linear com correlação cruzada de fase (PWS-PCC) 

(Figura 13c) e o empilhamento não linear com correlação cruzada clássica 

normalizada geometricamente (PWS-CCGN). (Figura 13d).  



 

 
 

(a) (b) (c) (d) 

    
Figura 13 - (a) Empilhamento linear com correlação cruzada de fase (LS-PCC). (b) Empilhamento linear com correlação cruzada clássica normalizada geometricamente (LS-CCGN). (c) 

Empilhamento não linear com correlação cruzada de fase (PWS-PCC) e (d) Empilhamento não linear com correlação cruzada clássica normalizada geometricamente (PWS-CCGN).
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3.5.2 Processamento Final 

 

Na segunda parte do processamento (Figura 14), os dados obtidos ao 

final da etapa inicial foram submetidos ao fluxo de processamento final com o 

objetivo de recuperar as reflexões do meio em subsuperfície. Todo o 

processamento final foi feito usando o software Seismic Unix - SU (Cohen, 

2010) desenvolvido e distribuído pelo Center for Wave Phenomena, Colorado 

School of Mines, EUA. 

O processamento final foi aplicado às quatro abordagens obtidas ao 

final do processamento inicial: LS-PCC, LS-CCGN, PWS-PCC e PWS-CCGN. 

Mas para fins de ilustração das etapas desse processamento final o LS-PCC foi 

escolhido para exemplificar o efeito de cada etapa nos dados. Na última etapa, 

o empilhamento, será mostrado o resultado final para as quatro abordagens  

para comparação. 

 

Figura 14 - Fluxo do processamento final realizado utilizando o software Seismic Unix (SU). 
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Conversão de Formato dos Dados 

 

Os dados até então obtidos no formato SAC, foram transformados para 

o formato ASCII, e posteriormente para o formato SU. Essa conversão foi 

necessária já que o programa Seismic Unix possui formato próprio. 

 

Carregamento da Geometria 

 

Na etapa de carregamento da geometria foram utilizadas as 

informações da Tabela 1 referentes a linha de aquisição para preencher o 

arquivo (header). 

 

Parâmetro Valor 

Número de Receptores (geofones)  70 

Distância entre os Receptores 10 m 

Offset Mínimo 10 m 

Offset Máximo 690 m 

Taxa de Amostragem 5ms 

Nº de Amostras por Traço 1001 
 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados para carregamento da geometria. 

 

Correção de Amplitude 

 

A correção de amplitude (ganho) visa recuperar as amplitudes dos 

traços sísmicos devido às diversas perdas energéticas, tais como, 

espalhamento geométrico, atenuação intrínseca e/ou dispersão e perda por 

transmissão, sofridas pelas ondas elásticas ao se propagarem pelo interior da 

Terra até o seu registro nos geofones. E com isso, tornar o dado mais 

visualizável quanto aos eventos de interesse. 

O ganho aplicado aos dados neste trabalho foi do tipo AGC (Automatic 

Gain Control) muito utilizado na indústria do petróleo. A Figura 15 a seguir, 

mostra uma seção LS-PCC, antes (a) e depois (b) da aplicação do ganho AGC. 

É possível ver que a correção de amplitude foi bem efetiva, pois ressaltou as 

amplitudes das reflexões, principalmente abaixo de 0,25 s. 
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(a) (b) 

  
Figura 15 - Seção LS-PCC antes (a) e depois (b) da aplicação do ganho AGC. 
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Filtragem F-K 

 

A filtragem F-K consiste em uma ferramenta muito eficiente na 

atenuação de eventos lineares (onda direta, refrações, ondas aéreas e ground 

roll) que aparecem nos sismogramas dentro de uma determinada banda de 

frequência e com uma determinada inclinação tanto no domínio do tempo e 

espaço t-x quanto no domínio da frequência e número de onda f-k. Ou seja, a 

filtragem F-K é bidimensional, pois atua no domínio da frequência f e número 

de onda k ao mesmo tempo. Nela, as faixas de atenuação do ruído são 

definidas pelos slopes, obtidos pela razão entre número de onda e frequência 

de atenuação, que varrem a região que se deseja filtrar. Neste trabalho os 

parâmetros do filtro F-K foram: slopes=0.5,1.0,10,27 amps=1,0,0,1. 

A técnica aplica uma transformada dupla de Fourier sobre os dados no 

domínio do tempo de modo a gerar um painel com diferentes densidades de 

energia a partir da decomposição do campo de onda nas componentes 

frequência (f) e número de onda (k). Esta operação permite separar e filtrar 

muito mais facilmente eventos de diferentes frequências, números de onda e 

velocidades aparentes do que no domínio t-x cujos eventos lineares podem se 

sobrepor aos eventos de interesse (reflexões) e, comprometendo a razão 

sinal/ruído. Após a filtragem no domínio f-k, é aplicada uma transformada dupla 

de Fourier inversa no espectro f-k filtrado, obtendo assim um sismograma 

filtrado no domínio t-x (Kearey et al., 2009). 

A Figura 16 mostra um exemplo de uma seção LS-PCC antes e depois 

da aplicação do filtro f-k. O filtro foi eficiente para a remoção de grande parte 

dos eventos lineares do dado (como, por exemplo, a forte onda direta, em 

destaque, na Figura 16a) contribuindo para o aumento da energia associada a 

reflexão, aumentando a razão sinal/ruído. 
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(a) (b) 

  
Figura 16 - Seção LS-PCC. Sem filtragem F-K (a) e com filtro F-K (b). 
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Análise de Velocidade e Correção NMO 

 

A análise de velocidade é uma etapa fundamental para o sucesso do 

processamento sísmico, visto que quanto melhor for a estimativa do campo de 

velocidades da subsuperfície mais representativa será a seção final. Esta etapa 

tem como objetivo, encontrar as velocidades mais adequadas para a correção 

de NMO (Normal Moveout). 

Admitindo um modelo de Terra com refletores planos e horizontais e, 

os traços organizados em família de ponto médio comum (CMP), a correção do 

sobretempo normal foi calculada. Esta permite corrigir o atraso no tempo de 

chegada das reflexões (causado pelo afastamento fonte - receptor) com 

relação ao tempo de incidência normal ao refletor. 

A correção de NMO é determinada pela equação abaixo: 

 

          ,                       (13) 

 

em que t(0) é o tempo duplo de trânsito na posição x=0 (ápice da hipérbole), v 

é a velocidade da camada acima do refletor, x é o afastamento fonte-receptor. 

A velocidade que faz com que os eventos sejam horizontalizados é 

chamada de Velocidade de NMO (VNMO).  

O campo de velocidades utilizado na correção de NMO pode ser obtido 

de diferentes formas. Particularmente, neste trabalho as velocidades de NMO 

(VNMO) foram calculadas a partir de um painel Semblance, método baseado no 

fator de coerência dos dados de reflexão sísmica, em que este fator é dado 

pela expressão a seguir: 

 

                                        ,                 (14) 

 
 
na qual t representa o tempo de reflexão, v a velocidade para correção de 

NMO, n é o numero de amostras somadas e Aj, as amplitudes dos dados CMP. 

Os resultados obtidos são apresentados na forma de uma matriz velocidades x 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN DANTAS, O. A. B. 

 

47 
 

tempo. O valor de coerência indica a eficiência de cada velocidade para corrigir 

NMO para cada tempo de reflexão (Duarte, 2007).  

A Figura 17 a seguir mostra para a abordagem LS-PCC, o painel 

Semblance utilizado para correção de NMO (Figura 17a), a seção CMP 1 antes 

da correção de NMO, mostrando os refletores hiperbólicos (Figura 17b) e a 

seção CMP 1 corrigida de NMO cujos eventos associados aos refletores em 

subsuperfície antes hiperbólicos foram horizontalizados, ou seja, os traços 

defasados em tempo foram corrigidos para uma seção de afastamento nulo 

(zero offset) conforme mostrado na (Figura 17c) obtendo uma seção dita 

empilhada preliminar (Figura 17d). 
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(a) (b) (c) (d) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Abordagem LS-PCC (a) Painel Semblance utilizado para análise de velocidade. (b) Seção CMP 1 antes da correção de NMO, (c) Seção 

CMP 1 corrigida de NMO e (d) Traço sísmico empilhado da CMP 1. 
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Empilhamento 

 

Esta etapa final do fluxo de processamento foi limitada pela existência 

de uma única família CMP, ou seja, somente um traço foi alcançado (Figura 

17d) Assim, por efeito de ilustração e considerando os refletores em 

subsuperfície como sendo horizontais e as velocidades não variando 

lateralmente, ―uma seção final empilhada‖ foi confeccionada através da 

repetição do traço único obtido lado a lado para as quatro abordagens (Figura 

18). Vale destacar que os mesmos eventos presentes na seção corrigida de 

NMO aparecem na nova seção criada. A seção fictícia foi apenas um artificio 

utilizado para ressaltar os eventos/reflexões no dado. 



 

 
 

(a) (b) (c) (d) 

    

Figura 18 - Seção final empilhada com as quatro abordagens: (a) Empilhamento linear com correlação cruzada de fase (LS-PCC). (b) Empilhamento linear com correlação 

cruzada clássica normalizada geometricamente (LS-CCGN). (c) Empilhamento não linear com correlação cruzada de fase (PWS-PCC) e (d) Empilhamento não linear com 

correlação cruzada clássica normalizada geometricamente (PWS-CCGN). 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Introdução 
 

Neste capítulo, os resultados alcançados são discutidos e interpretados 

com ajuda de informações de dados sintéticos e de geologia para inferir sobre 

as reflexões recuperadas através da Interferometria Sísmica de Ruído 

Ambiente (ISRA). 

 

4.2 Discussões 
 

Os resultados alcançados no capítulo anterior demonstram que a 

Interferometria Sísmica de Ruído Ambiente (ISRA) tem potencial para a 

recuperação das reflexões sísmicas de subsuperfície.  

A análise do ruído registrado mostrou que a banda de frequência para 

a energia associada com as ondas de corpo foi de 10 a 30 Hz, mais baixa 

quando comparada à da sísmica convencional, que geralmente apresenta 

energia na faixa de 10 a 60 Hz (Telford et al., 1990). Diferentemente da sísmica 

ativa, cuja fonte está geralmente localizada próxima aos receptores, aqui o 

ruído contendo ondas de corpo, interessante à recuperação das reflexões, 

pode ser proveniente de fontes situadas a grandes distâncias dos receptores 

(geofones), e devido a absorção intrínseca do subsolo, as frequências mais 

altas são atenuadas. 

A aplicação do filtro nesta banda de frequência suprimiu a energia 

gerada pelas ondas de superfície, atenuando os ruídos de baixa frequência, 

associados às ondas de superfície (ground roll).  

Normalmente as informações referentes às ondas de corpo são 

encobertas pelas das ondas de superfície, que possuem muito mais energia e, 

tornam a recuperação das ondas de corpo mais difícil que das ondas de 

superfície (Draganov et al., 2013).  

Por vez, o limite superior do filtro, ajudou a minimizar os efeitos de 

ruídos indesejáveis com frequências mais altas presentes no ambiente. 
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As fontes de ruído apresentam diferentes intensidades de energia, isto 

é, na etapa de correlação cruzada alguns traços poderiam apresentar energia 

mais forte do que em outros. Por isso, os traços foram normalizados pela sua 

energia para aplicação da correlação cruzada. 

Na prática, as fontes de ruído não iluminaram os receptores igualmente 

em todas as direções (iluminação homogênea). Particularmente, as fontes se 

concentraram a direita dos receptores (Figura 5). Por esse motivo, foi escolhido 

trabalhar somente com a parte causal das correlações. Mas, uma nova 

abordagem de estudo pode ser proposta considerando a correlação dos traços 

à esquerda das fontes virtuais (Figura 12) como sendo a porção acausal do 

correlograma e em seguida, somando ambas as partes do correlograma para 

tentar realçar a função de Green empírica recuperada. 

As informações das velocidades, tradicionalmente estimadas pelo 

caráter típico hiperbólico das reflexões, mostraram-se difícil conforme visto no 

painel Semblance (Figura 17). Geralmente as velocidades de empilhamento 

aumentam com o aumento da profundidade. Entretanto, a presença de 

múltiplas podem gerar máximos locais. Dessa maneira, na construção do 

modelo de velocidade usado para calcular e aplicar a correção de NMO ao 

dado, foram utilizadas informações das velocidades sísmicas estimadas por 

Rodrigues (2012) para reforçar e orientar os valores obtidos. 

Dentre as quatro abordagens (LS-PCC, LS-CCGN, PWS-PCC e PWS-

CCGN) obtidas ao fim do processamento final (Figura 18) as não lineares 

foram as mais difíceis. As seções com empilhamento linear recuperaram 

melhor as reflexões (mais claras) que as não lineares, provavelmente devido a 

falta de coerência dos dados que foram correlacionados mais pela energia do 

que pela coerência de fase. 
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4.3 Correlação com Dado Sintético (2D) e Informações Geológicas 

 

Para interpretação dos resultados, uma modelagem direta (Duarte, 

2007) foi realizada a fim de obter uma seção sísmica sintética (Figura 22a). As 

propriedades físicas (espessuras, velocidade, densidade) e condições 

geométricas e geológicas conhecidas para a região foram utilizadas para a sua 

construção (Tabela 2). O programa CSHOT (common-shot modeling program) 

do SU (Seismic Unix) escrito em 1991 na linguagem Fortran por Paul Docherty 

da CWP (Center for Wave Phenomena), muito útil quando o objetivo é modelar 

dados sintéticos com base na geologia real, foi utilizado para criar o modelo 

geológico de camadas plano-paralelas e horizontais (Figura 19). 

 

 

 

Figura 19 - Modelo geológico de camadas planas paralelas e horizontais para uma 

representação 2D do meio. 

 

Nesta área estão presentes os calcários e calcarenitos (Formação A), 

os argilitos e arenitos (Formação B) e os arenitos, folhelhos e calcilutitos 

(Formação C). As informações sobre composição do modelo (velocidades 
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longitudinais e densidades das formações), mostradas na tabela 2, são de 

Rodrigues (2012) que as estimou por meio de um estudo geofísico 

multidisciplinar. As espessuras das formações (tabela 2) foram inferidas a partir 

de mapas de Isópacas das Formações A (Figura 20) e B (Figura 21) de 

Sampaio & Shaller (1968). 

 

  Velocidade Média (m/s) Densidade (g/cm³) Espessura (m) 

Formação A 2308 2,37 475 

Formação B 4220 2,45 550 

Formação C 4845 2,5 - 

 

Tabela 2 - Parâmetros utilizados para geração do modelo geológico. 

 

 

 

 

Figura 20 - Mapa de Isópacas da Formação A. Modificado de Sampaio & Shauller (1968). 
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Figura 21 - Mapa de Isópacas da Formação B. Modificado de Sampaio & Shauller (1968). 

 

Pela comparação de ambas as seções, as alcançadas pela ISRA e a 

sintética, é notado que várias reflexões esperadas para o modelo geológico 

conhecido da área foram recuperadas (Figura 22). Isto mostra que alguns dos 

refletores de subsuperfície foram imageados utilizando o ruído sísmico 

ambiente, inclusive os principais marcadores geológicos presentes na 

estratigrafia da bacia. 

Os eventos que aparecem nos tempos de trânsito duplo de 0,4126s e 

0,6722s, presentes na seção sintética (seção de referência) foram recuperados 

nas seções reais. Elas foram interpretadas como sendo os prováveis limites 

entre as formações A-B e B–C. 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

     

Figura 22- Comparação entre a seção obtida com os dados sintéticos (modelagem) e com os dados reais. (a) Modelo empilhado. (b) Empilhamento linear com correlação 

cruzada de fase (LS-PCC). (c) Empilhamento linear com correlação cruzada clássica normalizada geometricamente (LS-CCGN). (d) Empilhamento não linear com correlação 

cruzada de fase (PWS-PCC) e (e) Empilhamento não linear com correlação cruzada clássica normalizada geometricamente (PWS-CCGN). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 

A realização deste trabalho mostrou que é possível recuperar as 

reflexões de um meio em subsuperfície utilizando registros de ruído sísmico 

ambiente e a técnica de Interferometria Sísmica. 

Os sinais ruidosos registrados durante o monitoramento de operações 

de hidrofraturamento num campo de petróleo da Bacia Potiguar foram 

utilizados para recuperar as reflexões do meio em subsuperfície. E, através de 

um conjunto de procedimentos de análise e processamento de dados, novas 

respostas sísmicas foram geradas para fontes virtuais através da correlação 

cruzada dos registros de diferentes receptores.  

A análise do ruído registrado mostrou que a banda de frequência para a 

energia associada com as ondas de corpo foi de 10 a 30 Hz, mais baixa que à 

da sísmica convencional, que geralmente apresenta energia na faixa de 10 a 

60 Hz. 

Como as fontes de ruído apresentaram intensidade de energia variante 

para diferentes direções, isto é não iluminaram os receptores igualmente em 

todas as direções (iluminação homogênea). Foi escolhido trabalhar somente 

com a parte causal das correlações.  

Dentre as quatro abordagens utilizadas neste trabalho (LS-PCC - 

empilhamento linear com correlação cruzada de fase, LS-CCGN - 

empilhamento linear com correlação cruzada clássica normalizada 

geometricamente, PWS-PCC - empilhamento não linear com correlação 

cruzada de fase e PWS-CCGN - empilhamento não linear com correlação 

cruzada clássica normalizada geometricamente) as não lineares foram as mais 

difíceis tanto do ponto de vista da análise de velocidade quanto, 

consequentemente, na obtenção de informações estruturais (obtenção das 

reflexões).  

A interpretação dos resultados com o uso de informações de dados 

sintéticos e de geologia mostrou que os eventos correspondentes a 

marcadores geológicos foram recuperados (os limites entre as formações A e B 

e também, B e C).  
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5.1 Recomendações 

 

Existem diversas recomendações para aprimoramento dos resultados e 

execução de trabalhos futuros. Algumas aqui são sugeridas. 

 Comparação dos resultados com dados de sísmica ativa 

(convencional) para melhor identificação dos refletores; 

 uma nova abordagem de estudo pode ser proposta considerando a 

correlação dos traços à esquerda das fontes virtuais (Figura12) 

como sendo a porção acausal do correlograma e em seguida, 

somando ambas as partes do correlograma para tentar realçar a 

função de Green empírica recuperada; 

 Os erros e incertezas obtidos poderiam ser minimizados com a 

incorporação de mais dados, adquiridos durante um período de 

tempo maior (dias, semanas ou meses). A incorporação desses 

melhoraria significativamente os resultados obtidos com o estudo 

atual, tendo em vista que um monitoramento maior poderia 

aumentar a possibilidade de acumulação de fontes de ruído com 

uma maior diversidade de raios de parâmetros, o que implicaria 

numa iluminação mais abrangente de fontes de ruído. 
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ABSTRACT 

 

We report the retrieval of body-wave reflections from noise records using a small-

scale experiment over a mature oil field. The reflections are obtained by cross-

correlation and stacking of the data. We used the stacked correlograms to create 

virtual source-to-receiver common shot gathers and are able to obtain body-wave 

reflections. To remove the effect of the surface-wave that obliterates body-waves in 

ambient noise records, we follow a standard procedure used in active source seismic. 

We used different strategies to cross-correlate and stack the data: different 

correlograms obtained by the two different stacking procedures (Linear—LS and 

Phase-weighted—PWS) with two different cross-correlation (Classical Geometrically 

Normalized—CCGN and Phase Cross-correlation—PCC). The linear stacking seems 

to provide better results to retrieve the reflections. We compare the resulted virtual shot 

gathers with a synthetic model constructed from well and literature data. The results 
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show that we are able to reproduce the reflections and that the seismic stability of the 

reflections is obtained with less than half of the entire data. That means the 

methodology has the potential to monitor subsurface rockmass changes. 

 

Key words: body-wave reflections, cross-correlation, stacking, ambient noise, 

synthetic model. 

 

Introduction 

 

Broadly speaking, the term ―interferometry‖ is used to describe the study of 

interference phenomena among pairs of signals to obtain information regarding the 

differences and similarities of these signals (Curtis et al., 2006). Based on this 

definition, Ambient Noise Seismic Interferometry (ANSI) can be defined as the study of 

interference patterns  which allows the retrieval of the empirical Green's function (EGF) 

between two receivers so that one of them acts as virtual source and the other as a 

receiver. In practice, the technique comprises two stages: i – cross-correlation, which is 

equivalent to the convolution and ii – stacking of the resulting cross-

correlation/convolution (Curtis et al., 2006). 

Wapenaar and Fokkema (2006) have shown that the exact Green's function 

between a pair of receivers recording noise can be achieved by the summation of 

crosscorrelations of the traces at the receivers due to individual contributions of 

sources, as far as the receivers are fully surrounded by a sufficiently dense and 

homogeneous source distribution. In reality, the conditions for dense and 

homogeneous source distribution are usually not met. The extraction of EGFs is further 

based on the fact that the cross-correlation cross-terms cancel out (Medeiros et al., 

2015). 

Surface wave ANSI in particular has been widely applied to noise recordings in 

the frequency band of the secondary microseismic noise (0.1–0.4 Hz) due to the  
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dominance of surface waves and has provided increased resolution of crustal-scale 

tomographic images [e.g., Shapiro and Campillo, 2004; Sabra et al., 2005; Shapiro and 

Campillo, 2004; Harmon et al., 2008; Lin et al., 2008; Yang et al., 2008; Dias and Julià, 

2015, among many others]. 

The retrieval of body waves and the use of ANSI for exploration is more difficult 

(see for instance Forghani and Snieder, 2010). Clearbout (1968) was probably the first 

to propose the use of the autocorrelation as a way to retrieve reflectivity from noise 

records. The use of local deployments for exploration purposes using body-waves is 

not yet wide spread (e.g., Baskir and Weller, 1975; Draganov et al., 2007, 2009, 2013, 

Panea et al, 2014; Olivier et al., 2015). Draganov et al. (2013) explains that the paucity 

of this kind of work is threefold: i – lack of (published) data; ii – the noise frequency 

band relevant for exploration (> 1 Hz) must be included in the analysis and iii – the lack 

of understanding of the body-wave noise characteristics in such ―high frequency‖ 

range. Another reason that hinders the retrieval of body-wave reflections is that 

ambient noise is generated on the surface and is dominated by surface waves which 

obliterate body-wave amplitudes. At long periods (about 20 – 100s), reverberating and 

scattered body waves are mostly generated through strong earthquakes as shown by 

the observed relation between the reconstruction of deep body phases from noise 

cross-correlations and seismicity (e.g., Boué et al., 2014; Sens-Schönfelder et al., 

2015). At higher frequencies, (0.5-2Hz), P-wave and S-wave Moho reflections have 

been reported (e.g., Zhan et al. 2010; Poli et al.,2012)  Earthquakes may have 

contributed to the noise body wave field. Deep ocean ambient noise body wave 

generation at the secondary microseisms frequency range (0.1-0.3 Hz) are weak in 

amplitude but do exist (e.g., Koper et al,, 2009; Obrebski et al. 2013; Gualtieri et al., 

2014; Farra et al., 2016). 

At seismic exploration scale, drill bit noise (Poletto et al., 2004; Vasconcelos & 

Snieder, 2008) has been used for imaging purposes. Some approaches like Draganov 

et al (2007) used night recorded ambient noise to minimize the presence of 
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antropogenic surface noise  and successfully retrieved body-wave reflections between 

2 and 10 Hz. Draganov et al., 2009 used geophone groups to supress high (>5 Hz) 

frequency surface seismic noise and obtained subsurface images in a wider frequency 

band between 6 and 25 Hz. Draganov at el. (2013) used 11 h of exploration-scale 

recorded data in a desert environment to further characterize the noise sources and 

obtain subsurface reflections, velocities and structures.  

In the present paper we report a 10 h experiment in which we were also able to 

retrieve body-wave reflections from a high frequency noise in a mature oil field. Here, 

we explored other processing flows of the data particularly regarding to the two 

cornerstones of ANSI: the cross-correlation and the stacking of the data. For the cross-

correlation we used the Classical Correlation Gemetrically Normalized—CCGN 

(Wapenaar et al., 2010a,b) and the Phase Cross-Correlation—PCC (Schimmel, 1999). 

For the data stacking we used the Linear Stack—LS and the Phase-weighted Stack—

PWS, following Schimmel & Paulssen (1997). We use different approaches of cross-

correlation and stacking and compare our data with a synthetic acoustic model based 

on well data and discuss the use of these approaches. 

 

Description of the passive seismic survey 

 

Our passive seismic survey was made in the Potiguar Basin, NE Brazil. NE Brazil 

is an active intraplate area with seismicity depths of up to 13 km occurring mainly in the 

crystalline area of NE Brazil with magnitude of up to 5.2 mb (Bezerra et al., 2011) and 

seismic sequences lasting from weeks to many years (Assumpção et al., 2014). Like 

many other intraplate areas the seismicity in NE Brazil is low to moderated when 

compared with other plate-boundary area. 

The ambient noise records were from two 5h hour periods prior, during and 

following hydrofracks treatments in two horizontal wells on August 29 and 30, 2012. 

We used 70 vertical component Sercel L4-A geophones with natural frequency of 2 Hz 
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together with the RefTek 125-A (Texan) acquisition system sampling at 5 ms. The 

receivers had a 10m spacing as shown in Figure 1 and were labeled as R1 to R70 

starting from the western-most positions. Since the data had to be acquired also for two 

fracking operations in two consecutive days, we had to record noise data during the 

day light and during the pumping itself. This certainly produced a lot of high frequency 

surface noise that could have been avoided if the data would be acquired in the night 

time. The data acquisition was made on continuous mode and the quality control was 

able only after the acquisition. Four sensors malfunctioned during the acquisition and 

recorded no data during the acquisition. 

 

Noise data characteristics 

 

The first analysis we performed in the data was to verify its frequency content. 

Figure 2 shows spectra up to 100 Hz for R70. The lowest frequencies recorded 

between 2 and 8 Hz were associated to antropogenic sources like passing vehicles 

and light machinery; frequencies from 10 to 30 Hz we associated to retrievable body 

(and surface waves); finally, frequencies greater that 30 Hz the power fall considerably 

and some resonances (37 and 71 Hz) were associated to the heavy machinery (trucks 

and pumps mainly) used in the frack operation. Our observations are in qualitative 

agreement with those from Draganov et al. (2013) and Panea et al. (2013) which were 

6-24 Hz and 11 and 23 Hz respectively. Generally speaking the frequencies retrieved 

by ANSI are lower that those associated with active source seismics that range 

typically from 10 to 60 Hz. 
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Data processing 

 

Pre-processing 

 

The data consisted of two periods of 5 h continuous records from the sensors 

and to perform the correlations this data was split into 10-minute long segments. The 

first processing step was to remove faulty sensors from our analysis and filter the data 

in the 10 – 30 Hz frequency band. In practice, noise sources present different energy 

content and that would count for energy unbalance when computing the cross-

correlations. 

Therefore we performed two operations in the data: 1-bit normalization and 

spectral whitening following Bensen et al. (2007). The 1-bit normalization consists (also 

named time domain normalization) on assigning all positive amplitudes to +1 and all 

the negative amplitudes to -1. This removes details on the waveforms and amplitude 

differences in the time domain. The main reason for doing this is to remove he effect on 

the cross-correlations of earthquakes and larger amplitude outlying noise as might be 

cause by instrumental anomalies/failures and non-stationary noise sources close to the 

receivers (Bensen et al., 2007). The spectral whitening (or frequency domain 

normalization) is achieved through a Fourier Transform to the frequency domain, by 

normalizing the amplitude spectra within the considered frequency band to one and a 

back transform to the time domain. The phase spectra remain unchanged. Both 

normalizations are commonly employed in seismic noise studies and permit to balance 

the contributions to the cross-correlation results through attenuating the large 

amplitude signals and enhancing the weak amplitude signals (Bensen et al., 2007; Dias 

et al., 2015; D'Hour et al., 2016). Figure 3a, b and c show the individual effects of the 

1-bit normalization and spectral whitening in 6 s length data from R70. The left panel of 

Figure 3 shows the  data in the time domain and the right panel the corresponding 

amplitude spectra. Figure 3a presents the 10 – 30 Hz filtered data and its amplitude 
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spectra on the right, Figure 3b shows the data after 1-bit normalization (amplitude 

spectra on the right panel) and finally, the lowest panel in Figure 3c shows the effect of 

the spectral normalization on the data. Figure 4 now shows the effect of the 1-bit 

normalization and spectral whitening to the data. As expected the two processing steps 

reduce the unbalanced frequency content in the data. 

 

Obtaining cross-correlograms and common offset gathers 

 

The cross-correlation is a vital step when processing ambient noise data. As 

mentioned above, we use two different approaches: the classical cross-correlation 

(CC) and the phase cross-correlation (PCC) by Schimmel (1999). The classical cross-

correlation (Eq. 1) is the most commonly used in ambient seismic noise monitoring 

studies: 

 (1) 

where u1 and u2 are the seismic noise records and t and T are the time lag and 

correlation window length, respectively. 

Additionally, we use the PCC introduced by Schimmel (1999) and it was 

introduced in noise studies by Schimmel et al. (2011): 

 (2) 

The PCC approach measures the waveform similarity based on the 

instantaneous phases j(t) and g(t) of the time series u1 and u2, the lag time t and the 

correlation window length T, as for the classical cross- correlation.  is a factor which 

can be used to control the sensitivity. The instantaneous phases are obtained from the 

analytic signals of u1 and u2. This approach is amplitude unbiased and does not require 

time- and frequency domain normalized data (Schimmel et al. 2011). 

The stacking of the data is performed using also two different approaches: the 

classical linear stacking—LS commonly used and the time-frequency domain Phase-
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wheighted stacking—tf-PWS. The tf-PWS  (Schimmel et al. 2007) is an extension of 

the time-domain PWS (Schimmel and Paulssen, 1997) PWS is expressed as: 

 (3), 

where N is the number of stacked traces, Sj is the j-th trace to be stacked, is the 

instantaneous phase of the trace and  is a measures the intensity of the phase-

wheight. The first term of the equation refers to the linear stack. The remaining term 

stacks every sample of the linear stack according to the instataneous phase 

information given by . The advantage of this stacking is that weak coherent signals 

will be enhanced as incoherent signals are suppressed. The PWS acts like a filter in 

which the intensity of the transition between phase similarity and dissimilarity can be 

controlled be the value of (when , the linear stack is recovered). The PWS is a 

non-linear stacking and phase distortion is expected. However, coherent signals will 

not be distorted as far as the instantaneous phase is more or less stationary in the 

individual traces. Incoherent signals will have a greater distortion (Schimmel and 

Paulssen, 1997). Here, we are using its time-frequency extension as presented in 

Schimmel et al. (2007) and Schimmel et al. (2011). 

Equation 1 and 2 are applied to individual 10-minute duration of the data for a 

given master trace located on the receiver we want to obtain the virtual source gather. 

In our experiment we had 66 recording receivers and the procedure is repeated for all 

the receivers. Since some virtual sources are missing as they malfunctioned during the 

acquisition, we calculated all the possible combinations for virtual source-receivers 

pairs and then we organized the cross-correlograms in common offset gathers. Later 

we applied Equation (7) of Schimmel et al. (2011) to obtain  the tf-PWS from the two 

cross-correlation approaches. We decided to cross-correlate longer traces (hence 

reducing the number of cross-correlations) than shorter ones to reduce computational 

effort when processing the data.  
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The result of this procedure for 5-s common offset gathers is shown in Figure 5a-

d. In this figure we show four different correlograms obtained by the two different 

stacking procedures (Linear—LS and Phase-weighted—PWS) with two different cross-

correlation (Classical Geometrically Normalized—CCGN and Phase Cross-

correlation—PCC). As one can notice  the final common offset gather is dominated by 

linear events on early parts of the correlogram caused by the emergence of surface 

waves in the cross-correlation (Draganov et al., 2010, 2013). We decided to take a 

different procedure as the one from Panea et al. 2014 and Draganov et al. (2010, 

2013) since reduced the emergence of the surface wave propagation by visually 

inspections the noise panels (cross-correlograms) before stacking. In their procedure if 

the correlogram contents was dominated by surface waves they rejected; on the other 

hand, if body-waves are dominating the correlogram they included for stacking. An 

immediate  disadvantage of splitting the data into two classes is that the final number of 

crosscorrelograms to stacked is reduced and this potentially leads to excluded weak 

body-wave arrivals that are not noticed in this visual inspection (Panea et al., 

2014).Since we decided to process the entire data set—with no visual inspection—, we 

are left with cross-correlograms that contains body-wave reflections embedded in a 

significant surface-wave energy. 

The next step is to make an automatic gain control in the data to enhance later 

portions of the seismograms. The result of this procedure is shown in Figure 6a and 6b. 

For the sake of clarity, we only show the result for the phase cross-correlation with 

linear stacking (LS-PCC). We already can notice some quasi horizontal events which 

are associated with body-wave reflections, although the presence of linear events 

associated with surface wave energy are very evident. 

Our approach to reduce remove the presence of the surface waves is to apply a 

f-k filter to the data to remove the ground roll associated with the surface-wave events. 

Figure 7 the effect of the f-k filter in the data (again, the LS-PCC) is used to illustrate. 
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Extraction of the velocity structure 

 

Since the reflections are present in the data we processed, we now perform the 

algorithms commonly used in seismic exploration to obtain subsurface velocity and 

structural information. To extract the velocity information, we follow the standard 

procedure (Yilmaz, 2001) and compare our results with synthetic data produced from 

well data. 

We now use common-velocity stacks interactively to pick the stacking velocities 

for the retrieved reflections. This picking is obtained by the fit of hyperbolic curves 

through the common offset gathers. The velocity field using the NMO correction was 

obtained using the semblance method in which the data coherence is computed for 

every value of reflection time and NMO velocity correction. The value of the coherency 

is a metric of the goodness of each velocity value to perfom the NMO correction for 

each reflection arrival. Figure 8a shows the resulting semblance panel obtained. Figure 

8b and 8d show the CMP section before the NMO correction and the CMP stacked 

trace corrected for NMO. Since we only had one CMP family, our analysis is somewhat 

hindered and to construct a final stacked section is obtained by assuming that lateral 

velocity variations are not present and the reflectors are horizontal and repeating the 

stacked trace along the different offsets. The stacked trace is shown in Figure 8d. 

These results are now compared with a synthetic trace constructed from well 

data.  The model consists of constant velocity horizontal isotropic layers and the model 

parameters are presented in Table 1. The synthetic seismograms are computed using 

the acoustic approximation from Docherty (1987) and implemented in the Seismic Unix 

processing package CSHOT (Docherty, 1991). 

When comparing the synthetic data with the sections obtained from the different 

cross-correlations and stacking procedures, it is possible to identify the reflections due 

to the main interfaces presented in the model at 0.42 and 0.67 seconds. These are 

highlighted in figure 9a-d. There are other reflections that appear in the correlogram 
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that are not present in the synthetic acoustic data. The real data shows some earlier 

arrivals at 0.08 s and are probably related to shallower interfaces related to weathered 

lays of Formation A. 

Figure 10a-d shows the convergence of the data to a seismic response for the 

four different strategies we used. In fact, after approximately 25% of the data the 

convergence is attained for the LS-PCC (Figure 10a). The results among them is 

somewhat similar although the linear stacking seem to better show the reflections. This 

is possibly due to the nature of the noise that correlates better with energy rather than 

phase. 

 

Discussions and conclusions 

 

Many passive seismic experiments use surface-wave to invert for velocity 

structure mainly because the noise content is dominated by surface-wave energy. 

Here, we present a small-scale experiment showing in which the body-wave reflections 

are retrieved. 

We present the entire procedure to extract such reflections without pre-selecting 

suitable cross-correlograms panels. Instead we used a f-k filter to remove the ground-

roll and highlight the body-wave reflections. Our approach resamble to a a typical 

active source seismic processing. 

The noise data analysis showed that the frequency band associated with the 

body-wave energy is between 10 and 30 Hz and is lower than a conventional seismic 

survey. Since the noise sources are not isotropically distributed in all directions, the 

causal and acausal correlations are not identical. 

We used four different approaches to retrive theses reflections: LS-PCC (Linear 

Stacking with Phase Cross-Correlation), LS—CCGN (Linear Stacking with Classical 

Correlation Geometrically Normalized),  PWS-PCC (Non-Linear Stacking with Phase 

Cross-Correlation), PWS—CCGN (Non-Linear Stacking with Classical Correlation 
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Geometrically Normalized). Generally speaking the sections using linear stacking seem 

to recover the reflections better. This is probably due to the fact that the data is more 

correlated by the energy than by phase coherency. His has implications to the use of 

the technique to monitor changes in the subsurface cause by CO2 sequestration or 

fracking. 

 

Acknowledgments 

 

The authors thank UFRN (DGEF/PPGG) for the logistic support and ANP-PRH 

22 (Petroleum National Agency), for the scholarship to the first author. 

 

References 

 

Assumpcao, M. ; Ferreira, J. ; Barros, L. ; Bezerra, H. ; Franca, G. S. ; Barbosa, J. R. ; 

Menezes, E. ; Ribotta, L. C. ; Pirchiner, M. ; Do Nascimento, A. F. ; Dourado, J. C. 

Intraplate Seismicity in Brazil. In: P. Talwani. (Org.). Intraplate earthquakes. 1ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014, v. 1, p. 50-71. 

 

Bezerra, Francisco H.R. ; Do Nascimento, Aderson F. ; Ferreira, Joaquim M. ; 

Nogueira, Francisco C. ; Fuck, Reinhardt A. ; Neves, Benjamim B. Brito ; Sousa, 

Maria O. L. (2011). Review of active faults in the Borborema Province, Intraplate 

South America Integration of seismological and paleoseismological data. 

Tectonophysics, v. 510, p. 269-290. 

 

Baskir, E., & Weller, C. E. (1975). Sourceless reflection seismic exploration. 

Geophysics, v. 40, p. 158-159. 

 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN DANTAS, O. A. B. 

 

77 
 

Bensen, G. D., Ritzwoller, M. H., Barmin, M. P., Levshin, A. L., Lin, F., Moschetti, M. 

P., Shapiro, N. M., & Yang, Y. (2007), Processing seismic ambient noise data to 

obtain reliable broadband surface wave dispersion measurements. Geophysical 

Journal International, v. 169, p. 1239–1260. 

 

Boué, P., Poli P., Campillo M., Roux. P. (2014). Reverberations, coda waves and 

ambient noise: Correlations at the global scale and retrieval of the deep phases.  

Earth and Planetary Science Letters, v. 391, p. 137–145. 

 

Claerbout, J., (1968). Synthesis of a layered medium from its acoustic 

transmissionresponse. Geophysics, v. 33, p. 264–269, doi: 10.1190/1.1439927. 

 

Curtis, A., Gerstoft, P., Sato, H., Snieder, R. & Wapenaar. K. (2006). Seismic 

interferometry — Turning noise into signal. The Leading Edge, v. 25, p. 1082–1092. 

 

D'hour, V. ; Schimmel, M. ; Do Nascimento, A. F. ; Ferreira, J. M. ; Lima Neto, H. C. 

(2015). Detection of Subtle Hydromechanical Medium Changes Caused By a Small-

Magnitude Earthquake Swarm in NE Brazil. Pure and Applied Geophysics (Printed 

ed.), v. n/a, p. n/a.  

 

Dias, R. C., Julià, J., Schimmel, M. (2014). Rayleigh-Wave, Group-Velocity 

Tomography of the Borborema Province, NE Brazil, from Ambient Seismic Noise. 

Pure and Applied Geophysics, v. 171, p. 2863-3174. 

 

Docherty, Paul. 1987. Ray theoretical modeling, migration and inversion in two-and-

one-half-dimensional layered acoustic media. Ph.D. thesis, CWP-051. Center for 

WavePhenomena, Colorado School of Mines. 

 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN DANTAS, O. A. B. 

 

78 
 

Docherty, Paul. 1991. Documentation for the 2.5D Common-Shot Modeling Program 

CSHOT, CWP-U08R. Center for WavePhenomena, Colorado School of Mines. 

 

Draganov, D., Wapenaar, K. Mulder, W., Singer, J., & Verdel, A. (2007). Retrieval of 

reflections from seismic background-noise measurements. Geophysical Research 

Letters, v. 34, L04305, doi: 10.1029/2006GL028735. 

 

Draganov, D., Campman, X., Thorbecke, J., Verdel, A. & Wapenaar, K. (2009). 

Reflection images from ambient seismic noise. Geophysics, v. 74, p. A63–A67, doi: 

10.1190/1.3193529. 

 

Draganov, D., Campman, X., Thorbecke, J., Verdel, A. & Wapenaar, K. (2013), 

Seismic exploration-scale velocities and structure from ambient seismic noise (> 1 

Hz), Journal of Geophysysical Research: Solid Earth, v. 118, p. 4345–4360, 

doi:10.1002/jgrb.50339. 

 

Farra, V., Stutzmann, E., Gualtieri, L., Schimmel, M., Ardhuin, F. (2016). Ray-

theoretical modeling of secondary microseism P-waves, Geophysysical Journal 

International, doi: 10.1093/gji/ggw242. 

 

Forghani, F. & Snieder, R. (2010). Underestimation of body waves and feasibility of 

surface-wave reconstruction by seismic interferometry, The Leading Edge, v. 29, p. 

790-794.  

 

Harmon, N., Forsyth, D. & Webb, S. (2007). Using ambient seismic noise to determine 

short-period phase velocities and shallow shear velocities in young oceanic 

Lithosphere, Bulletin of the Seismological Society of America, v. 97, p. 2024–2039. 

 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN DANTAS, O. A. B. 

 

79 
 

Koper, K., Seats, K., & Benz, H. (2010). On the composition of earth’s short-period 

seismic noise field. Bulletin of the Seismological Society of America, v. 100(2), p. 

606-617DOI: 10.1785/0120090120. 

 

Lin, F., Moschetti, M.P. & Ritzwoller, M.H. (2008). Surface wave tomography of the 

western United States from ambient seismic noise: Rayleigh and Love wave phase 

velocity maps, Geophysysical Journal International, v. 173, p. 281–298, 

doi:10.1111/j1365-1246X.2008.03720.x 

 

Medeiros, W. E., Schimmel, M, do Nascimento A. F. (2015). How much averaging is 

necessary to cancel out cross-terms in noise correlation studies?. Geophysical 

Journal International, v. 203, p. 1096-1100. 

 

Gerrit Olivier, Florent Brenguier, Michel Campillo, Richard Lynch, and Philippe Roux 

(2015). Body-wave reconstruction from ambient seismic noise correlations in an 

underground mine. Geophysics, v. 80(3), p. KS11-KS25. doi: 10.1190/geo2014-

0299.1 

 

Gualtieri, L., Stutzmann, E., Farra, V., Capdeville, Y., Schimmel, M., Ardhuin, F., 

Morelli A. (2014). Modelling the ocean site effect on seismic noise body waves, 

Geophysysical Journal International,v. 197, p. 1096-1106 doi: 10.1093/gji/ggu042. 

 

Obrebski, M., Ardhuin, F., Stutzmann, E., Schimmel, M. (2013). Detection of 

microseismic compressional (P) body waves aided by numerical modeling of 

oceanic noise sources. Geophysysical Journal International, v. 118, p. 4312-4324 

doi:10.1002/jgrb.50233. 

 

Panea, I., Draganov, D., Almagro-Vidal, C., Mocanu, V. (2014) High-resolution seismic 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN DANTAS, O. A. B. 

 

80 
 

imaging with reflections retrieved from ambient nosie from Mizil area, Romania. 

Geophysics, v. 79, p. Q31-Q42 

 

P. Poli, H. A. Pedersen, M. Campillo and the POLENET/LAPNET Working Group. 

(2012). Emergence of body waves from cross-correlation of short period seismic 

noise. Geophysysical Journal International, v. 188, p. 549–558 doi: 10.1111/j.1365-

246X.2011.05271.x  

 

Poletto, F., and F. Miranda. Seismic while drilling, fundamentals of drill-bit seismic for 

exploration. Society of Exploration Geophysicists, 1st Edition, 2004. 

 

Sabra, K. G., P. Gerstoft, P. Roux,W. A. Kuperman, and M. C. Fehler. (2005). 

Extracting time-domain Green’s function estimates from ambient seismicnoise: 

Geophysical Research Letters, v. 32, L03310-1 - L03310-5, doi: 

10.1029/2005GL023155. 

 

Schimmel, M., & Paulssen, H. (1997). Noise reduction and detection of weak, coherent 

signals through phase-weighted stacks. Geophysical Journal International, v. 

130(2), p. 497-505. 

 

Schimmel, M. (1999). Phase cross-correlations: Design, comparisons, and 

applications. Bulletin of the Seismological Society of America, v. 89(5), p. 1366-

1378. 

 

Shapiro, N. M., and M. Campillo. (2004), Emergence of broadband Rayleighwaves 

from correlations of the ambient seismic noise. Geophysical Research Letters, v. 31, 

L07614, doi: 10.1029/2004GL019491. 

 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN DANTAS, O. A. B. 

 

81 
 

Sens-Schönfelder, Snieder, Stähler. (2015). The lack of equipartitioning in global body 

wave coda, Geophysical Research Letters, v. 42, p. 7483-7489. doi: 

10.1002/2015GL065108. 

 

Vasconcelos & Snieder. (2008). Interferometry by deconvolution: Part 2 — Theory 

forelastic waves and application to drill-bit seismic imaging. Geophysics, v. 73, p. 

S129–S141, 11 Figs.10.1190/1.2904985 

 

Wapenaar, K., J. Fokkema, and R. Snieder. (2005). Retrieving the Green’sfunction in 

an open system by cross-correlation: A comparison of approaches(L): Journal of the 

Acoustical Society of America, v. 118, p. 2783–2786. 

 

Wapenaar, K., Draganov, D., Snieder, R., Campman, X., & Verdel, A. (2010a). Tutorial 

on seismic interferometry: Part 1—Basic principles and applications. Geophysics, v. 

75(5), p. 75A195-75A209. 

 

Wapenaar, K., Slob, E., Snieder, R., & Curtis, A. (2010b). Tutorial on seismic 

interferometry: Part 2—Underlying theory and new advances. Geophysics, v. 75(5), 

p. 75A211-75A227. 

 

Yang, Y., Ritzwoller, M.H., Lin, F.C., Moschetti, M.P. & Shapiro, N.M. (2008). The 

structure of the crust and uppermost mantle beneath the western US revealed by 

ambient noise and earthquake tomography. Journal of Geophysysical Research, 

v.113, B12310, doi:12310.11029/12008JB005833. 
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LIST OF FIGURES 

 

Figure 1 – Data acquisition geometry.  The black triangle indicated the directional well 

head. The gray and back triangles indicate the injection points. Smallers stars indicate 

the receivers location. Receiver # 70 is the westernmost (R70) and receiver # 01 is the 

easternmost (R01) for reference. 

 

Figure 2 – Receiver # 01 noise amplitude spectra. Frequencies from 10–30 Hz are 

associated to body-wave reflections. 

 

Figure 3 – Effect of the normalizations on the time-domain (left) and frequency domain 

for the a) raw data, b)  1-bit normalization and c) spectral whitening for a 600 s interval. 

 

Figure 4 – Same record as figure 3 showing the raw data after time normalization (1-bit 

normalization) and spectral normalization (spectral whitening). 

 

Figure 5 – (a) linear stacking with phase cross-correlation (LS-PCC). (b) linear stacking 

with classical correlation geometrically normalized (LS-CCGN), (c) non-linear stacking 

with phase cross-correlation (PWS-PCC) e (d) non-linear cross-correlation with 

classical correlation geometrically normalized (PWS-CCGN). 

 

Figure 6 – LS-PCC section before (a) and after (b) the use of Automatic Gain Control 

(AGC). 
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Figure 7 – LS-PCC section with no f-k filter (a) and with f-k filter (b). 

 

Figure 8 – Approach LS-PCC (a) Semblance Panel used for analysis speed. (b) 

Section CMP 1 before NMO correction, (c) Section 1 CMP corrected NMO and (d) 

seismic trace stacked CMP 1. 

 

Figure 9 – Comparion between the synthetic data the real data using different 

approaches. (a) Stacked synthetic model (b) LS-PCC, (c) LS-CCGN, (d) PWS-PCC 

and (e) PWS-CCGN. 

 

Figure 10 – Same as figure 9, but with different amount of data: 100%–25% of the 

data. 
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