
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA – CT 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – CCET  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE  

PETRÓLEO - PPGCEP 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

REDATUMAÇÃO CINEMÁTICA POR SOMA DE KIRCHHOFF EM 

DADOS SISMICOS 2D 

 

 

 

 

Francisco Josa Coutinho da Silva 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. German Garabito Callapino 

 

 

 

 

 

 

 

Natal / RN, fevereiro de 2018 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redatumação Cinemática por Soma de Kirchhoff em Dados Sísmicos 2D 

 

 

 

Francisco Josa Coutinho da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal / RN, fevereiro de 2018 



III 
 

Francisco Josa Coutinho da Silva 
 

 

 

Redatumação Cinemática por Soma de Kirchhoff em Dados Sísmicos 2D 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Petróleo PPGCEP, da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Ciência e 

Engenharia de Petróleo. 

 

 

Aprovado em 08 de fevereiro de 2018. 

 

  



IV 
 

 
  

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  
Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede 

 

  Silva, Francisco Josa Coutinho da.  
   Redatumação cinemática por soma de Kirchhoff em dados sísmicos 
2D / Francisco Josa Coutinho da Silva. - 2018.  
   58 f.: il.  
 
   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo. Natal, RN, 2018.  
   Orientador: Prof. Dr. German Garabito Callapino.  
 
 
   1. Sismologia - Dissertação. 2. Migração Kirchhoff - 
Dissertação. 3. Redatumação - Dissertação. I. Callapino, German 
Garabito. II. Título.  
 
RN/UF/BCZM                                         CDU 550.34 
 
 

  

       
Elaborado por FERNANDA DE MEDEIROS FERREIRA AQUINO - CRB-316 

  



V 
 

DA SILVA, Francisco Josa Coutinho – Redatumação Cinemática por Soma de Kirchhoff em 
Dados Sísmicos 2D. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Ciência 
e Engenharia de Petróleo. Área de Concentração: Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e 
Engenharia de Petróleo. Linha de Pesquisa: Física Aplicada à Exploração e à Produção de 
Petróleo e Gás Natural, Natal – RN, Brasil. 
 

Orientador: Prof. Dr. German Garabito Callapino 
 

A aquisição de dados sísmicos terrestres pode ocorrer ocasionalmente sobre forte influência de 
um relevo muito variante ou de uma camada intemperizada consideravelmente heterogênea e 
espessa, ou de ambas as formas. Nesse contexto, os métodos de correções estáticas geralmente 
fornecem ajustes temporais incorretos, resultando em seções empilhadas de baixa qualidade. A 
razão é que as correções temporais se baseiam em trajetórias de raios verticais entre a superfície 
e o datum, comumente escolhido abaixo da zona intemperizada. Para essa situação, propomos 
um método de redatumação como meio de mover os dados para um novo datum usando 
algoritmos de migração e demigração Kirchhoff adaptados, em vez da aplicação de correções 
estáticas. 
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ABSTRACT  

The land seismic data acquisition may occasionally occur either on the strong influence of a 
very variant relief or a very heterogeneous and thick weathering layer, or both. In this context, 
static correction methods often provide incorrect temporal adjustments, resulting in poor quality 
stacked sections. The reason is that temporal corrections are based on trajectories of vertical 
rays between the surface and the datum, commonly chosen below the weathered zone. For this 
situation, we propose a redatuming method as way to move the data to a new datum using 
adapted Kirchhoff migration and demigration algorithms, instead of applying static corrections. 
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“It's not always necessary to 

be strong, but to feel strong.” 

Jon Krakauer, Into the Wild 
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1. Introdução 

No início do século XX, pesquisadores descobriram que ondas sísmicas geradas por 

terremotos sofriam interferências devido à presença de determinada geologia local. Mais tarde, 

as ondas sísmicas passaram a ser geradas e registradas localmente com o intuito de analisar e 

interpretar os efeitos de refrações e reflexões ocorridos. Esses estudos estavam, inicialmente, 

associados à navegação marinha, mas, logo depois, foram usados na exploração de 

hidrocarbonetos (petróleo e gás), quando houve um grande desenvolvimento de métodos 

geofísicos indiretos para exploração. 

Devido às características das ondas sísmicas, o método sísmico de reflexão é muito 

adotado para obtenção de informações do interior da terra e se baseia na análise indireta do 

meio, ou seja, sem a necessidade de amostras das rochas. Assim como em outros métodos 

geofísicos, esse também consiste em medir as propriedades físicas das rochas na região de 

interesse e, posteriormente, tratar os dados considerando as condições físicas presentes e 

interpretá-los segundo um macro-modelo geológico local plausível (Yilmaz, 1987). 

A estratégia do método é a emissão de energia sísmica através de fontes de ondas 

mecânicas controladas, tais como, impactos de pequenas explosões, impactos mecânicos ou até 

vibrações. As ondas geradas penetram na subsuperfície, alcançando profundidades suficientes 

para o mapeamento de possíveis alvos de interesse. 

A propagação da energia sísmica no meio dá-se através de ondas aproximadamente 

esféricas. Todavia, simplificaremos e representaremos tais ondas em um plano bidimensional e 

usaremos a teoria do raio, oriunda da ótica geométrica, a qual se encaixa bem ao modelo, uma 

vez que os contrastes de impedância entre os diferentes tipos de rochas formam horizontes que 

se comportam como espelhos. Nessa perspectiva, dependendo do objetivo exploratório, ondas 

refletidas e refratadas são tratadas de forma complementar. 

Dentre todas, as ondas refletidas são as mais usadas e, portanto, a sísmica de reflexão é 

o método mais empregado na prospecção de hidrocarbonetos devido, principalmente, às 

grandes profundidades que as ondas, emitidas pelas fontes na superfície, conseguem atingir. 

Com isso, o cruzamento de informações obtidas em levantamentos sísmicos de reflexão com 

conhecimento a priori da geologia local permite a detecção de algumas propriedades físicas 

características, necessárias à determinação dos tipos de rochas que compõem os reservatórios 

mais comuns. 

No tratamento convencional aplicado aos dados sísmicos, a técnica conhecida como 

CMP (do inglês common midpoint) é amplamente adotada em razão da sua eficiência, que 
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envolve desde o arranjo de fontes e receptores, usados na aquisição dos dados, até a 

disponibilidade dos algoritmos para processamento e interpretação dos dados obtidos. 

Quando tratamos dados terrestres, alguns dos problemas mais comuns no processamento 

estão relacionados aos efeitos causados pela rugosidade da superfície topográfica local, bem 

como, pela espessura e heterogeneidade das camadas rochosas logo abaixo dessa superfície, 

também chamadas de zona de baixas velocidades (ou somente, ZBV), compostas normalmente 

por material intemperizado, onde a velocidade de propagação da onda sísmica é 

consideravelmente mais baixa em relação às rochas mais profundas (Figura 1.1). Nesse 

contexto, ao trafegarem dentre a ZBV, as frentes de ondas sofrem distorções que, dependendo 

da complexidade do meio, precisam ser cuidadosamente corrigidas a fim de evitar danos à 

qualidade dos dados. 

A técnica mais usada na correção dos efeitos causados pela topografia rugosa e pela 

ZBV é a correção estática, a qual consiste no cálculo e aplicação de correções temporais, 

visando suprimir as distorções decorrentes dos efeitos anteriormente mencionados. 

Para o uso adequado das correções estáticas, precisamos considerar algumas hipóteses 

fortes, como uma variação não muito abrupta da topografia da superfície, além de uma ZBV 

razoavelmente comportada, ou seja, pouco espessa e com suaves variações de velocidade. Tais 

situações devem ser satisfeitas para que sejam fixadas trajetórias verticais para as ondas que 

transitaram da superfície até a base da ZBV, como mostrado em vermelho na Figura 1.1. 

Infelizmente, a realidade geológica nem sempre é tão simples, podendo ser inclusive 

mais complexo do que representado na Figura 1.1 (Tegtmeier-Last, 2007). Dessa forma, nos 

casos que excedam as premissas supramencionadas, torna-se necessária a adoção de métodos 

alternativos como a redatumação (também chamada pelo termo em inglês datuming ou 

redatuming), que consiste em uma forma de referenciar os dados sobre um datum adotado, 

usando algoritmos de migração e demigração, ao invés de ajustes temporais, como faz a 

correção estática. 

Uma forma de fazer a redatumação é pela utilização conjunta dos algoritmos de 

migração e demigração do tipo Kirchhoff, migrando as posições para fontes e receptores 

desejadas em profundidade, depois demigrando-as até a superfície e obtendo, assim, os dados 

que irão compor as posições redatumadas. Normalmente, as posições desejadas são escolhidas 

sobre um datum plano ligeiramente abaixo da ZBV, sendo que assim, os dados redatumados 

estarão livres da influência do relevo e dessa zona intemperizada. É importante que o datum 

não fique muito abaixo da base da ZBV, devido à necessidade do conhecimento prévio da 

distribuição de velocidades entre o datum e a superfície. 
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Figura 1.1. Exemplo simplificado de modelo para uma superfície com topografia variável sobre ZBV 
heterogênea e com espessura também variável, além de um datum posicionado ligeiramente abaixo da 

base dessa ZBV. Destaque para a comparação entre o raio adotado pela correção estática (em 
vermelho) e o raio verdadeiro (em azul). 

 

O algoritmo de redatumação proposto neste trabalho trata apenas o caso 2D, embora 

tenha potencial para ser muito mais geral. Esse algoritmo, aqui desenvolvido e implementado, 

foi usado para realizar o transporte de fontes e receptores de uma superfície com topografia 

acidentada para um datum plano horizontal, fixado ligeiramente abaixo da ZBV, demonstrando 

que a redatumação pode ser feita com apenas uma estimativa da velocidade abaixo do datum. 

Nesse trabalho, usamos apenas a parte cinemática da redatumação, ou seja, não nos 

preocupamos com as amplitudes das amostras. Outros trabalhos como Tegtmeier-Last (2007) 

e Pila (2011) tratam também o caráter dinâmico. Todavia, para os nossos propósitos, julgamos 

ser suficiente a consistência cinemática dos dados redatumados, tendo em vista a dificuldade 

no tratamento de amplitudes em dados terrestres. De forma evolutiva, o algoritmo de 

redatumação foi testado em dados sintéticos de dois modelos, um modelo com velocidade 

constante entre a superfície e o datum e outro com velocidades heterogêneas.  

Inicialmente, o capítulo intitulado “Fundamentos”, mostra um breve resumo sobre a 

geometria de dados sísmicos de reflexão e as etapas convencionais de processamento, com 

destaque para correções estáticas e imageamento. Em seguida, o capítulo “Redatumação” 

descreve, geometricamente, a estratégia usada no método de redatumação desenvolvido. No 

capítulo seguinte são então apresentados os resultados numéricos obtidos nos testes usando os 

dois modelos sintéticos, bem como nossas considerações sobre eles. Finalmente, no capítulo 

“Conclusões”, são abordadas vantagens, desvantagens e limitações, além dos objetivos 

alcançados nesse trabalho e as perspectivas futuras para a utilização dessa pesquisa. 
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2. Fundamentos 

Dentre as bacias sedimentares, o subsolo é comumente composto por camadas de rochas 

sedimentares que apresentam diferentes propriedades físicas, e, dentre elas, a impedância 

acústica. Os métodos sísmicos são usados no intuito de mostrar os diferentes pacotes rochosos, 

baseados em suas diferentes impedâncias. 

O objetivo principal dos métodos sísmicos é a composição de modelos sobre dados, pós-

processados, que surgiram informações relevantes a respeito da geologia local onde foram 

adquiridos. Os métodos sísmicos de reflexão e refração são os mais conhecidos e utilizados na 

indústria do petróleo. A escolha do método depende, principalmente, do tipo de mapeamento 

que se pretende realizar e das características do alvo de interesse (Yilmaz, 1987). 

O método de reflexão é adotado em larga escala quando o assunto é prospecção de 

hidrocarbonetos, uma vez que trata ondas que transitam por grandes profundidades e ainda 

produz imagens das feições geológicas com definição relativamente alta. Além disso, trata-se 

de um método indireto que, portanto, não requer a obtenção de amostras para a caracterização 

do alvo, permitindo, assim, a cobertura de grandes áreas de aquisição, quando comparado com 

métodos diretos, como a perfuração de poços. 

A aquisição de dados para o método de reflexão usa arranjos de vários receptores 

espalhados uniformemente para o registro de cada fonte, também chamados arranjos de fonte 

comum (Figura 2.1b). Ao conjunto de dados referentes a esses arranjos, damos o nome de 

família de fonte comum, ou ainda CS (do inglês common-shot). As ondas produzidas por cada 

fonte na superfície são espalhadas esfericamente, atingindo meios de diferentes contrastes de 

impedância. Nas interfaces entres os diferentes meios, as ondas sofrem efeitos semelhantes aos 

sofridos pela luz sobre espelhos. Dentre os efeitos, o método sísmico explora, principalmente, 

as reflexões ocorrentes no encontro das ondas com as interfaces entre camadas de rochas. 

Embora, durante a aquisição, os dados sejam obtidos de forma organizada por conjuntos 

ou famílias de fonte comum, o processamento convencional dos mesmos lança mão da técnica 

CMP, a qual tem como base dados organizados por famílias de ponto médio comum (Figura 

2.1b). Outra ordem de dados é a de afastamento comum ou CO (do inglês common-offset), 

comumente usada, especialmente nas etapas de imageamento, que ocorre geralmente no final 

do processamento dos dados. 

Na Figura 2.1a é mostrado um gráfico de empilhamento, onde cada ponto representa um 

único traço, associado a um par fonte-receptor. Já no lado direito, são mostrados os quatro 

principais arranjos de dados, sendo fontes representadas por bolas vermelhas e receptores por 
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triângulos azuis. São eles: família de fonte comum, família de receptor comum, família de ponto 

médio comum e família de afastamento comum. Relacionando ambos os lados, é possível 

entender como são manipulados os dados a fim de se obter a ordem desejada. 

 

 
 

Figura 2.1. Arranjos usados na sísmica de reflexão. (a) Gráfico hipotético de empilhamento com eixo 
do tempo perpendicular à página. (b) Considerando fontes em vermelho e receptores em azul: (1) 

Família de fonte comum, ou CS, (2) Família de receptor comum, ou CR, (3) Família de ponto médio 
comum, ou CMP, (4) Família de afastamento comum, ou CO. 

 

A maioria dos algoritmos usados no processamento dos dados sísmicos de reflexão 

pressupõem fontes e receptores posicionados sobre uma superfície horizontal plana. Se não for 

o caso, podem apresentar resultados geologicamente incorretos, reduzindo a qualidade dos 

dados processados e criando falseamentos ou ambiguidades na interpretação das imagens finais 

processadas. 

As condições da superfície podem ter significante impacto sobre a qualidade dos dados 

adquiridos e processados, visto que alguns fatores, tais como, a presença de obstáculos, as 

possíveis interferências climáticas, a consistência do solo e o acoplamento de fontes e 

receptores à superfície, podem causar irregularidades nos dados os quais devem ser 

adequadamente tratados. 
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Tal como as condições em superfície que afetam o levantamento, a presença de relevo 

muito íngreme e a zona intemperizada muito complexa também desafiam a capacidade dos 

processadores em conseguir ajustes consistentes que possam remover ou atenuar as distorções 

causadas nas frentes de ondas. Portanto, os problemas relacionados à superfície ou às regiões 

próximas a ela precisam ser tratados previamente, já no início do processamento. 

O processamento dos dados em si é feito em etapas que seguem um fluxo linear, 

iniciando normalmente pela construção da geometria e seguindo até o imageamento. Na prática, 

algumas etapas são aplicadas recursivamente até que atinjam os resultados satisfatórios e, então, 

produzam a entrada para a etapa seguinte. A Figura 2.2 mostra o exemplo de um fluxograma 

básico de processamento. 

 

 

 

Figura 2.2. Fluxograma convencional de processamento com migração pré-empilhamento, mostrando 
em qual etapa seria mais adequado o uso da redatumação. 
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Após a leitura, comumente os dados passam pela edição de qualidade e, em seguida, os 

traços são espacializados, ou seja, recebem suas coordenadas coletadas em campo, bem como, 

são calculados, organizados e compostos os subconjuntos ou famílias de traços necessários para 

as etapas subsequentes. Após a geometria, é possível calcular a multiplicidade, também 

conhecida como cobertura dos dados, revelando quantas vezes determinado ponto, em 

subsuperfície, será imageado. Isso sugerirá a qualidade e consequente confiabilidade dos dados 

processados, em determinados locais. 

Posteriormente, após as filtragens de ruídos e eventos indesejáveis, tal como inserção 

de ganhos, necessários para compensar perdas de energia por espalhamento das frentes de 

ondas, além de conversão e absorção, é chegada a hora de trabalhar com os eventos relacionados 

às reflexões presentes nos dados. A partir dessa etapa, é de fundamental importância a 

compensação dos efeitos da topografia de superfície e da ZBV. Surge, então, a necessidade de 

usar algum método para tal ajuste, e o mais comum é a correção estática. 

 

2.1 - Correção Estática 

Durante o processamento de dados sísmicos, várias etapas pressupõem traços oriundos 

de uma superfície topográfica suave e fora da influência das intempéries da ZBV. Como o 

contexto real, não raramente, apresenta justamente o oposto: superfície rugosa, zona 

intemperizada e, por vezes, heterogênea e com espessura variável; é necessário adotar correções 

que possam atenuar os desajustes temporais provocados por essas condições. 

Já no início do processamento é comum a adoção de correções estáticas, a fim de 

reposicionar fontes e receptores em um datum fixo, garantindo que os eventos de reflexão se 

mostrem coerentes com o afastamento fonte-receptor, melhorando a qualidade dos processos 

seguintes. O nome “correção estática” é decorrente do envolvimento de um ajuste temporal fixo 

para os dados coletados sobre a mesma posição, independente do offset. Todavia, na maioria 

dos processos sísmicos, as correções estáticas envolvem uma grosseira representação da 

realidade física (HAMPSON-RUSSEL SOFTWARE SERVICES LTD., 1989). 

As correções estáticas podem ser ainda divididas em três etapas que dependem, 

principalmente, do propósito final e da forma de aplicação do estudo. São elas: estática de 

campo, estática de refração e estática residual 
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2.1.1 - Estática de Campo 

Conhecendo os parâmetros usados na aquisição e a topografia, bem como tendo certa 

noção da distribuição das velocidades e espessuras das camadas próximas à superfície, é 

possível calcular a correção para as trajetórias das fontes e receptores até determinado datum, 

comumente posicionado abaixo do intemperismo, onde não haja mais tais efeitos. Supusemos 

que dentre a ZBV haja velocidades muito menores do que as ocorrentes abaixo dela e 

consideramos um datum fixo horizontal, logo abaixo da ZBV, como mostra a Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Modelo simplificado usado para o cálculo da estática do campo pela soma dos atrasos nas 
zonas intemperizadas e subintemperizadas. 

 
Usando o par de equações seguinte, podemos calcular os ajustes para fontes e para 

receptores. 

 𝑡 =
𝑑 − 𝑑

𝑣
           e      𝑡 =

𝑑

𝑣
+

𝑑 − 𝑑

𝑣
 (1) 

 

em que 𝑡  é o ajuste estático da fonte, 𝑡  é o ajuste estático do receptor, 𝑑  é a profundidade da 

fonte, 𝑑  é a distância da fonte ao datum, 𝑑  é a espessura do intemperismo, 𝑑  é a distância 

do receptor ao datum, 𝑣  é a velocidade da camada intemperizada e 𝑣  é a velocidade da 

camada subintemperizada. O ajuste estático total a ser aplicado ao traço sísmico é a soma dos 

ajustes para fonte e para receptor. 

O maior problema desse cálculo é que comumente não conhecemos as espessuras e as 

velocidades das camadas intemperizadas e subintemperizadas sob o local da aquisição. Uma 

opção é assumir valores aproximados e, portanto, o cálculo para o ajuste temporal não será 

muito preciso. Outra opção é, durante a aquisição, colocar as fontes enterradas a profundidades 

iguais ou superiores à espessura do intemperismo (ZBV) e coletar o tempo de chegada da onda 

direta na superfície, ou uphole-time, sob a qual se encontra a fonte e, com isso, calcular a 
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velocidade e a espessura local da ZBV. Assim, é possível obter a variação da espessura e 

velocidades ao longo da linha sísmica. Infelizmente esse procedimento gera alguns problemas, 

e os principais são: encarece consideravelmente a aquisição e limita o tipo de fonte a ser usado. 

 

2.1.2 - Estática de Refração 

A correção estática de campo trata bem apenas as irregularidades provocadas pela 

topografia da superfície, enquanto a mesma é comportada. Por outro lado, na ocorrência de 

topografia muito íngreme e de ZBV, especialmente quando apresenta consideráveis variações 

de espessura e velocidade, os resultados podem ser severamente comprometidos. 

Uma solução bastante adotada para considerar as variações na ZBV, ao menos as suaves, 

é a interpretação das primeiras chegadas das ondas diretas e refratadas, também conhecidas 

como primeiras-quebras. A partir da marcação dos tempos das primeiras-quebras é possível 

estimar tanto a velocidade média dentro da ZBV como sua espessura local. 

Uma vez que temos a velocidade e a espessura aproximadas da ZBV, podemos modelar 

a mesma e ajustar tais valores através de métodos iterativos que calculem o campo refratado 

sobre o modelo e, posteriormente, ajuste-o sobre os dados medidos. Com informações mais 

precisas de velocidades e espessuras ao longo da linha, podemos calcular correções temporais 

mais adequadas. 

Análises convencionais sobre dados de refração fazem uso dos tempos de cruzamento 

ou intercept times e interpretam vagarosidades (inverso das velocidades) dos segmentos das 

primeiras chegadas das ondas refratadas, usando gráficos de tempo de trânsito × offset, como 

mostrado na parte superior da Figura 2.4. 

Como dito por Lawton (1989), os tempos das primeiras-quebras, bem como as correções 

temporais, podem ser obtidos por análise das ondas refratadas, a partir de dados de reflexão 

multicobertura, não necessitando da aquisição específica de dados de refração. 

Os tempos das ondas refratadas podem ser modelados usando a seguinte equação: 

 

 𝑇 =  
2 𝑍 𝑐𝑜𝑠 𝑖

𝑉
+

𝑋

𝑉
       e      𝑠𝑖𝑛 𝑖 =

𝑉

𝑉
 (2) 

 

onde 𝑉  e 𝑉  são as velocidades da ZBV e sub-ZBV, respectivamente,  𝑍  é a espessura da ZBV, 

𝑋 é o afastamento fonte-receptor e 𝑖  é o ângulo de incidência crítico. 
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Figura 2.4. Modelo simplificado usado para o cálculo do ajuste estático através de ondas refratadas. A 
parte inferior mostra fonte e receptores sobre uma superfície plana, além de raios que refletem e 

refratam num horizonte plano logo abaixo. Já a parte superior mostra um gráfico tempo de transido × 
offset, correspondente a situação abaixo. 

 

2.1.3 - Estática Residual 

Por melhores que sejam as soluções obtidas, somando as correções estáticas de campo 

e refração, e ainda, utilizando métodos interativos para ajustes nas espessuras e nas velocidades 

das camadas que compõe a ZBV, no contexto real, muitas vezes não teremos a correção perfeita, 

principalmente, devido à complexidade geológica, às variações laterais de velocidades e às 

mudanças abruptas na espessura das camadas, além da existência de subcamadas de difícil 

detecção durante interpretação das refrações. 

Dessa forma, é necessário um método que possa refinar a solução das correções estáticas 

calculadas. Uma possibilidade muito adotada é a correção residual automática, a qual assume 

que as reflexões devem estar alinhadas dentre as famílias CDP (do inglês, common depth point), 

após a correção NMO (do inglês, normal moveout correction), e, então, usa métodos 

determinísticos para forçar o ajuste horizontal entre as amostras vizinhas. 

Um dos métodos mais comuns para solução da estática residual usa a correlação dos 

traços, pertencentes a um mesmo CDP e já corrigidos de NMO, com um traço piloto (confiável) 

para facilitar a determinação do ajuste a ser aplicado a cada traço, afim de os horizontalizar 

junto ao piloto. Após o cálculo, cada traço com ou sem NMO pode receber seu ajuste e passar 

a etapa seguinte do processamento. 

A Figura 2.5 mostra, de forma ilustrativa, o resultado do empilhamento direto de dados 

contaminados por estática residual, bem como o empilhamento de dados já com ajuste residual. 
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Figura 2.5. Ilustração mostrando a diferença do efeito da correção estática residual. Em (a) é mostrado 
um conjunto de 12 traços poluídos por estática residual; (b) mostra o empilhamento dois a dois dos 

traços de (a); e (c) mostra o mesmo empilhamento feito após a correção estática residual. Adaptado de 
(HAMPSON-RUSSEL SOFTWARE SERVICES LTD., 1989). 

 

2.2 - Imageamento Sísmico 

Já nas fases finais do processamento sísmico, são produzidas as imagens de perfis sobre 

a linha usada na aquisição dos dados de campo. Essa etapa é chamada de Imageamento Sísmico, 

sendo composta, fundamentalmente, pela Migração, a qual consiste na correção de erros de 

posicionamento dos eventos relacionados a refletores mergulhantes e difrações. A migração se 

faz necessária no tratamento de dados oriundos de geologia complexa e resulta comumente em 

imagens com melhor resolução espacial. 

Apresentaremos aqui apenas uma noção geométrica bidimensional da Migração e do 

seu processo inverso, a Demigração. Trataremos apenas o aspecto cinemático de ambos os 

processos. 

Esse trabalho apresenta a forma como reposicionamos dados sísmicos, originalmente na 

superfície, para determinado datum. Para tal, usamos a estratégia de migrar e demigrar as 

posições de fontes e receptores. Diante disso, precisamos, inicialmente, compreender como 

funcionam os processos de migração e demigração. 

Para tratarmos da teoria do imageamento sísmico, antes apresentaremos quatro 

superfícies básicas, suas características fundamentais e como se relacionam geometricamente. 

Quais sejam: o refletor, a isócrona, a superfície de tempo de reflexão e a superfície de tempo 

de difração ou superfície de Huygens. No contexto bidimensional, tais superfícies serão 

apresentadas como curvas e, em vista a complexidade geométrica dessas curvas, mostraremos 

as mesmas como ilustração. 

Aqui, não aprofundaremos os conceitos de imageamento, por não ser o escopo do 

trabalho, porém podemos obter mais informações em Hubral, Schleicher e Tygel (1996). 
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2.2.1 - O Refletor (𝚺) 

Os refletores são os eventos desejados na seção sísmica processada, onde sua ocorrência 

está relacionada a contrastes de impedância entre as rochas, podendo assumir diversas formas, 

dentre elas, a mais comum em bacias sedimentares é a acamada, todavia depende do 

comportamento geológico em subsuperfície. Portanto, a partir da identificação dos refletores 

na seção, é possível supor a geologia existente. 

Para fins de simplificação, trataremos o refletor como uma descontinuidade abrupta no 

domínio (𝑥, 𝑧) e o denotaremos por Σ. 

 

2.2.2 - A Curva de Tempo de Reflexão (𝚪) 

Dados sísmicos brutos ou de entrada são medidas temporais efetuadas a partir de 

sensores na superfície. Seu conteúdo é resultante do esquema de aquisição usado e do contexto 

geológico local em subsuperfície. 

Na situação real, eventos comuns como ruídos, múltiplas, reflexões, refrações e 

difrações são sobrepostos e registrados conjuntamente, embora filtros sejam usados já nos 

receptores, durante a aquisição dos dados, a fim de permitir a detecção e separação das 

procuradas reflexões. 

Na situação sintética simplificada, que adotamos, denominaremos o dado de entrada 

apenas por curvas de tempo de reflexão e o representaremos por Γ, bem como, o posicionaremos 

pelo par de coordenada (𝜉, 𝑡). 

 

2.2.3 - A Isócrona (𝓩) 

Considerando ondas que partem de uma fonte na superfície, trafegam no meio abaixo e 

retornam a um receptor também na superfície, dentre os efeitos sofridos por elas, a reflexão foi 

um destes. Mesmo considerando que a onda tenha sofrido apenas uma reflexão e medindo o 

tempo de trânsito dessa onda, não é suficiente para precisar o local em subsuperfície onde houve 

a reflexão. 

Não podemos definir o ponto de reflexão, mas se tivermos informações acerca da 

distribuição de velocidades no meio abaixo do par fonte-receptor, podemos calcular todos os 

pontos de reflexão possíveis para tal situação. Esses pontos serão, então, todas as posições em 

subsuperfície que a onda pode ter chegado, refletido e retornado ao receptor gastando o mesmo 

tempo. 
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A junção de todos os possíveis pontos de reflexão para tal par fonte-receptor com tal 

tempo de trânsito da onda, forma uma curva a qual chamamos isócrona. A Figura 2.6 mostra o 

exemplo de uma isócrona no domino (𝑥, 𝑧), bem como o dado sísmico relacionado a mesma. 

Diferentes pares fonte-receptor em diferentes tempos geram diferentes isócronas. 

Portanto, traços vizinhos geram famílias de isócronas vizinhas que, quando há coerência, 

produzem um envelope que irá compor parte de um refletor em profundidade. 

 

 

Figura 2.6. Representação de um dado sísmico no domínio do tempo na parte superior da figura, bem 
como do espaço abaixo da superfície de aquisição do respectivo dado na parte inferior. 𝒵(𝑁) é a 

isócrona formada pelos possíveis pontos de reflexão relacionados ao tempo no ponto 𝑁 e as posições 
da fonte 𝐹 e do receptor 𝐺. Adaptado de Portugal (2002). 

 

2.2.4 - A Curva de Tempo de Difração (𝓣) 

Analogamente à isócrona, a curva de tempo de difração, ou curva de Huygens, é uma 

curva no domínio do tempo, formada pelo conjunto de pontos (𝜉, 𝑡) associados a um ponto em 

profundidade (𝑥, 𝑧). É o conjunto dos tempos de registro, em superfície, de um pulso delta em 

subsuperfície. A Figura 2.7 mostra esquematicamente a curva resultante do conjunto dos 

tempos de trânsito oriundos do registro de um ponto difrator em profundidade. 

Tal como no caso anterior, diferentes pontos difratores gerarão diferentes curvas e o 

envelope delas produzirá parte de um evento sísmico ou curva de tempo de reflexão. 
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Figura 2.7. A parte inferior mostra os pares fonte 𝐹 e receptor 𝐺 em superfície e o ponto 𝑀 em 
profundidade. Já na parte superior é mostrada a curva com os tempos de difração 𝒯(𝑀) relacionados 

ao ponto 𝑀 e as posições de 𝐹 e 𝐺. Adaptado de Portugal (2002). 
 

2.2.5 - Primeiro Teorema da Dualidade 

Proposto em Tygel et al. (1995), o Primeiro Teorema da Dualidade refere-se à relação 

geométrica entre o refletor Σ, a curva de tempo de reflexão Γ(𝜉, 𝑡), as isócronas 𝒵(𝑥, 𝑧) e as 

curvas de tempo de difração 𝒯(𝜉, 𝑡), sendo 𝜉 a coordenada 𝑥 do ponto médio entre 𝑆 e 𝐺. 

A Figura 2.8 mostra, de forma esquemática, a relação entre os quatro elementos, para 

os quais são válidas as seguintes propriedades: 

1. A curva de tempo de difração 𝒯 é tangente à curva de tempo de reflexão Γ no ponto 

𝑁 (𝜉, 𝑡); 

2. A isócrona 𝒵 e o refletor Σ são tangentes no ponto 𝑀 (𝑥, 𝑧). 

 

 

Figura 2.8. Representação gráfica 2D do Primeiro Teorema de Dualidade. Adaptado de Portugal 
(2002). 
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2.2.6 - Migração 

 A migração tem papel fundamental no processamento de dados sísmicos, fornecendo 

resultados sobre a imagem dos refletores de interesse em profundidade (Hubral, Schleicher e 

Tygel, 1996). 

A migração do tipo Kirchhoff considera os refletores a serem imageados como um 

conjunto de pontos que, excitados pelas ondas incidentes, gera uma superfície de difração que 

irá compor o campo medido em superfície. O algoritmo dessa migração é otimista, ou seja, 

considera todos os pontos em subsuperfície como pertencentes a algum refletor. Quando isso é 

verdade, é satisfeito o primeiro teorema da dualidade. Sendo, então, a contribuição do 

verdadeiro ponto difrator muito maior no local onde 𝒯 é tangente a Γ, como mostra a Figura 

2.9. A migração dá-se, então, somando as contribuições ao longo das curvas de difração 

relativas a todos os pontos em profundidade. As regiões que contiverem refletores terão a soma 

realçada em relação aos demais, e assim é construída a imagem sísmica desejada. 

 

 

Figura 2.9. A parte superior mostra duas curvas de difração 𝒯 associadas a dois pontos em 
profundidade. A curva de difração em azul está tangenciando a curva de tempo de reflexão Γ e, 

portanto, resulta numa contribuição maior sobre o refletor em profundidade Σ. Já a curva em vermelho 
gera contribuição insignificativa. Adaptado de Portugal (2002). 

  

Continuando a considerar apenas o aspecto cinemático 2D, podemos representar a 

imagem de cada ponto 𝑀 em profundidade através da seguinte equação (Portugal, 2002): 

𝑉(𝑀)  = 𝑑𝒯 𝜕 𝑈(𝑁)|  ∈ 𝒯( )

𝒯( )

 (3) 

onde 𝑈(𝑁) é o dado ou seção sísmica temporal de entrada que é diferenciado em relação a 𝑡 

para garantir a estabilidade da solução, 𝒯(𝑀) é a superfície ou, no caso 2D, curva de difração 
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associada ao ponto e 𝑀 e 𝑁 são pontos em (𝜉, 𝑡). Após o processo, cada ponto 𝑀 assumirá os 

valores 𝑉(𝑀). 

 

2.2.7 - Demigração 

 A demigração é o processo inverso à migração. Uma vez aplicado à imagem migrada, a 

demigração é capaz de reconstruir a seção sísmica original. Nesse caso, a isócrona passa a ser 

tratada como curva de empilhamento, ou seja, a soma coerente das isócronas determina as 

amostras que compõem os eventos na seção sísmica reconstruída. 

Com a demigração é possível separar os eventos na seção original, que estejam 

relacionados a refletores, na imagem migrada. Além disso, comparando uma seção demigrada 

com a original, é possível verificar a qualidade do modelo de velocidades utilizado na migração. 

A demigração Kirchhoff também é otimista, uma vez que considera todos os pontos da 

seção temporal a ser reconstruída como pertencentes a alguma superfície de tempo de reflexão. 

Partindo do princípio de que os refletores são formados por conjuntos de pontos 

difratores que são excitados pela onda incidente, então, somadas as contribuições de todos os 

pontos difratores (sobre cada isócrona) que têm o mesmo tempo de difração, os pontos 

difratores que estiverem na parte tangente à curva de tempo de reflexão serão destacados e irão 

compor a curva de tempo de reflexão. A Figura 2.10 mostra esquematicamente a reconstrução 

de uma amostra da curva de tempo de reflexão, uma curva onde houve coerência na soma (em 

azul) e outra onde não houve (em vermelho). 

 

 

Figura 2.10. A parte inferior mostra duas curvas de isócronas 𝒵 associadas a duas amostras na seção 
sísmica temporal, a ser reconstruída na parte superior. A curva de isócrona em azul está tangenciando 
o refletor Σ e, portanto, resulta numa amostra mais destacada que irá compor uma curva de tempo de 
reflexão na seção sísmica. Já a isócrona em vermelho gerará amostras de pouco destaque. (Adaptado 

de Portugal (2002)). 



Fundamentos 

Francisco Josa Coutinho da Silva, Fevereiro/2018. 19 

 Assim como no caso da migração, podemos representar a amostra demigrada de cada 

ponto 𝑁 em tempo através da seguinte equação (Portugal, 2002): 

𝑈(𝑁)  = 𝑑𝒵 𝜕𝒵𝑉(𝑀)|  ∈ 𝒵( )

𝒵( )

 (4) 

onde 𝑉(𝑀) é a seção de entrada migrada em profundidade, diferenciada em relação à 𝑧 para 

garantir a estabilidade da solução, 𝒵(𝑁) é a isócrona associada ao ponto e 𝑁 e 𝑀 são os pontos 

em (𝑥, 𝑧). Após o processo, cada ponto 𝑁 assumirá os valores 𝑈(𝑁). 

Usando, então, as estratégias de migração e demigração, podemos considerar a 

possibilidade de efetuar a migração dos dados em profundidade e, posteriormente, efetuar a 

demigração dos mesmos, porém a demigração não precisa ser realizada para as mesmas 

posições originais (Hubral, Schleicher e Tygel, 1996). 

Por conveniência, podemos fazer o processo inverso, ou seja, migrar em profundidade 

as posições sobre a quais se pretende obter o dado de saída do processo e, posteriormente, 

demigrar até a superfície, onde encontra-se referenciado o dado de entrada. Assim, podemos 

obter as curvas de redatumação. 

Como mostrado em Hubral, Schleicher e Tygel (1996), tanto a migração como a 

demigração, necessitam de uma exata ou boa aproximação da distribuição de velocidades em 

subsuperfície para se obter uma precisa imagem em profundidade e seção em tempo, 

respectivamente. 
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3. Redatumação 

Nesse capítulo apresentaremos uma estratégia geométrica para a redatumação de fontes 

e receptores, idealizada pelo Professor Peter Hubral do Instituto de Geofísica da Universidade 

de Karlsruhe, na Alemanha. Nessa perspectiva, adotamos um contexto bidimensional bastante 

simplificado, buscando facilitar o entendimento do método. 

A Redatumação por Soma de Kirchhoff já foi consideravelmente estudada em Pila 

(2011), todavia a abordagem apresentada aqui é fundamentalmente geométrica, o que nos levou 

a construir um algoritmo próprio, de forma que pudéssemos auferir suas limitações reais e nos 

convencer se o mesmo é robusto o suficiente para que seja empregado, posteriormente, em 

dados reais provenientes de ambientes geológicos complexos e, com isso, que nos retorne 

resultados satisfatórios, especialmente quando comparados aos tratados apenas com correções 

estáticas. 

Nossa contribuição foi, inicialmente, desenvolver uma função para o cálculo das tabelas 

de tempo de trânsito, as quais contém os tempos de percurso das ondas primárias entre a 

superfície e cada ponto do modelo de velocidades usado, segundo a perspectiva da teoria do 

raio. 

Para o traçamento dos raios, foi feita a adaptação de uma função de autoria do Professor 

Hashem Shavani. Posteriormente, escrevemos o programa que faz a redatumação, o qual tem 

como entrada os dados multicobertura a serem redatumados e as tabelas de tempo de trânsito. 

Os dados multicobertura foram produzidos com o software SEIS88 (ČERVENÝ e 

PŠENČÍK, 1988). 

 

3.1 - Modelo Simplificado 

Partiremos de um problema bastante simplificado que permita a aplicação da ideia da 

redatumação ou mudança de datum topográfico. Podemos, inicialmente, supor a aquisição de 

dados 2D usando uma fonte 𝐹(𝑥 , 𝑧 ) e um receptor 𝐺(𝑥 , 𝑧 ), afastados de ℎ, efetuada sobre 

uma superfície ou, no caso 2D adotado aqui, uma reta 𝐹(𝑥 , 𝑧 = 0) horizontal na cota zero. 

Nesse contexto, objetivamos reposicionar 𝐹 e 𝐺 sobre um datum fixo 𝐷(𝑥 , �̂� = constante), 

quando os chamaremos 𝐹 e 𝑅, sendo �̂� > 0. 

A Figura 3.1 apresenta o problema inicial, onde tratamos tudo abaixo da superfície como 

meio homogêneo de velocidade 𝑣. 
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Figura 3.1. Modelo ilustrativo inicial com superfície e datum planos em um meio homogêneo. 
Um par fonte-receptor na superfície e seu correspondente sobre o datum. 

 

Considerando que podemos amostrar o meio abaixo do datum como um modelo 

discretizado ou malha e sabendo que as trajetórias de raios, que modelam as ondas que supomos 

sair de 𝐹 e refletem em qualquer ponto da malha e que chegam em 𝐺 em um determinado tempo 

𝜏, formam uma isócrona elipsoidal, pois consideramos a velocidade do meio como constante 𝑣, 

sabemos então que essa isócrona é a curva de migração de uma amostra de dado supostamente 

medida nas coordenadas (𝑥 , 𝜏), onde 𝑥  é a coordenada espacial do ponto médio entre 𝐹 e 𝐺. 

A Figura 3.2 mostra a geometria do problema para um par fonte-receptor e determinado 

tempo 𝜏. Chamaremos de 𝐼 cada ponto do conjunto da malha que compõe uma das isócronas, 

definida pelas posições de fonte e receptor e pelo tempo: 

 

 𝐼 = 𝑥 , 𝑧 (𝑥 , τ) . (5) 

 

Sendo que 𝜏 representa a soma do tempo de trânsito entre 𝐹, 𝐼 e 𝐺: 

 

 𝜏 = 𝑇 𝐹, 𝐼 + 𝑇 𝐼, 𝐺  (6) 

 

onde 𝑇 𝐹, 𝐼  é o tempo de trânsito da onda entre 𝐹 e 𝐼, bem como, 𝑇 𝐼, 𝐺  é o tempo de trânsito 

da onda entre 𝐼 e 𝐺. 
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Figura 3.2. Geometria do problema de migração Kirchhoff em profundidade, num meio 
isotrópico de velocidade 𝑣, espalhando uma amostra do dado, supostamente obtida no datum, sobre a 

isócrona Σ𝐼. 

 

Como já supomos, podemos então aplicar a mesma ideia a todos os tempos e todos os 

pares fonte-receptor, respeitando a amostragem tempo-espacial do dado que se pretende usar 

como entrada da redatumação, afinal é dele que iremos tomar cada amostra. 

É importante salientar que podemos migrar qualquer dado sísmico usando um modelo 

de velocidades simplificado com dimensões compatíveis com nosso contexto, tal migração se 

dará sobre a isócrona da Equação 4, a qual, posteriormente, poderemos considerar como refletor 

e recuperar tais dados pela operação inversa (demigração), usando a mesma distribuição de 

velocidades (Hubral, Schleicher e Tygel, 1996). Em verdade, não há problema em usar um 

campo de velocidades aproximado para essa tarefa, uma vez que um erro consequente na 

migração seria reparado na demigração. 

A migração e a demigração, em sequência, usando a mesma velocidade, são operações 

insensíveis à diferença entre velocidade verdadeira e estimada, quando essa não é muito grande. 

Podemos, por exemplo, usar a velocidade RMS, obtida durante as primeiras análises, no início 

do processamento. Além disso, migração e demigração Kirchhoff podem ser ainda encadeadas 

e executadas em uma única etapa. 

O método é baseado na determinação das trajetórias e tempos de trânsito dos raios 

relacionados às reflexões primárias das ondas, as quais refletem nos pontos que compõe a 

isócrona e retornam aos dois pontos focais sobre o datum. Os ângulos de chegadas dos raios 

nos pontos focais são usados como partida para a trajetória no meio acima, do datum até a 

superfície. 

Cada posição pretendida no dado de saída é migrada e demigrada para cada tempo e par 

fonte-receptor, obtendo os ângulos dos raios que retornam ao datum. 

Podemos representar os ângulos de chegada dos raios na fonte e receptor sobre o datum 

como: 
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 𝛼 = tan
𝑧 − 𝑧

𝑥 − 𝑥
 (7) 

 𝛽 = tan
𝑧 − 𝑧

𝑥 − 𝑥
 (8) 

 

Aqui a ordem não é importante, já que fonte e receptor podem ocupar o mesmo ponto 

em momentos diferentes. 

De posse dos ângulos para cada raio que cruza as posições de fonte-receptor e cada 

ponto sobre 𝐼 (Figura 3.3), podemos agora extrapolar os raios para cima até uma cota desejada. 

Pretensiosamente, nossa cota pode ser justamente a superfície de medição dos dados. Como no 

nosso contexto temporário, sabemos perfeitamente a velocidade entre o datum e a superfície, 

podemos calcular a posição e o tempo de trânsito do raio de 𝐹 a 𝐹 e de 𝐺 a 𝐺, portanto também 

dos pontos médios entre fonte e receptor, tanto na superfície como no datum. Chamaremos os 

respectivos tempos de trânsito entre datum e superfície de 𝑡  e 𝑡 . 

Agora temos as coordenadas que podemos usar para montar nossa curva de tempo ou 

operador de redatumação sobre o dado de entrada 𝑈(𝑥 , 𝜏 + 𝑡 + 𝑡 ). A soma dos dados de 

entrada sobre a curva de redatumação irá compor uma amostra do dado de saída 𝑈(𝑥 , 𝜏). A 

Figura 3.3 mostra, ilustrativamente o operador de redatumação de uma amostra 𝑃, usando 

apenas um par fonte-receptor. 

 

 

Figura 3.3. Esquema geométrico da redatumação de uma amostra 𝑃 usando um único par 
fonte-receptor. (1) mostra a família de afastamento comum de saída, (2) mostra a migração da amostra 
sobre uma isócrona em profundidade, (3) mostra a demigração dos pontos I da isócrona e (4) mostra o 

operador de redatumação de P. 
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Para uma exemplificação geométrica mais adequada, a Figura 3.4 mostra um esquema 

produzido com parte do próprio algoritmo de redatumação, associando um modelo em 

profundidade, contendo um único refletor em forma anticlinal, às correspondentes curvas em 

tempo. A parte inferior mostra o modelo em profundidade, a superfície ondulada e o datum 

fixo, por conveniência, posicionado na profundidade “zero”. No modelo, há destaque para o 

ponto 𝑅 sobre o refletor, onde uma isócrona de exemplo (em vermelho) o tangencia. Em verde, 

ainda sobre o modelo, são mostrados os raios entre 𝑅 e a superfície, de tal forma que dada uma 

limitação angular, podemos entender o ponto R como o ponto de reflexão comum para os raios 

que ali incidem com diversos afastamentos. Já a parte superior mostra as curvas de afastamento-

comum (em azul), definidas pelos pontos-médios e pelos tempos de ida e volta das ondas, além 

da curva CRP (do inglês common-reflection point) relativa ao ponto R (em verde). 

Continuando, a Figura 3.5 dispõe de uma geometria semelhante à da Figura 3.4, porém 

a parte inferior mostra os raios que partem da região da isócrona, mais próxima ao refletor, 

cruzam os focos da elipse, formada pela isócrona, e chegam até à superfície. Já a parte superior 

mostra as curvas de afastamento-comum (em azul), a curva CRP relativa ao ponto R (em verde) 

e o operador de redatumação do par fonte-receptor para os focos da isócrona. 

 

 

Figura 3.4. Modelo 2D mostrando, na parte inferior, uma isócrona (em vermelho) e raios (em 
verde), que estão associados às Curvas CRP (do inglês common-reflection point) na parte superior. Em 

azul são mostradas as curvas de empilhamento para diferentes afastamentos. 
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Figura 3.5. Modelo 2D mostrando, na parte inferior, uma isócrona e os raios que partem da 
mesma, na região mais próxima ao refletor (em vermelho). Ainda em vermelho, já na parte superior, é 
mostrado o operador de redatumação formado pelos tempos de trânsito dos raios abaixo, bem como, as 

curvas de afastamento-comum e a curva CRP. 

 

Ante o exposto, devemos lembrar que, ilustrativamente, tratamos aqui da redatumação 

de apenas um par fonte-receptor e, portanto, um único afastamento, porém a parte superior da 

Figura 3.5 mostra também que, para isso, precisamos de dados de entrada com diversos 

afastamentos ℎ. Portanto, o dado de entrada deve ser multicobertura. 

 

3.2 - Modelo Generalizado 

Finalmente, generalizamos nosso modelo e, além de considerarmos agora o dado de 

entrada referenciado sobre uma topografia irregular, também propomos um meio heterogêneo 

entre a superfície e o datum, como mostra a Figura 3.6. 

Nesse contexto, precisamos traçar raios partindo do datum para cima e obter a primeira 

intersecção dos raios que intersectam a superfície. A partir dos pontos de intersecção e do tempo 

de trânsito do raio, acrescido do tempo de trânsito no meio abaixo do datum, determinamos as 

curvas de redatumação, sobre as quais existirão as somas nos dados de entrada que resultarão 

nas amostras para composição do dado de saída. 
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Figura 3.6. Modelo ilustrativo considerando rugosidade na topografia da superfície e variação 
de velocidades no meio entre a superfície e o datum, o qual permanece o plano. 

 
Como vimos anteriormente, agora precisamos, de alguma forma, do conteúdo de 

velocidades entre a superfície e o datum e, diferente das velocidades abaixo do datum, essas 

devem ser precisas para a correta estimativa dos tempos de trânsito. Porém, durante o 

processamento de dados terrestres, sobre os quais focamos, é comum usarmos as informações 

das primeiras chegadas das ondas diretas e refratadas na base da camada intemperizada para 

estimar, de forma redundante, as velocidades que ajustam o dado obtido. Apesar dessas 

velocidades serem fruto de um conjunto de dados que as convergem para um valor em cada 

ponto do meio, elas não são muito precisas, e o principal motivo disso é que o método para 

geração do dado modelado, a ser ajustado ao medido, pressupõe raios verticais retos dentre a 

zona intemperizada. 

Apesar disso, podemos posicionar nosso datum-destino logo abaixo da camada 

intemperizada e usar a distribuição de velocidades obtida através das primeiras chegadas, uma 

vez que, mesmo essas não sendo tão precisas, o que nos promoverá erros nos tempos e posições 

das amostras a serem somadas assim como na migração, os erros não terão coerência e os ajustes 

serão coerentes, o que faz com que o método seja mais robusto que correções estáticas nos 

tempos de trânsito aplicadas traço a traço. 

A método de redatumação tratado aqui pode ser explicado em quatro etapas. A primeira 

é a migração, onde o dado de saída 𝑈(𝑥 , 𝜏), ordenado por CO e referenciado sobre o datum, 

é migrado sobre uma isócrona em profundidade, a qual é, então, composta por todas as posições 

possíveis para um mesmo tempo de trânsito entre fonte e receptor, considerando apenas as 

reflexões primarias. Já a segunda etapa é a demigração, onde a mesma isócrona passa a ser 

tratada como um refletor e os pontos que a compõe são demigrados de volta as posições 

originais de fonte e receptor. Assim, são obtidos os ângulos de incidência dos raios que 

retornam à fonte e ao receptor. A terceira etapa é o traçamento dos raios no meio entre o datum 
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e a superfície, bem como, o cálculo do tempo de trânsito e das posições em que os raios cruzam 

a superfície. Já a quarta etapa é soma das amostras do dado de entrada 𝑈(𝑥 , 𝜏 + 𝑡 + 𝑡 ) sobre 

a curva formada pelos tempos de trânsito dos raios refletidos na isócrona 𝜏 e dos raios trançados 

no meio entre a superfície e o datum 𝑡  e 𝑡 . Repetindo as etapas para todos os pares fonte-

receptor com mesmo afastamento, teremos uma seção de CO de saída redatumada. 

Um ponto importante a ser comentado é que o dado pré-empilhamento medido na 

superfície é, por diversos motivos, irregular e a seção de saída pode ser perfeitamente regular, 

logo esse também pode ser entendido como um processo de regularização. Essa regularização 

é, porém, limitada consideravelmente quando na ausência adjunta de muitos dados. Além disso, 

o operador de redatumação, desejado para construir uma seção de afastamento comum sobre o 

datum, é um operador de empilhamento e isso torna o processo um filtro para ruído incoerente. 

 Seguindo a ideia geometricamente já explorada, sabemos então que as amostras 

redatumadas são oriundas da soma do dado multicobertura sobre o operador de redatumação 

calculado, ou seja, não ocorre um ajuste direto sobre cada traço, proveniente de determinado 

par fonte-receptor na superfície, que o leva à determinada posição no datum. O operador de 

redatumação pode, também, ser expressado da seguinte forma: 

 

 𝑈(𝑥 , 𝜏) = 𝜕 𝑈(𝑥 , 𝜏 + 𝑡 + 𝑡 ) 𝑑𝑥 (9) 

 

onde 𝑈 representa o dado multicobertura de entrada, diferenciado em relação a 𝑡 para garantir 

a estabilidade da solução; 𝑥  é a coordenada espacial do dado de entrada; 𝜏 é o tempo de trânsito 

dos raios que partem da fonte, refletem na isócrona e retornam ao receptor; 𝑡  e 𝑡  são os tempos 

de trânsito dos raios que partem da fonte e do receptor, no datum, e vão até a superfície; 𝐴 é a 

curva de redatumação; 𝑥  é a coordenada espacial do dado redatumado e 𝑈 é o próprio dado 

redatumado. 

 

3.3 - Algoritmo de Redatumação 

Os códigos do algoritmo de redatumação foram implementados na linguagem de 

programação Octave (Rawlings e Ekerdt, 1993). Os dados de entrada e saída foram escritos no 

formato do pacote de processamento sísmico Seismic Unix (Stockwell, Cohen, et al., 1992). 

Assim como, a visualização de dados sísmicos, migração, filtragem e outros processos foram 

também realizados com o Seismic Unix. 
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A seguir, é apresentado um esquema do núcleo do algoritmo da redatumação usando os 

laços, os quais percorrem as matrizes e os vetores do modelo e dos dados sísmicos (amostras) 

de entrada e saída: 

 

  Laço 1: Para cada traço que irá compor a seção CO redatumada: 

  Laço 2: Para cada amostra temporal do traço a ser redatumado: 

  Laço 3: Para cada ponto no grid sobre o modelo (𝑥, 𝑧): 

  Laço 4: Para cada traço contido no dado multicobertura de entrada: 

  Calcula os ângulos 𝛼 e 𝛽 e aplica as limitações desejadas 

para os mesmos; 

  Calcula o tempo total 𝜏 + 𝑡 + 𝑡 ; 

  Calcula as posições de 𝐹 e 𝐺 na superfície, bem como seu 

ponto médio 𝑥 ; 

  Soma a amostra 𝑈(𝑥 , 𝜏 + 𝑡 + 𝑡 ) e acumula em 

𝑈(𝑥 , 𝜏). 
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4. Resultados 

Nesse trabalho, desenvolvemos completamente o método de redatumação tratado no 

capítulo anterior, bem como, programamos e testamos os algoritmos necessários. Apesar de 

estratégias parecidas de redatumação terem sido tratadas em outros trabalhos, os algoritmos 

foram desenvolvidos desde o início e os testes foram focados a situações alvo especificas, que 

estão relacionadas a problemas reais, os quais ocorrem rotineiramente em dados sísmicos 

terrestres. 

 

4.1 - Aplicações sobre dados simples 

Simulamos dados sísmicos de reflexão 2D pré-empilhamento multicobertura, usando 

151 fontes e 101 receptores, por cada fonte, espalhados uniformemente em intervalos de 20 m 

sobre um modelo acústico com malha de 5 m entre pontos nas direções 𝑥 e 𝑧.  Os traços sísmicos 

foram gerados com 2 s de tempo de gravação e amostrados a cada 4 ms. A Figura 4.1 mostra 

as dimensões do modelo e a disposição de fontes e receptores na superfície ondulada. 

 

 

Figura 4.1. Modelo acústico sintético com um refletor em formato anticlinal e variação na superfície 
topográfica. Velocidades de 2000 m/s na porção mais rasa e de 4000 m/s na mais profunda. Sobre a 

superfície são mostrados os receptores em azul e as fontes em vermelho. 
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O objetivo neste teste foi verificar se o operador de redatumação era sensível à 

velocidade abaixo do datum (na cota zero), para onde desejamos destinar fontes e receptores, e 

se conseguiríamos tratar superfícies onduladas. 

Para os testes iniciais, usamos então um modelo que apenas explora a capacidade do 

algoritmo em suprimir a influência da variação topográfica e mostra que, mesmo sem efetuar 

ajustes temporais estáticos no dado de entrada, conseguimos migrar os traços para um datum 

abaixo do original, nesse caso, para o 𝑧 = 0. 

O operador de redatumação, para um modelo de velocidade verticalmente não-

homogênea, essencialmente abaixo do datum, já é determinado apenas pela topografia da 

superfície e pela velocidade acima do datum. A diferença entre a velocidade verdadeira e 

estimada abaixo do datum é insignificante para o operador de redatumação cinemático, desde 

que não haja grandes ângulos de incidência dos raios. 

Em seguida, usamos um conjunto de dados multicobertura de entrada para procurar as 

amostras a serem redatumadas e construir a secção de afastamento comum de saída desejada. 

Para tanto, simulamos o posicionamento do datum ligeiramente abaixo da superfície rugosa, 

sugerindo que entre a superfície e o datum, estaria, em uma situação real, a zona de 

intemperismo, principal motivo para o reposicionamento de fontes e receptores em um datum 

fora da influência dessa zona. O tempo de trânsito das fontes e receptores a cada ponto do 

modelo foi calculado sobre linhas retas, considerando a velocidade de 2000 m/s, objetivando 

testar apenas a capacidade do método em ser insensível à distribuição de velocidades abaixo do 

datum. 

Com o intuito de ressaltar mais uma característica vantajosa do método, adicionamos 

ruído aleatório aos dados gerados. 

As Figura 4.2 e Figura 4.4 exemplificam as seções de afastamento comum de 300 m e 

900 m, respectivamente, extraídas do conjunto de dados de entrada multicobertura. Enquanto 

que as Figura 4.3 e Figura 4.5, por sua vez, mostram o resultado da redatumação dos traços 

correspondentes às seções de afastamento comum de 300 m e 900 m, respectivamente, 

construídas a partir das amostras do dado multicobertura. 

Além da visível remoção do efeito da superfície rugosa sobre o refletor, é possível 

verificar uma redução no nível de ruído aleatório entre o dado de entrada e o redatumado. 
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Figura 4.2. Dado pré-empilhamento de entrada – seção de afastamento comum de 300 m. 

 

 

Figura 4.3. Dado pré-empilhamento redatumado para 𝑧 = 0 – seção de afastamento comum de 
300 m. 

 

 

Figura 4.4. Dado pré-empilhamento de entrada – seção de afastamento comum de 900 m. 
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Figura 4.5. Dado pré-empilhamento redatumado para 𝑧 = 0 – seção de afastamento comum de 
900 m. 

 

Com o objetivo de ratificar a eficiência da nossa redatumação, usando o campo de 

velocidades verdadeiro (Figura 4.1), migramos em profundidade algumas seções de 

afastamento comum redatumadas e as somamos, simulando assim o dado multicobertura de 

saída. 

A seguir, a Figura 4.6 mostra o resultado da migração e confirma que é completamente 

consistente com o modelo usado e que retoma o refletor existente em seu devido formato e 

posição original em profundidade. 

 

 

Figura 4.6. Soma das seções redatumadas de afastamento ℎ = 100, 300, 500, 700, 900 m e migradas 
com migração do tipo Kirchhoff. 
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4.2 - Aplicações sobre dados complexos 

Uma vez atestado o funcionamento do algoritmo de redatumação, foi acrescentada ao 

código uma rotina para traçamento de raios em meios com variação horizontal e vertical de 

velocidades, de autoria do Professor Hashem Shavani. 

Logo, após o ajuste e generalização do algoritmo, tornou-se viável testá-lo em uma 

situação geologicamente mais real. Para tal, foi usado o software Seis88 (ČERVENÝ e 

PŠENČÍK, 1988) para criação de dados multicobertura sobre o modelo mostrado na Figura 4.7, 

o qual tem topografia, base da ZBV e distribuição de velocidades baseados em dados reais, 

provenientes da interpretação de uma seção da Bacia do Parnaíba. 

Nessa perspectiva, utilizamos novamente 151 fontes, sendo 101 receptores, por cada 

fonte, com 20 metros entre cada um, perfazendo o afastamento máximo fonte-receptor de 2000 

m. A linha azul-clara, na parte superior da Figura 4.7, detalha a linha da superfície, onde foram 

posicionados fontes e receptores. O datum escolhido foi uma linha horizontal na profundidade 

zero. 

 

 

Figura 4.7. Modelo multicamadas usado para criação dos dados, com velocidades variando entre 1000 
m/s e 5000 m/s. Sobre a superfície são mostrados os receptores em azul e as fontes em 

vermelho. 
 

O objetivo do segundo e mais complexo teste foi garantir a generalização do algoritmo 

para meios com variações verticais e horizontais de velocidades e, principalmente, verificar a 

coerência entre o resultado e o modelo verdadeiro, mesmo usando um conteúdo de velocidades 
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completamente diferente do existente abaixo do datum, já que em uma situação real, as 

estimativas de velocidades para tal meio seriam ainda muito vagas. Por essa razão, foram, então, 

suprimidas as informações da variação de velocidades abaixo do datum e o conteúdo acima foi 

suavizado, resultando no modelo mostrado na Figura 4.8, a ser usado como entrada para 

redatumação, juntamente como os dados multicobertura. 

 

 

Figura 4.8. Modelo multicamadas usado como entrada para os testes mais complexos da redatumação. 

 

Após a redatumação de todo o dado multicobertura gerado, as famílias de afastamento-

comum resultantes foram juntadas e compuseram o dado completo de saída. A Figura 4.9 

mostra a comparação entre o dado original e o dado redatumado, pertencentes à família de ponto 

médio comum, ou CMP, de número 250, bem como a Figura 4.10 mostra o mesmo para a 

família CMP 350. Em ambas as figuras podemos observar os eventos em tempos menores do 

que no dado redatumado, já que a redatumação leva fontes e receptores para mais próximo dos 

refletores e gera a supressão das interferências decorrentes do relevo na superfície e na 

espessura e distribuição de velocidades na zona entre a superfície e o datum. 
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Figura 4.9. Família 250 traços CMP. A esquerda mostra o dado original e a direita o dado redatumado 
para 𝑧 = 0. 

 

 

Figura 4.10. Família 350 traços CMP. A esquerda mostra o dado original e a direita o dado 
redatumado para 𝑧 = 0. 
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Novamente, para confirmar a eficiência do algoritmo de redatumação desenvolvido, 

aplicamos a migração Kirchhoff em profundidade nas famílias de afastamento-comum obtidas 

pela redatumação e usando o modelo de velocidades verdadeiro mostrado na Figura 4.7, 

entretanto, somente a partir do datum-zero para abaixo. Posteriormente as seções migradas 

foram juntadas e empilhadas, tendo como resultado os horizontes correspondentes aos 

refletores presentes no modelo verdadeiro. A Figura 4.11 mostra o resultado da migração pré-

empilhamento em profundidade do dado redatumado. 

 

 

Figura 4.11. Seção resultante da junção das famílias de afastamento comum, redatumadas e migradas 
em profundidade com migração Kirchhoff pré-empilhamento. 

 
 

O resultado nos mostrou novamente a consistência entre o modelo verdadeiro e o dado 

migrado. As posições e formatos dos refletores foram mantidos, mesmo, dessa vez, sendo usado 

apenas um campo de velocidade continuo abaixo do datum. Tal comportamento confirma a 

robustez do método adotado e do algoritmo desenvolvido. 
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5. Conclusões 

No desenvolvimento do presente estudo, optamos por trabalhar sobre um método de 

redatumação em virtude da notável necessidade de soluções dos problemas relacionados as 

deformações nas frentes de ondas, quando em contextos geológicos complexos próximos a 

superfície, os quais dificultam o uso de correções estáticas. 

Ao longo deste trabalho, desenvolvemos e aplicamos um algoritmo de redatumação 

cinemática 2D, concebido sobre uma junção de migração e demigração por soma de Kirchhoff. 

Efetuamos testes sobre dois conjuntos de dados sísmicos sintéticos pré-empilhamento e 

simulados sobre uma topografia bastante irregular com modelo geológico complexo. 

Tratamos apenas do aspecto cinemático da redatumação, porque a maioria dos processos 

sísmicos, empregados rotineiramente em dados terrestres, também não se preocupam com a 

consistência das amplitudes originais, uma vez que os níveis de ruídos os impossibilitam. 

Cumprimos nosso objetivo básico mostrando que podemos mover os dados de entrada, 

obtidos em superfície com topografia variável, para um novo datum fixo de destino, 

recuperando os eventos, mesmo nas regiões de grandes mergulhos e sem as informações 

verdadeiras sobre os refletores. Como o processo se dá de forma a somar amostras sobre curvas 

no dado multicobertura de entrada, e seguir compondo o dado de saída, temos 

consequentemente, um operador de regularização. As seções de afastamento comum resultantes 

são, então, regularizadas, mesmo que o dado de entrada não seja. 

Além da redatumação e da regularização do dado pré-empilhamento, o processo 

também apresenta a capacidade de reduzir o ruído aleatório, pois é resultado da coerência das 

amostras somadas sobre as curvas de redatumação. 

Alguns fatores são limitantes para esse método de redatumação, dentre eles, os 

principais, são a necessidade de uma boa estimativa da distribuição de velocidades entre a 

superfície e o datum e o uso de um algoritmo de traçamento de raios eficiente, haja vista que é 

uma etapa a ser executada a cada diferencial de tempo seguida da busca por amostras e 

interpolação, caso a amostra pretendida não exista. 

Essa abordagem da redatumação é relativamente simples e robusta o suficiente para, 

após alguns ajustes, ser empregada em fluxogramas produtivos de processamento de dados reais 

provenientes de áreas com topografia e zona intemperizada complexas. 
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