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Resumo 

Dependendo da geologia de subsuperfície, os dados de reflexão sísmica apresentam diferenças 

ao nível das amplitudes, frequência e fase. A partir destes dados é possível obter características 

sísmicas adicionais conhecidas por atributos sísmicos. Estes atributos sísmicos são sensíveis, 

na interpretação de dados geofísicos, a diferentes características geológicas da subsuperfície. 

Na presente dissertação é seleccionado um conjunto de atributos sísmicos relevantes com o 

objectivo de identificar automaticamente locais mais propícios à potencial acumulação de 

hidrocarbonetos. O conjunto de atributos inicial é analisados através de análise de componentes 

principais com o objectivo de reduzir a sua dimensionalidade, melhorar a informação revelada e 

tornar menos pesada o conjunto de dados a processar. Ao conjunto de atributos sísmicos 

resultante é aplicada a técnica de mapas auto-organizáveis. Esta técnica permite gerar um novo 

volume de fácies resultante da classificação automática. As secções finais extraídas deste 

volume são comparadas com valores de diagrafias conhecidas. São analisados nove casos de 

aplicação da técnica de mapas auto-organizáveis e os resultados mostram correspondência dos 

clusters e valores da diagrafia conhecida os quais ajudam na interpretação e no conhecimento 

dos reservatórios de hidrocarbonetos existentes.  

Palavras-chave: dados de reflexão sísmica real, atributos sísmicos, diagrafias, análise de 

componentes principais, mapas auto-organizáveis, indicador directo de hidrocarboneto  
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Abstract 

Based on the subsurface geology, the seismic reflection data show differences in amplitude, 

frequency and phase. From this seismic reflection data it is possible to obtain additional seismic 

characteristics known by seismic attributes. These seismic attributes are sensitive in the 

interpretation of geophysical data to the different geological features of the subsurface. In this 

dissertation a set of relevant seismic attributes is selected with the purpose of automatically 

identifying areas more conducive to accumulate hydrocarbons. The initial set of seismic attributes 

is analyzed through the principal component analysis technique with the purpose of reducing its 

dimensionality, improving the information revealed and making the set of data to be processed 

less heavy. To the resultant set of seismic attributes is applied the technique of self-organizing 

maps. This technique generates a new facies volume, resulting from the automatic classification. 

The final clustered sections extracted from this seismic volume are compared with known well 

logs values. Nine cases of application of the self-organizing mapping technique are analyzed and 

the results show correspondence of the clusters and well logs values, which help in the 

interpretation and understanding of the existing hydrocarbon reservoirs. 

Keywords: real seismic reflection data, seismic attributes, well logs, principal component 

analyzes, self-organizing maps, direct hydrocarbon indicator 
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Capítulo 1. Introdução 

1.1. Motivação 

Na análise e interpretação de dados de reflexão sísmica, o trabalho de selecção de eventos e 

avaliação de diferentes respostas sísmicas é muito importante, contudo complexo e dispendioso 

em tempo. Ao longo do conjunto dos traços sísmicos existem eventos com continuidade espacial 

sendo estes usados para construir por exemplo modelos geológicos de reservatórios de 

hidrocarbonetos. Os modelos de reservatórios servem para compreendermos as especificidades 

deste, as suas propriedades petrofisicas e conhecermos o mapa de heterogeneidades 

geológicas e geofísicas que o compõem.  

Desde a primeira aquisição digital de dados de reflexões sísmicas que a acessibilidade e a 

criação a novas grandezas com origem nestes dados reflexão sísmica original conhecidos por 

atributos sísmicos, tem aumentado consideravelmente aliado a um aumento da capacidade de 

processamento dos computadores assim como novas técnicas estatísticas para avaliação de 

múltiplas variáveis. (Chopra & Marfurt, 2006) 

Estes novos conjuntos de dados, atributos sísmicos, são sensíveis a diferentes componentes do 

sinal sísmico permitindo ao intérprete obter visualizações alternativas dos levantamentos de 

reflexões sísmicas. Desta forma e actualmente os intérpretes têm acesso a múltiplas 

visualizações do mesmo levantamento sísmica e o seu sucesso está directamente relacionado 

com a combinação de diferentes atributos de reflexão sísmica fazendo realçar características de 

diferentes sinais, o que permite efectuar a clusterização de litologias e propriedades petrofisicas 

semelhantes facilitando o trabalho de interpretação. São estas algumas das razões porque a 

elaboração e tratamento dos dados de reflexão sísmica têm actualmente um peso importante no 

investimento total na actividade de exploração de hidrocarbonetos. (Ashida, 1996; Chen & 

Sidney, 1997; Taner M. , 2001) 

Nas últimas décadas e aliado ao acesso a novos dados de reflexão sísmica temos assistido a 

avanços consideráveis no tratamento destes principalmente suportados pela rapidez de 

processamento que os computadores têm vindo a atingir, pelo que hoje um aspecto importante 

na área da interpretação sísmica é a de lidar com a vasta quantidade de dados gerados resultado 

das pesquisas sísmicas tridimensionais, cruzadas muitas vezes com dados de vários poços 

exploratórios e/ou produção assim como os inúmeros volumes de atributos sísmicos calculados 

a partir dos dados de reflexão sísmica. Por isso este aspecto da dificuldade do intérprete em 

transformar o espaço multidimensional de dados numa interpretação com significado e útil que 

facilmente se apresenta limitada e ineficiente é um dos desafios pertinentes e do presente. 

É a apresentação e a aplicação da combinação da análise por componentes principais (ACP) e 

da técnica de mapas auto-organizáveis (em inglês, self-organized maps, que se traduz na sigla 

SOM e enunciada doravante) que dá corpo ao presente documento sendo estas técnicas 

aplicadas metodologicamente a um conjunto real de dados de reflexão sísmica tridimensional e 
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aos atributos sísmicos daí calculados. Os atributos sísmicos são propriedades mensuráveis 

como podem ser exemplo a amplitude máxima ou a amplitude média, a frequência instantânea 

ou a polaridade medidos dentro de uma janela de tempo ou profundidade (Petrel E&P). Os 

atributos devem ser medidos num instante de tempo ou numa janela de tempo parte de um único 

traço, pertencente a um conjunto de traços sísmicos (Schlumberger, s.d.). Cada atributo sísmico 

pode revelar informação tais como padrões ou características sísmicas que de outra forma não 

são acessíveis sendo esta a razão da escolha das técnicas atrás enunciadas. As técnicas ACP 

e SOM permitem fazer uma abordagem a um espaço multidimensional produzindo resultados 

que são objecto de discussão.  

1.2. Objectivos 

A presente dissertação de tese tem como objectivo contribuir para o conhecimento da aplicação 

de técnicas de análise neuronal, em particular a técnica não supervisionada de mapas auto-

organizáveis na classificação automática para interpretação sismo-estratigráfica de dados de 

reflexão sísmica. A clusterização e análise automática de fácies sísmica visa ajudar a classificar 

conjuntos de traços sísmicos com base nas amplitudes originais dos dados de reflexão sísmica 

e em atributos sísmicos derivados destes. A utilização destas técnicas permite mais facilmente 

identificar e mapear possíveis fácies correspondentes a potenciais áreas de reservatório. O 

objectivo consiste em definir uma metodologia no uso das técnicas de ACP e SOM e implementa-

la a dados reais de sísmica 3D. Esta metodologia consiste na aplicação das técnicas 

mencionadas e na alteração de dados de entrada e de parâmetros SOM em cada mapeamento 

implementado das zonas de interesse.  

O desenvolvimento e a execução dos métodos usados são realizados recorrendo à SOMToolbox 

em ambiente Matlab® e software Petrel ® (Schlumberger) usado para calculo dos atributos 

sísmicos, visualização da sísmica 3D e diagrafias do poço exploratório da área de estudo. 
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Capitulo 2. Conceitos Teóricos 

Este capítulo descreve sumariamente os conceitos teóricos relativos à utilização da técnica de 

mapas auto-organizáveis, aplicada a um conjunto de dados de reflexão sísmica reais para a sua 

classificação automática. 

 2.1. Mapas auto-organizáveis – SOM 

A técnica de mapas auto-organizáveis (em inglês, self-organized maps, que se traduz na sigla 

SOM), é um método de análise de dados. A SOM também conhecida por mapas Kohonen é a 

designação dada a uma técnica de clusterização amplamente usada no reconhecimento de 

padrões baseada no sistema nervoso humano (Kohonen, 2001). A técnica SOM permite 

transformar um mapeamento ordenado de uma distribuição de elevada dimensão numa grelha 

ou mapa regular de menor dimensão. É capaz de converter relações estatísticas complexas e 

não lineares de um mapa de elevado conjunto de dados num mapa de pequena dimensão e 

geometria simples. Esta técnica implementa uma rede neuronal pertencente a um subespaço 

classificador multicamada seguindo um princípio conhecido por winner-take-all no qual os 

neurónios pertencentes a cada camada competem entre si para se manterem activos. (Kohonen, 

2001). 

Esta técnica de aprendizagem automática pode funcionar de forma supervisionada ou não 

supervisionada. No âmbito deste trabalho a SOM em uso é executada em modo não 

supervisionado na medida em que não existem dados amostrais com os quais os resultados da 

execução da SOM são comparados e consequentemente classificados, i.e., não existem dados 

de treino. 

Na classificação SOM as variáveis de entrada, nesta tese representando atributos sísmicos 

calculadas a partir de um conjunto de dados de reflexão sísmica reais, são representados pelos 

vectores de entrada no espaço multidimensional Rn, o qual forma a primeira camada do método. 

Estes vectores de entrada são ligados a uma segunda camada, consistido esta segunda camada 

numa estrutura geométrica chamada de mapa auto-organizável (Kohonen, 2001). Os mapas 

auto-organizáveis são formados por neurónios ligados entre si formando uma grelha elástica e 

cada neurónio representa um padrão. As grelhas podem variar e serem de pequena ou média 

dimensão e o número de neurónios de meia dúzia até vários milhares. Cada neurónio está 

representado por um vector peso (w) de dimensão d (mais conhecido por vectores protótipos ou 

vectores codebook; Vesanto et al., 2000)).  

O vector peso,  

	 , … , , ( 1 ) 

onde d é igual à dimensão dos vectores de entrada. Os neurónios estão ligados aos neurónios 

adjacentes pela relação de vizinhança, a qual dita a topologia ou a estrutura do mapa (Figura 1). 
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Os mapas podem assumir diferentes topologias e costumam ser divididas em dois factores: 

estrutura da rede local e a forma global do mapa. (Vesanto et al., 2000) 

 

Figura 1 – Estrutura ou malha local (a) e b)) e morfologia globais (c) e d)) de estrutura ou tipologia de mapas 
(Vesanto et al., 2000) 

A estrutura hexagonal e a configuração toróide são neste caso as geometrias usadas no Capitulo 

5 para todos os exemplos de aplicação efectuados.  

O número de neurónios define a dimensão do mapa. Cada neurónio apresenta um peso sináptico 

que é actualizado para readaptar a localização dos neurónios e aproximá-los ao valor dos dados 

de entrada mais próximos, calculados de acordo com a distância Euclidiana. Somente o neurónio 

mais próximo e a sua vizinhança são actualizados num processo chamado de competitivo 

(Kohonen, 2001).   

A SOM é treinada de forma iterativa. Em cada passo de treino, um vector amostral x do conjunto 

de dados de entrada é escolhido de forma aleatória, sendo as distâncias entre ele e todos os 

vectores peso da SOM calculados usando uma medida de distância pelo que aquele que 

apresenta o menor peso sináptico é chamado de neurónio vencedor c, também conhecido como 

a unidade de melhor correspondência (em inglês best match unit, BMU) e é calculado através da 

seguinte equação: 

	 ,	 , ( 2 ) 

onde xk é o vector de entrada, wi o peso e d a distância Euclidiana. Após uma volta completa 

através de todo o conjunto amostral de dados, e não necessariamente todos os neurónios se 

tenham deslocado em direcção a algum dos dados amostrais, todas as amostras estão 

associadas a um neurónio vencedor. Após ter sido efectuado um conjunto de iterações de cálculo 

de novos pesos é finalizada uma época. Várias épocas são necessárias até que os neurónios 

completem a seu objectivo de clusterização. 

O método de actualização dos pesos é dado pela seguinte fórmula: 

, se mi ∈ vizinhança de c, caso contrário  ( 3 ) 

onde t indica tempo e representa o índice de etapas do processo sequencial, x o vector de 

entrada que no âmbito desta tese é representado pelo atributo sísmico, wi o peso associado a 

cada neurónio representado pelo índice i,  a razão de aprendizagem a qual se situa entre 0 
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e 1, e  representa o tamanho da vizinhança descrita através da seguinte fórmula Gaussiana: 

Gaussiana: 

, ( 4 ) 

onde rc e ri são as posições dos neurónios c e i na estrutura ou malha SOM, σ é o raio da 

vizinhança no instante t. Esta função de vizinhança é aquela que se apresenta por defeito na 

SOMToolbox sendo esta a função usada nos treinos efectuados nos exemplos de aplicação do 

Capitulo 5. A razão de aprendizagem é dada pela fórmula seguinte 

	

,	 ( 5 ) 

Onde T é o número de iterações e α  a razão de aprendizagem inicial ambas condições iniciais 

do processo iterativo ambos os parâmetros tomam os valores que se encontram definidos por 

defeito na SOMToolbox. 

Podemos desta forma concluir que somado ao vector de quantificação de melhor 

correspondência (best-matching weight vector) também o seu vizinho topológico no mapa é 

actualizado: as regiões na envolvente do vector peso de melhor correspondência são estendidas 

ao longo da amostra de treino apresentada (Figura 2). O resultado final faz os neurónios da 

grelha ficarem ordenados: neurónios vizinhos apresentam vectores peso similares (Vesanto, 

Himberg, Alhoniemi, & Parhankangas, 2000). 

 

Figura 2 – Exemplo de actualização do BMU e seus vizinhos após entrada de nova amostra x (Vesanto et al., 2000) 

No final das iterações ou do treino, cada amostra sísmica pertence a um neurónio. Este treino 

pode ser determinado por convergência ou por um número predefinido de iterações. 

Caso não seja predefinido o tamanho do mapa definindo o número de neurónios do mapa é 

calculado com base na fórmula heurística seguinte, 

	√ , ( 6 ) 

onde n é o número de neurónios e c o comprimento da matriz de entrada dos atributos sísmicos. 
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No presente estudo e nos casos em que não é predefinido o tamanho do mapa, dado os volumes 

amostrais considerados, os mapas facilmente apresentam um elevado número de neurónios, 

pois estes dependem do número de amostras de treino. Nestes casos é efectuada uma 

reunificação desses nós, porque os aglomerados de neurónios vizinhos têm características 

semelhantes e representam conjuntos com padrões geológicos similares. O método conhecido 

mais utilizado para a reunificação é o método k-Means (Khedairia & Khadir, 2008), desenvolvido 

por McQueen, em 1967 e é utilizado no clustering dos neurónios vencedores. Este método tem 

por base a escolha apriori do número de clusters desejado (K). No presente estudo é usado 

como critério de selecção do número de clusters o índice Davies-Bouldin (1979) dado pela 

seguinte fórmula: 

∑ , ( 7 ) 

onde K é o número de neurónios dos clusters. Sk a distância entre eles e os grupos Qc e Qcl. Dke 

é a distância entre os centróides dos clusters respectivos que são calculados usando a 

localização dos dados do mapa neuronal. Através desta função os valores inferiores a 1 

representam um cluster separado. Quanto menor este índice melhor a separação entre clusters 

e a mais juntas as amostras dentro de cada cluster (Davies & Bouldin, 1979). 

O erro de quantificação está associado à resolução final do mapa no que respeita à distância 

média entre cada amostra de entrada e a unidade computacional associada a ela. O erro 

topográfico calcula a proporção de todas as amostras as quais apresentam segundo e terceira 

melhor correspondência diferente das unidades adjacentes com as quais estão associadas com 

preservação de tipologia (Vesanto J. , 2005). 

As equações que definem os erros através do método SOM (Kohonen, 2001) são o erro de 

quantificação e o erro topológico dados respectivamente pelas seguintes fórmulas: 

∑ ‖ ‖, ( 8 ) 

∑ , ( 9 ) 

onde M o conjunto dos vectores x de entrada analisados. A função f(xk) é igual a 1 se o primeiro 

e o segundo xk neurónios vencedores são adjacentes e zero caso contrário (Kohonen, 2001). 

2.1.1. Breve introdução à SOM Toolbox  

A presente tese tem por objectivo apresentar resultados da técnica de clusterização SOM 

aplicada um conjunto de atributos sísmicos calculados a partir de dados de reflexão sísmica reais 

fazendo variar diferentes parâmetros como sejam parâmetros de treino, diferentes atributos 

sísmicos e seu número. Para esse efeito é executada a SOM recorrendo à SOMToolbox 2.0 de 

Juha Vesanto disponível online.  
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A Toolbox utilizada destina-se a pré-processar os dados, inicializar e treinar mapas auto-

organizáveis (SOM) usando diferentes tipologias, visualizar SOMs sob várias perspectivas, 

analisar as propriedades e qualidades das SOM, clusters do mapa e correlações entre variáveis. 

(Vesanto et al.)  

Neste subcapítulo, as principais funções e respectivos parâmetros da Toolbox executados ao 

longo do presente trabalho são apresentadas e descritas para uma melhor compreensão dos 

passos executados durante a aplicação da metodologia adoptada assim como da introdução 

teórica descrita na secção anterior. Estas funções são apresentadas de forma sequencial 

acompanhando na sua maioria os passos em que são chamadas a serem executadas: 

Função som_normalize usada numa fase de pré-processamento dos dados, permite fazer a 

normalização das diferentes variáveis através de diferentes métodos como sejam a normalização 

da variância para a unidade ou normalizar linearmente os valores no intervalo de 0 a 1, ou a 

equalização dos histogramas com os valores normalizados para o intervalo de 0 a 1 ou 

normalizando através da seguinte fórmula logarítmica, 

, ( 10 ) 

onde m=min(x) (Vesanto J. , 2005). 

Função som_make permite inicializar e treinar o mapa. O treino é efectuado em duas fases 

cooperativo e competitivo ou também conhecido por treino inicial e treino fino. O treino inicial é 

efectuado para raios de vizinhança e velocidade de aprendizagem elevados e o treino fino 

quando os raios e as velocidades de aprendizagem são baixos. São vários os argumentos de 

entrada disponiveis para esta função. A parametrização pode passar pela definição da forma de 

inicialização do treino e posterior treino, o tamanho e forma do mapa, a geometria de cada 

neurónio, o raio da sua vizinhança (lattice) e a relação com os seu vizinhos ou função de 

proximidade, o número de épocas de treino em cada fase (Vesanto J. , 2005). 

Função som_topol_struct usada para determinar a dimensão do mapa quando esta não é 

definida nos argumentos de entrada da função som_make. Usa uma fórmula convencionada 

heurística (Eq. 6) que é aplicada ao conjunto de amostras a treinar e varia de forma quadrática 

em função do tamanho amostral. 

Função som_hits calcula a resposta dos dados de entrada ao mapa treinado pelo som_make 

devolvendo o vector com essa informação indicando quantas vezes cada unidade do mapa 

neuronal é considerada a unidade de melhor correspondência BMU. 

Função som_bmus encontra e devolve as unidades de melhor correspondência BMU do mapa 

para os vectores dados de entrada e os erros de quantificação correspondentes. Este encontro 

dos BMU é efectuado por cálculo ponderado das distâncias Euclidianas a todas as unidades do 

mapa para cada um dos vectores de entrada. 
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Função som_show é uma função usada para visualização após executada a SOM, dos planos 

das diferentes variáveis normalizados e não normalizados e da matriz U (matriz de distâncias 

unificada). (Vesanto J. , 2005). 

São ainda utilizadas funções secundárias pertencentes à SOMToolbox como sejam por exemplo 

a função kmeans_rotated para apurar o número de atributos suficientes que expliquem todo o 

conjunto inicial de dados através da técnica de análise por componentes principais (ver 

subcapitulo 2.2) assim como a função kmeans_clusters que permite aplicar a técnica de 

clusterização K-means. Esta função K-means no presente trabalho foi algumas vezes aplicada 

após ser executada a SOM para reagrupar mapas de clusters com elevado número de unidades 

(neurónios).  

Funções de registo/rotulagem (função som_auto_label) das amostras e dos atributos sísmicos 

são também utilizadas tal como outras funções para visualização, no entanto de menor 

importância pelo que o presente subcapítulo enuncia e descreve apenas aquelas de maior 

importância. 

2.1.2. Processo de selecção do subconjunto de dados de reflexão sísmica 
na aplicação da técnica de aprendizagem SOM 

O processo de selecção do subconjunto sísmico para aplicação da técnica de aprendizagem tem 

como objectivo seleccionar um subconjunto representativo da sísmica para efectuar o treino do 

mapa estrutural SOM. 

Na aplicação da técnica de aprendizagem é possível treinar o mapa neuronal a todo o conjunto 

da sísmica no entanto este processo pode revelar-se lento e nem por isso produzir os melhores 

resultados. Em vez de ser aplicado a uma janela de considerável dimensão que abranja a 

totalidade da sísmica 3D, pode aplicar-se o processo de aprendizagem a um subconjunto 

amostral de menores dimensões que compreende o subconjunto amostral do conjunto dos 

atributos sísmicos respectivos sendo este processo conhecido como colheita (em inglês 

harvesting). Este processo de selecção de subconjuntos para aplicação da técnica de 

aprendizagem foi introduzido pela primeira vez por Taner em 2009 (Taner , Treitel, & Smith, 

2009) 

O processo de colheita ou selecção de um fragmento sísmico de menores dimensões tem como 

objectivo seleccionar conjuntos representativos de fragmentos sísmicos extraídos da sísmica 

original. Para isso em cada uma dessas manchas sísmicas é necessário realizar um treino 

independente SOM. Cada subconjunto eleito e extraído da sísmica original pode compreender 

um ou vários traços sísmicos sendo que cada análise SOM produz um conjunto de neurónios 

vencedores. Para a selecção do fragmento mais representativo têm sido usados diferentes 

critérios de selecção. No presente estudo foram seleccionados 4 fragmentos com geometria 

variável e cobrindo áreas de maior e menor riqueza geológica. Para cada caso é igualmente tido 

em conta a qualidade de aprendizagem sendo a melhor aprendizagem aquela que selecciona o 

conjunto dos neurónios vencedores do treino SOM, os quais apresentam a maior redução 



 

9 
 

proporcional de erro entre a época de treino inicial e final. O erro é medido pela soma das 

distâncias como medida de saber o quão distante estão as amostras dos seus respectivos 

neurónios vencedores. (Roden, Smith, & Sacrey, 2015) 

2.2. Análise por componentes principais 

A análise por componentes principais (ACP ou em inglês principal component analysis, que se 

traduz na popular sigla PCA) é um método matemático estatístico linear normalmente utilizado 

para análise de dados multidimensionais ou multivariados que permite identificar como estão 

estruturadas as variáveis no seu espaço multidimensional. Esta técnica é frequentemente usada 

também com o objectivo de reduzir uma vasta quantidade de dados num conjunto mais reduzido 

e que ainda assim contêm a maior parte da variação do conjunto de dados maior e inicial (Mardia, 

Kent, & Bibby, 1979). 

Na análise por componentes principais o número de componentes principais é menor ou igual 

ao número de variáveis originais. Esta transformação é ordenada sendo o primeiro componente 

principal aquele que apresenta a maior variância possível, isto é, o responsável pela máxima 

variabilidade dos dados. Cada componente principal seguinte, por sua vez, é aquele que 

apresenta as máximas variâncias seguintes desde que respeitem a condição de ortogonalidade 

com os antecessores, isto é, desde que não se encontrem correlacionados com os componentes 

anteriores.  

Para este efeito é utilizada a decomposição em valores singulares da matriz das variáveis de 

entrada, neste caso de atributos sísmicos (onde n linhas é o número de amostras e m o número 

de atributos), X através da decomposição da matriz X na forma seguinte, 

, ( 11 ) 

onde W (m x m) é a matriz de vectores próprios da matriz de covariância XXT, a matriz Σ (m x n) 

uma matriz diagonal rectangular com números reais não negativos na diagonal e a matriz V (n x 

n) a matriz de vectores próprios de XXT (considerando XT matriz de dados onde n linhas o número 

de amostras e m o número de variáveis). A transformação ACP que preserva a dimensionalidade 

(i.e., que dá o mesmo número de componentes principais do que o número de variáveis originais) 

é dada por: 

, ( 12 ) 

onde XT é a matriz de dados com média nula onde cada uma das linhas representam os 

diferentes valores amostrais e cada uma das  colunas um atributo (Jolliffe, 2002).  

Como resultado YT apresenta nas colunas os componentes sequencialmente ordenados do 

componente principal com maior variância, segundo componente principal com segunda maior 

variância, etc. e nas linhas os carregamentos ou pesos de cada uma das variáveis em cada 

componente. (Jolliffe, 2002). 
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Se visualizarmos um conjunto de dados multivariados num determinado espaço dimensional, 

com 1 eixo por variável, o ACP pode ser usado para fornecer uma visualização em menor número 

de dimensões dos mesmos dados, como se seja uma projecção do objecto original quando visto 

de uma perspectiva melhor ou mais informativa. Caso se utilizem apenas os primeiros 

componentes principais a dimensionalidade dos dados transformados é reduzida. 

No âmbito deste trabalho a análise por componentes principais é aplicada a dados de reflexão 

sísmica e a um conjunto de atributos sísmicos derivados destes com o objectivo de reduzir o 

número de variáveis de entrada e posteriormente serem aplicadas técnicas de clusterização no 

mapeamento da sísmica em particular da SOM. A aplicação de ACP permite reduzir a presença 

de ruído ou de dados redundantes permitindo quando bem aplicada tornar a informação revelada 

menos dúbia e menos pesada na hora de processar dados (Roden, Smith, & Sacrey, 2015). 

2.3. Atributos Sísmicos 

Na maioria dos levantamentos sísmicas na exploração de reservatórios, o principal objectivo é o 

de mapear correctamente as estruturas do sistema petrolífero de interesse em tempo e 

profundidade. A partir destes levantamentos sísmicos e do mapa de reflexões de amplitudes 

originais, i.e. das amplitudes, da frequência, da fase e tempo, é possível obter características 

sísmicas adicionais que podem ser usados na interpretação deste tipo de dados geofísicos sendo 

este grupo de variáveis sísmicas conhecido por atributos sísmicos. 

Os atributos sísmicos são definidos como parâmetros e medidas derivadas de dados de reflexão 

sísmica, como o tempo, a amplitude, a frequência e atenuação das ondas sísmicas (Sheriff, 

1994) e têm sido usados durante as últimas décadas para revelar informações e detalhes sobre 

estruturas geológicas, litologia, estratigrafia e propriedades do reservatório em secções sísmicas 

(Taner M. , 2001). São consideradas ferramentas eficazes na predição, caracterização e 

monitorização de reservatórios de hidrocarbonetos (Chen & Sidney, 1997). 

Os atributos sísmicos são controlados por várias componentes da wavelet sísmica. O conteúdo 

da fase é útil na interpretação estratigráfica sísmica, examinando a forma, geometria e 

continuidade dos reflectores. Enquanto, os atributos derivados de amplitude são úteis para 

fornecer detalhes estruturais fornecendo parâmetros físicos sobre a subsuperfície, como a 

velocidade, a impedância acústica, o coeficiente de reflexão e efeito de absorção. No entanto, 

os atributos baseados na frequência são úteis na avaliação das propriedades do reservatório 

(Taner M. , 2001). 

Os atributos sísmicos podem agrupar-se em duas categorias principais: uma categoria 

correspondente aos atributos que quantificam a componente morfológica dos dados de reflexão 

sísmica; e aquela onde se encontram os atributos que quantificam a componente da 

reflectividade dos dados de reflexão sísmica. Os atributos geométricos são usados para extrair 

informação dos ângulos de azimute, inclinação ou terminações, as quais podem estar 

relacionadas com falhas, canais, fracturas, diapiros e acumulações de carbonatos. Os atributos 
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de reflectividade os quais extraem informação da amplitude reflectida, forma da onda podem 

devolver e estar relacionadas com litologia, espessura do reservatório e a presença de 

hidrocarbonatos. (Oyeyemi & Aizebeokhai, 2015) 

Em seguida na Tabela 1 são apresentados os atributos sísmicos usados no âmbito da presente 

tese categorizados em função do seu uso interpretativo e sua origem de cálculo. 

Tabela 1 – Atributos sísmicos categorizados e respectivo uso interpretativo 

Categoria Atributo sísmico Uso interpretativo 
Atributos 
instantâneos 

Força da reflexão, fase instantânea, 
frequência instantânea 

Contraste de litologias, Continuidade 
de extractos, porosidade, Indicador 
directo de hidrocarbonetos, 
estratigrafia 

Atributos 
geométricos 

Similaridade/variância, caos, 
iluminação  

Falhas, fracturas, dobras, 
anisotropia, campos de tensão 
regional 

Atributos de 
amplitude 
acentuada 

Raiz quadrada da amplitude (RMS 
amplitude), sweetness, envelope, co-
seno da fase, contraste da amplitude 

Porosidade, estratigrafia, variações 
de litologia, indicador directo de 
hidrocarbonetos 

 
Em seguida são enunciados e descritos sucintamente cada um dos atributos sísmicos 

mencionados na Tabela 1 recorrendo ao software da empresa Schlumberger Petrel E&P® (Petrel 

E&P): 

o Frequência instantânea (designada no capitulo de aplicação por freq), é a derivada da 

fase no tempo, conhecida como a aceleração da fase. A frequência instantânea é 

independente da fase e da amplitude e é útil como indicador da presença de 

hidrocarbonetos, na detecção de zonas de fracturas e alteração em espessuras de 

litologias. Pode ajudar a identificar áreas de contacto entre os diferentes fluídos 

presentes nos reservatórios. A frequência instantânea tem tendência para ser instável 

na presença de ruído e é por vezes difícil de interpretar.  

o Fase instantânea (designada no capitulo de aplicação por phase) é o resultado da  

derivada da fase no tempo sendo conhecida como a aceleração da fase. Este atributo 

sísmico é um bom indicador de continuidades, falhas, pinch-outs, interfaces de fácies e 

regiões de padrões de sedimentação onlap.  

o Variância (designada no capitulo de aplicação por variance) representa a variabilidade 

de traço a traço num determinado intervalo de amostragem definida. Traços semelhantes 

produzem valores de variância baixos, enquanto as descontinuidades possuem valores 

de variância elevados. Desta forma pode ser um bom indicador de falhas e 

descontinuidades sendo que estas podem identificar transições para litologias vizinhas 

permitindo também ajudar na interpretação de elementos deposicionais. 

o Sweetness também conhecida por amplitude instantânea é resultado da combinação de 

dois dos atributos sísmicos aqui descritos (amplitude (envelope) e frequência 
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instantânea) e é usado para a identificação de características onde existe alteração da 

energia global de transição de estruturas geológicas-estratigráficas. 

o Raiz quadrada média da amplitude (root mean square of the amplitude) designado 

rmsAmp) costuma ser usada para distinguir alterações de litologia sendo que altos 

valores podem revelar arenitos porosos ou canais irregulares. 

o Caos (designada no capitulo de aplicação por chaos), uma medida de vazio de 

organização presente no método de estimação de ângulos de azimute e inclinação (dip). 

O caos presente no sinal pode ser afectado por caminhos migratórios do gás, intrusões 

de estruturas salinas e na classificação sísmica de textura caótica. A escala da variável 

caos varia no intervalo de 0 a 1. 

o Iluminação da inclinação (em inglês Dip Ilumination designada no capitulo de aplicação 

por dip) é um bom indicador de estruturas geológicas baseado num método novo de 

estimação de correlação cruzada no cálculo do ângulo de inclinação. 

o Frequência dominante (em inglês Dominant Frequency ou designada no capitulo de 

aplicação por domFreq) é o equivalente à hipotenusa entre a frequência instantânea e a 

largura de banda instantânea. Este atributo em combinação com a largura de banda 

instantânea serve como um suplemento à frequência instantânea, uma vez estes três 

atributos revelam propriedades espectrais que variam o tempo dos dados sísmicos. 

o Envelope, a energia total instantânea do sinal analítico (o módulo da componente 

complexa do traço sísmico) e apresenta-se como um bom indicador para distinguir 

estratigrafias, litologias, variações laterais dentro de um reservatório de hidrocarbonetos. 

Pode igualmente ser usado para identificar manchas brilhantes (bright spots) e ser um 

bom indicador directo de hidrocarbonetos. 

o Co-seno da fase (em inglês cosine of phase ou designada no capitulo de aplicação por 

cos) instantânea também conhecido como amplitude normalizada pode servir para 

melhorar a continuidade dos reflectores e realçar descontinuidades, falhas e pinch-outs. 

Pode também ser usado como indicador directo de hidrocarbonetos. 

o Contraste da amplitude (em inglês amplitude contrast ou designada no capitulo de 

aplicação por seisContrast) é vagamente baseado no filtro de Sobel. Derivada da 

derivada a três dimensões normalizada, pesada e suavizada verticalmente. 
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Capitulo 3. Metodologia 

O presente capítulo visa apresentar a descrição sucinta dos passos dados no presente estudo 

assim como as actividades efectuadas durante a aplicação da técnica SOM em particular. 

Após o carregamento dos dados de reflexão sísmica é efectuado um estudo inicial, levantamento 

e interpretação manual da sísmica. A interpretação e conhecimento dos dados de reflexão 

sísmica permite ajudar a posterior selecção dos diferentes subconjuntos de dados de reflexão 

sísmica em zonas consideradas de interesse, com base nas amplitudes dos diferentes atributos 

sísmicos, sua geometria e localização a serem alvo de treino SOM. O conhecimento mais 

aprofundado dos dados de reflexão sísmica permite também contribuir para melhor avaliar o 

resultado final dos mapas clusterizados após a aplicação dos mapas SOM às secções em 

análise.  

São utilizados inicialmente 12 atributos sísmicos, descritos anteriormente na secção 2.3. Os 12 

atributos sísmicos apresentados são eleitos inicialmente tendo em conta a facilidade e 

rapidez/exequibilidade de cálculo no software utilizado e aqueles cujo uso interpretativo seja de 

relevo na detecção e indicação da presença de hidrocarbonetos (ver secção 2.3) como principal 

objecto geológico. De uso interpretativo e orientados para a detecção directa de hidrocarbonetos 

são seleccionados atributos instantâneos tais como a amplitude, o envelope, a fase instantânea, 

a frequência instantânea e a frequência dominante, e de acentuação de amplitude os atributos 

sísmicos sweetness e raiz quadrada da amplitude. São tidos em conta os atributos que possam 

incluir no seu uso interpretativo estruturas salinas por haver testemunhos da presença de tais 

estruturas no presente caso de estudo, ou seja os atributos contraste da amplitude, iluminação 

da inclinação (dip illumination), caos e variância.  

Posteriormente a técnica de análise por componentes principais é aplicada para a escolha dos 5 

atributos sísmicos a utilizar na metodologia SOM, sendo que não são seleccionados aqueles 

considerados redundantes na explicação do espaço amostral e seleccionados aqueles que 

contenham a maior variabilidade possível do conjunto inicial. Os atributos sísmicos são 

seleccionados após efectuada uma análise univariada, bivariada e multivariada com o objectivo 

de assegurar que apenas um tipo de objecto geológico ou neste caso, indicador de 

hidrocarbonetos, é visado com o número de variáveis que apresente menor redundância. A 

implementação da análise por componentes principais é efectuada com recurso ao uso da 

Toolbox através da função som_kmeans_rotated mencionado e descrito na secção 2.1.2 

Com o objectivo de reduzir o tempo de execução na aplicação dos métodos aplicados e pelo já 

introduzido processo de colheita, são seleccionados conjuntos de dados sísmicos de menores 

dimensões do conjunto de dados inicial os quais são objecto posterior de treino SOM. 

A técnica SOM é posteriormente executada a cada um dos subconjuntos eleitos fazendo variar 

parâmetros de execução. Após o treino dos mapas SOM, estes são aplicados às secções em 
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estudo com o objectivo de proceder à sua comparação dos mapas clusterizados com os valores 

das diagrafias de densidade, potencial espontâneo e valor calculado de volume de argila do poço 

que se apresentam contíguos às secções em análise. São apresentados em cada caso os erros 

SOM calculados (erro de quantificação qe e topológico te).  

Os passos descritos atrás formam a metodologia geral das etapas efectuadas na aplicação da 

combinação das técnicas principais utilizadas ACP e SOM ilustrada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 3 – Representação esquemática do procedimento de interpretação automática de fácies sísmicas executado 
no âmbito desta tese 
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Na aplicação da técnica SOM são descritas as actividades mais importantes realizadas. Durante 

a execução do passo SOM as principais 4 etapas a efectuar para cada um dos exemplos de 

aplicação são:  

1. São carregados os atributos sísmicos em Matlab. 

2. Criada a matriz de entrada com número de colunas igual ao número de atributos 

sísmicos (vectores peso). 

3. Aplicação da toolbox também para treino dos mapas neuronais através da técnica 

SOM seguindo os passos enunciados.  

a. Conversão da matriz A numa estrutura de dados através da função cuja 

entrada A é a matriz resultante do ponto 2.  

b. Preprocessamento dos dados através da normalização do conjunto 

amostral de cada variável. 

c. Criação e treino dos mapas SOM executando a função som_make 

d. Aplicação do mapa treinado às secções de dados de reflexão sísmica de 

interesse  

e. Cálculo de hits do treino  

f. Cálculo das unidades de melhor correspondência e erros. 

4. Visualização do novo atributo sísmico (classificação SOM) na secção de interesse. 

O método de clusterização K-means nos casos em que é aplicado é executado após treino SOM 

através da função kmeans_clusters. O número de clusters para o qual são apresentados os 

resultados é aquele para o qual o índice de Davies-Bouldin é menor, o qual é representa uma 

medida de semelhança entre clusters (Davies & Bouldin, 1979), podendo indicar a qualidade dos 

clusters para cada número de clusters executado pela técnica de K-means. 

Na Tabela 2 apresentam-se os parâmetros para os quais a técnica SOM ou a combinação das 

técnicas SOM e K-means são executadas. A implementação de cada caso de estudo da Tabela 

2 dá origem a um novo conjunto de clusters calculados e erros associados que são alvo de 

comparação, analise e discussão. A Tabela 2 é descrita em detalhe mais à frente na secção 

4.3.4. 
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Tabela 2 – Parâmetros propostos usados na técnica SOM em cada caso 

 

A metodologia aplicada no presente estudo visa ser implementada através da criação linhas de 

código e/ou algoritmos criados em Matlab, a saber: 

 Visualização de secções dos dados de reflexão sísmica tridimensionais e 

respectivos atributos.  

 Cálculo e visualização de histogramas, medidas de dispersão e mapas de 

correlação da sísmica original e respectivos atributos sísmicos. 

 Cálculo e visualização de PCA. 

 Integração da dos dados da sísmica tridimensional e seus atributos sísmicos 

com a SOMToolbox para cálculo de ACP, normalização de variáveis, treino e 

parametrização SOM, visualização de mapas e afins, cálculo K-means, cálculo 

de hits, cálculo de bmus e visualização de novos atributos entre outros. 

Complementarmente ao software de cálculo numérico Matlab é também usado o software 

SGeMS-beta-x64 para mais fácil visualização do cubo sísmico em estudo. 

"Harvest" Normalização Dimensão do Mapa

1 1 1 var [3 3]

2 1 1 log [3 3]

3 1 1 range [3 3]

4 1 1 var aberto [19 15] + K‐means (6K)

5 1 2 var [3 3]

6 1 3 var [3 3]

7 1 4 var [3 3]

8 2 1 var [3 3]

9 2 1 range [3 3]

Caso #

Conjunto de 

atributos 

sísmicos

SOM (lattice hexa, shape toroid, neigh gaussian)
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Capitulo 4. Pré-condicionamento dos atríbutos sísmicos 
para a técnica SOM 

O presente capítulo descreve o conjunto de dados de reflexão sísmica usados para a aplicação 

da técnica de mapas auto-organizáveis e apresentação dos dados diagrafia disponíveis para 

posterior integração na comparação dos resultados do SOM. É também no presente capítulo que 

é efectuada a análise e apresentados os resultados do processo de selecção dos atributos 

sísmicos gerados inicialmente e utilizados no SOM. 

4.1. Apresentação do conjunto de dados de reflexão sísmica 3D 
e configuração geológica 

O caso de estudo está localizado em ambiente marinho, contem 7.76km2 de dados de reflexão 

sísmica 3D processados com um intervalo de amostragem de 2ms (ver Tabela 3). 

Tabela 3 – Parâmetros de aquisição sísmica 

Parâmetros de Aquisição  

Frequência de amostragem 500Hz 

Intervalo de amostragem 2ms 

Distância entre traços sísmicos (x; y) 6.25m x 6.25m 

 

A Figura 4 apresenta a linha a laranja da linha que corresponde a orientação do fundo do mar 

(horizonte laranja) e a relação de distância desta à sísmica e à descontinuidade SH8 que 

representa o topo da região de interesse para o trabalho desenvolvido no âmbito desta tese. 

     
Figura 4 – Sísmica parcial e com a representação da linha de fundo do mar 

A Figura 5 permite a interpretação da distribuição e orientação das falhas existentes ao longo de 

diferentes inline as quais se apresentam com orientação perpendicular à linha de costa. As seis 

inline apresentadas na Figura 5 e a respectiva identificação das principais descontinuidades 

permitem acompanhar a evolução das mesmas ao longo da sísmica disponível. A estrutura é 

marcada pela presença da falha F2 normal com orientação divergente à margem continental com 

elevadas taxas de subsidência. 
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As restantes falhas normais subjacentes a SH9 apresentam orientação convergente numa área 

extensional controlando a deposição dos sedimentos entre SH8 e SH9 e a subsidência das 

formações subjacentes dando lugar a uma aparente estrutura half-graben ou graben.  

São visíveis várias áreas onde existem anomalias de amplitude sísmica coincidindo com 

horizontes sísmicos junto às falhas normais de orientação convergente à margem continental 

principalmente ao longo das unidades A, C e G, naturalmente zonas de interesse de estudo onde 

existe maior probabilidade de acumulação de hidrocarbonetos pela geometria apresentada e 

resultados da interpretação preliminar de vários atributos sísmicos. 

Uma interpretação para a estrutura observada nestas secções e como mencionado é, a da 

existência de uma estrutura salina na parte inferior a SH1 que tenha dobrado a unidade I. Numa 

perspectiva de migração de hidrocarbonetos estas falhas podem ter funcionado como possíveis 

canais migratórios para as unidades acima como por exemplo H e G. (ver Figura 5).  

Para as unidades A, C, G e I no que à textura sísmica diz respeito e para a maioria das inline, e 

com excepção das zonas onde se encontram as falhas interpretadas, existe boa continuidade 

lateral ao longo dos horizontes sísmicos, reflectores sísmicos de qualidade e elevado contraste 

de amplitudes entre estes.  

 
Figura 5 – Seis secções sísmicas inline espaçadas de 100 traços sísmicos com a identificação de horizontes, falhas e 

unidades estratigráficas.  

É notória a reduzida continuidade lateral e reflexões de textura caótica ao longo dos horizontes 

sísmicos que delimitam o topo e a base das unidades B, F e H para a maioria das inlines.  
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O horizonte sísmico superior das unidades estratigráficas identificadas SH1, SH3, SH4, SH5/6, 

SH8, SH9 indicam mudança de estratigrafia e indiciam transição para formações com 

propriedades elásticas distintas.  

O volume sísmico estudado para aplicação da técnica de clusterização tem uma dimensão 

inferior ao presente na Figura 5 sendo que não são consideradas as unidades H e I.  

Na Figura 6 são apresentados cortes verticais da sísmica original (do cubo de amplitudes 

fullstack de dimensão reduzida) ao longo de diferentes inlines e crosslines que permitem ter 

conhecimento das alterações geomorfológicas existentes no volume sísmico. São apresentados 

desta forma cortes sísmicos originais respeitantes a inlines, crosslines e plano horizontais 

equidistantemente separados (Figura 6 e Figura 7).  

 

 

Figura 6 – Secções sísmicas verticais extraídas do volume fullstack de amplitude sísmica para diferentes crossline e 
inline 

 

Figura 7 ‐ Secções sísmicas horizontais extraídas do volume fullstack de amplitude sísmica para diferentes planos 
horizontais 
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4.2. Apresentação das diagrafias de referência 

Para além do conjunto dos dados de aquisição sísmica 3D apresentados, existem dados de um 

poço que a atravessa. A informação da localização do poço é importante na medida em que a 

informação das diagrafias respectivas é integrada na interpretação dos resultados dos métodos 

aplicados. O poço encontra-se localizado contiguo ao cruzamento das secções em estudo (inline 

e crossline).  

O poço apresenta uma profundidade total que permite interceptar os dados de reflexão sísmica 

sendo que na sua maioria exibe orientação vertical tal como se pode visualizar na Figura 8. Os 

dados de diagrafias de poço em estudo encontram-se no intervalo de profundidades relativas à 

unidades sísmicas G identificada na secção anterior. Os tipos de diagrafias existentes são as 

diagrafias de porosidade por neutrões (APLC em inglês Near-To-Array Porosity Limestone 

Corrected), densidade aparente (RHOB em g/cm3), porosidade (PHIE) e volume de shale (Vsh, 

calculada com base na diagrafia de raios gamma). 

De acordo com a Figura 8 nas profundidades seleccionadas observam-se alterações 

significativas no registo de valores nos 4 tipos de diagrafias. Na vizinhança das profundidades 

em estudo observam-se cumulativamente valores elevados de porosidade PHIE, diminuição de 

valores Vsh e a combinação da diminuição de ambos valores de porosidade por neutrões APLC 

e densidade aparente RHOB chegando a sobrepor-se e por vezes a apresentar uma separação 

negativa em algumas das secções mencionadas.  

   

Figura 8 – Diagrafias na profundidade de interesse (esquerda) e correspondente detalhe da inline 140 dos dados de 
reflexão sísmica com sobreposição da diagrafia de VshCalc (direita). 
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4.3. Selecção inicial dos atributos sísmicos 

Nesta secção é apresentado o conjunto de atributos sísmicos volumétricos disponíveis e como 

foi efectuada a sua selecção como parte da metodologia proposta. 

4.3.1. Apresentação e descrição dos atributos sísmicos 

São 12 o total de atributos sísmicos seleccionados calculados inicialmente para o conjunto de 

dados de reflexão sísmica 3D em estudo.  

Em seguida são apresentados as secções sísmicas verticais de todos os atributos considerados: 

amplitude; frequência instantânea; fase instantânea; variância; sweetness; raiz quadrada da 

média das amplitudes (rmsAmp), caos (chaos), iluminação de inclinação (dip ilumination), 

frequência dominante, co-seno da fase e contraste da amplitude para as secções sísmicas em 

estudo a inline 140 (Figura 9), a crossline 51 (Figura 10) e a secção sísmica horizontal (Figura 

11).  

 
Figura 9 – Secção vertical correspondente à inline em estudo extraída dos diferentes volumes de atributos sísmicos 
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Figura 10 – Secção vertical correspondente à crossline em estudo extraída dos diferentes volumes de atributos 

sísmicos 

 

Figura 11 – Secção horizontal correspondente a um plano horizontal extraída dos diferentes volumes de atributos 
sísmicos  

4.3.2. Análise univariada e bivariada 

Com o objectivo de caracterizar estatisticamente e identificar possíveis relações entre os 

diferentes atributos sísmicos é efectuada uma análise estatística, univariada e bivariada dos 

mesmos.  
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Nas Tabela 4 e Tabela 5 são apresentados os valores estatísticos e dispersão para a secção de 

interesse tanto das amplitudes como para cada um dos restantes 11 atributos sísmicos 

considerados.  

Tabela 4 – Medidas de dispersão para a secção em estudo (400x403) 

  Amplitude  Frequência  Fase  Rms Amplitude   Sweetness  Variância 

Máximo  2604  106.2706  179.0617  2112.6  780.728  0.9260 

Mínimo  ‐2670.8  ‐25.6697  ‐178.8358  12.7726  0.5229  0.000309 

Média  ‐0.0475  33.9455  ‐3.2236  353.8096  89.2487  0.067 

σ2  155580  275.5211  7509.6  50477  4034.8  0.0062 

σ  394.4362  16.5988  86.6579  224.6706  63.5202  0.0789 

 

Tabela 5 – Medidas de dispersão para a secção em estudo (400x403) (cont.) 

  Caos  Iluminação  Frequência 
dominante 

Envelope  Co‐seno da 
Fase  

Contraste da 
Amplitude 

Máximo  0.8813  3.4605  477.8064  3506.4  0.9999  0.6582 

Mínimo  0.0018  0.0038  0.9602  4.3655  ‐1  0.1060 

Média  0.1547  0.3231  39.1965  472.1474  0.0215  0.323 

σ2  0.0196  0.0424  329.1647  111670  0.4506  0.0059 

σ  0.1401  0.206  18.1429  334.1634  0.6713  0.0771 

 

A inline 140 e a crossline 51 por se tratarem das secções utilizadas para a apresentação dos 

resultados obtidos, são apresentadas na Figura 12 e Figura 13 lado a lado com o respectivo 

histograma ao longo das 25 classes definidas. Observa-se nos histogramas para ambas secções 

igual comportamento assim como valores da mesma ordem de grandeza quanto aos valores 

estatísticos de dispersão da Tabela 4 e Tabela 5 para a amplitude e restantes atributos sísmicos. 

     
Figura 12 – Secção sísmica inline 140 extraída do volume fullstack de amplitudes sísmica e respectivo histograma 



24 
 

 
Figura 13 – Secção sísmica crossline 51 extraída do volume fullstack de amplitudes e respectivo histograma 

São calculados e apresentados os boxplot para cada um dos atributos sísmicos apresentados 

na correspondente à inline 140 nas Figura 14 e Figura 15. É possível identificar e comparar a 

ordem de grandeza das diferentes variáveis, e o intervalo completo de variação amostral de cada 

um dos atributos com os restantes, assim como o intervalo de variação provável, mediana, 

distâncias interquartis e a existência de outliers. 

     
Figura 14 – Boxplot dos valores de amplitude para as amostras pertencentes à inline 140 (esquerda) e para os 

valores dos atributos sísmicos rmsAmp, sweetness e envelope (direita) 
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Figura 15 – Boxplot para os valores dos atributos sísmicos frequência, fase e frequência dominante (esquerda) e 

variância, caos, ângulo de inclinação, co‐seno e contraste da amplitude (direita) – todos para a inline 140 

Na Figura 16, Figura 17 e Figura 18 são apresentados os histogramas para os diferentes 

atributos sísmicos para em secção de estudo. É possível verificar que o conjunto de atributos 

apresenta uma distribuição variada apresentando a frequência e o contraste da amplitude 

distribuições simétricas unimodais com boa precisão, a fase e o co-seno da fase com 

distribuições bimodais e os restantes atributos com distribuições enviesadas à direita. 

 
Figura 16 – Histogramas para os valores da amplitude, frequência, fase e variância para a secção de estudo 

Na Figura 19 são apresentados os bi-plots de cada par de atributos sísmicos considerados de 

forma a avaliar a existência de correlações entre os diferentes pares de atributos sísmicos.  

Estes bi-plots mostram não haver correlação entre a grande maioria dos pares de atributos 

sísmicos apresentados com excepção da existência de uma correlação linear identificada 

particularmente entre os atributos sísmicos raiz quadrada da média das amplitudes e envelope 

assim como do par frequência e frequência dominante. Apesar das correlações aqui encontradas 

todos os atributos são considerados na seguinte análise efectuada com o objectivo também de 

corroborar a técnica seguinte aplicada, o que se verifica, pois como se poderá confirmar por 
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exemplo no caso do atributo sísmico rms Amplitude e Envelope encontram-se completamente 

relacionados nos eixos analisados na secção seguinte.  

 
Figura 17 – Histogramas para os valores de caos, raiz quadrada da amplitude, sweetness e iluminação para a secção 

de estudo 

 
Figura 18 – Histogramas para os valores de frequência dominante, envelope, co‐seno da fase e contraste da 

amplitude para a secção de estudo 
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Figura 19 (a) – Bi‐plots de correlação entre os diferentes atributos sísmicos apresentados 
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Figura 19 (b) – Bi‐plots de correlação entre os diferentes atributos sísmicos apresentados 
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Figura 19 (c) – Bi‐plots de correlação entre os diferentes atributos sísmicos apresentados 
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Figura 19 (d) – Bi‐plots de correlação entre os diferentes atributos sísmicos apresentados 
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4.3.3. Análise multivariada 

A análise multivariada é efectuada recorrendo à análise de componentes principais. Esta técnica 

é aplicada ao conjunto de dados disponíveis de forma a reduzir o seu número e evitar 

redundâncias no cálculo SOM que podem levar ao enviesamento dos resultados.  

Os valores próprios, percentagem da variância explicada e percentagem acumulada da variância 

explicada, resultantes da aplicação do ACP ao conjunto de 12 atributos sísmicas são 

apresentados na Tabela 6.  

Tabela 6 – Tabela dos valores próprios e percentagem da variância e variância acumulada para os 12 componentes 

principais 

Componentes 
Principais 

Valores 
próprios 

Percentagem da 
variância 

Percentagem da 
variância acumulada 

1  3,94  32,85  32,85 

2  2,18  18,15  51,00 

3  1,80  15,01  66,01 

4  1,28  10,70  76,71 

5  0,99  8,28  84,99 

6  0,81  6,78  91,78 

7  0,41  3,39  95,17 

8  0,18  1,48  96,65 

9  0,17  1,39  98,04 

10  0,12  1,04  99,09 

11  0,07  0,61  99,69 

12  0,04  0,31  100,00 

A leitura da Tabela 6 juntamente com o screeplot da Figura 20 permite identificar quantos são os 

componentes principais suficientes para explicar o conjunto de dados. Considerando o critério o 

valor próprio igual a 1 como limite o qual corresponde a um valor superior a 75% da inércia total 

dos dados são retidos os 4 primeiros componentes principais seleccionados correspondendo ao 

conjunto de atributos realçados a verde da Tabela 6 e às linhas do gráfico da Figura 20 acima 

da linha vermelha. 

Na Tabela 7 são apresentados os carregamentos (loadings) de cada um dos atributos sísmicos 

em cada um dos quatro componentes principais realçados a verde, aqueles que apresentam um 

valor superior a 0.5 (valores arredondados à primeira casa decimal). O primeiro componente 

explica 6 dos 12 atributos, o segundo componente 3 e o quarto e quinto componentes 2 atributos 

sísmicos. 
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Figura 20 – Screeplot dos ACP – valores próprios calculados para os 12 componentes principais 

Tabela 7 – Coordenadas dos 12 atributos nos 12 componentes  

  1  2  3  4  Afinidade 

1. Amplitude (fullstack)  ‐0,0949  ‐0,2658  0,9073  0,0902  0,9109 

2. Fase (phase)  0,0311  0,0697  0,0301  0,1294  0,0235 

3. Frequência (freq)  ‐0,1629  0,9172  0,2277  0,0078  0,9198 

4. Variância (variance)  ‐0,729  0,0744  ‐0,1091  0,5141  0,8132 

5. Caos (chaos)  ‐0,507  ‐0,4542  ‐0,1526  ‐0,087  0,4942 

6. Sweetness (sweetn)  0,8858  ‐0,1506  ‐0,0707  0,3047  0,9052 

7. rms Amplitude (rmsA)  0,874  0,2339  0,0217  0,302  0,9102 

8. Co‐seno da fase (Cos)  ‐0,0476  ‐0,2865  0,8999  0,124  0,9096 

9. Iluminação de inclinação (dip)  ‐0,2455  ‐0,2386  ‐0,1509  0,7215  0,6605 

10. Frequência dominante (domF)  ‐0,317  0,8722  0,2106  ‐0,0229  0,9062 

11. Envelope (env)  0,8702  0,2254  0,0159  0,3375  0,9222 

12. Contraste Amplitude (seisCt)  ‐0,8051  0,1452  ‐0,0841  0,3916  0,8296 

Proporção da variância no total das 
amostras  0,3285  0,1815  0,1501  0,107  0,7671 

 

A Figura 21 apresenta a projecção dos atributos sísmicos nos domínios de cada componente 

principal seleccionada a qual ajuda a visualizar e aferir da qualidade da projecção dos atributos 

nos 4 eixos principais. Nesta projecção é representada uma circunferência unitária centrada na 

origem dos eixos também conhecida por círculo de correlação. A proximidade dos atributos 

sísmicos desta circunferência unitária indica uma melhor correlação desse atributo no plano e 

quanto mais próximos entre si estiverem os atributos projectados maior correlação existe entre 

eles. 

Das projecções dos atributos sísmicos nos diferentes eixos calculados é possível verificar que 

no primeiro plano (Figura 21 (a)) os atributos sísmicos mais bem explicados no eixo E1 são a 

raiz quadrada da amplitude, envelope e sweetness, esta última negativamente correlacionada 

com o contraste da amplitude e a variância. O eixo E2 explica os atributos sísmicos frequência e 

o domínio da frequência que se apresentam consideravelmente bem relacionados entre si. O 

atributo sísmico caos está explicado em ambos os eixos. 
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No segundo plano (Figura 21 (b)) é possível verificar que os atributos sísmicos mais bem 

explicados no eixo E1 são a raiz quadrada da amplitude, envelope e sweetness todos estes 

correlacionados com o contraste da amplitude e a variância. O eixo E3 explica bem a amplitude 

e o atributo sísmico co-seno da amplitude sendo que estes se apresentam correlacionados entre 

si.  

O terceiro plano (Figura 21 (c)) identifica os atributos sísmicos mais bem explicados no eixo E1 

serem uma vez mais a raiz quadrada da amplitude, envelope e sweetness todos estes 

correlacionados entre si assim como o contraste da amplitude e a variância também estes 

atributos correlacionados entre si. O eixo E4 explica bem o atributo sísmico a iluminação de 

inclinação (dip ilumination). 

(a)  (b)

 
(c)  (d)

Figura 21 – Projecção dos 12 atributos sísmicos nos eixos 1 com 2 (a), eixos 1 com 3 (b), eixos 2 com 3 (c) e eixos 1 

com 4 (d). Em todos os planos é traçada uma circunferência unitária centrada na origem dos eixos. 

Após a identificação dos atributos sísmicos que melhor são explicados nos diferentes planos e 

eixos elegem-se para a utilização no SOM a amplitude e os atributos sísmicos envelope, 
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frequência, sweetness, variância e caos como sendo aqueles que no seu conjunto explicam 

melhor todos os componentes principais nos diferentes planos apresentados. Os restantes são 

excluídos ou por não explicarem qualquer dos eixos em qualquer dos planos apresentados ou 

por estar correlacionado positiva ou negativamente com algum dos atributos retidos. Desta forma 

o primeiro conjunto a ser usado na técnica de mapas auto-organizáveis SOM e será constituído 

pela amplitude (fullstack) e pelos atributos instantâneos frequência instantânea (freq) e envelope 

(env) e de amplitude acentuada sweetness (sweetn) assim como também o atributo sísmico caos 

(chaos). 

O segundo conjunto de atributos utilizados no SOM reúne a totalidade dos atributos sísmicos 

disponíveis à partida. O segundo conjunto SOM é executado para os parâmetros melhor 

ajustados do primeiro conjunto SOM. Este exercício pretende estabelecer uma comparação dos 

melhores resultados aplicando conjuntos de atributos com diferentes números e tipos de 

atributos.  

O próximo subcapítulo tem o objectivo de sumarizar o conjunto de testes efectuados de forma 

sequencial das técnicas aplicadas SOM e em alguns casos acrescida da técnica K-means com 

o registo dos atributos usados, parâmetros na execução da SOM usados assim como do 

fragmento da sísmica, escolhido no treino do mapa neuronal (ver Tabela 2). 

4.3.4. Argumentos a usar na execução do processo SOM 

A presente secção tem o objectivo de apresentar o conjunto de casos de estudo implementados 

durante a aplicação da técnica de mapas auto-organizáveis.  

O registo das condições iniciais usadas tais como os atributos sísmicos, fragmento de sísmica 

eleita no treino do mapa neuronal e argumentos de treino na execução da SOM são importantes 

para sistematizar o processo de optimização da aplicação desta técnica. A sua implementação 

deve ser efectuada de forma sequencial. Primeiro a aplicação das técnicas ACP para selecção 

dos dados de entrada que posteriormente são utilizados no SOM. Em alguns casos aos 

resultados do SOM é ainda acrescida a técnica de clusterização K-means com o objectivo de 

reagrupar elevado número de clusters.  

Na Tabela 2, a qual sumariza a parametrização dos casos de estudo efectuados, a primeira 

coluna indica o número do exemplo de aplicação (Caso#). A segunda coluna (Conjunto de 

atributos sísmicos) apresenta dois conjuntos de atributos sísmicos na aplicação da SOM. O 

conjunto 1 representa o conjunto de atributos sísmicos apurado através das anteriores análises 

efectuadas, incluindo a análise multivariada por componentes principais e o conjunto 2 o conjunto 

de todos os 12 atributos sísmicos. Apenas 2 exemplos de aplicação são efectuados para o 

conjunto 2 sendo estes efectuados com os mesmos parâmetros dos casos que apresentam 

melhor resultado de todos aqueles aplicados ao conjunto 1 de atributos sísmicos seleccionados 

(correspondência com as diagrafias para o caso 8 e erros SOM para o caso 9). 
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São seleccionados 4 diferentes fragmentos de sísmicas para efectuar o treino dos mapas SOM 

sendo a terceira coluna harvest aquela que apresenta o número do fragmento respectivo eleito 

em cada exemplo de aplicação. Na presente secção e em seguida são apresentados os 4 

fragmentos de sísmica eleitos e considerados nos exemplos de aplicação. 

O primeiro extracto sísmico eleito (harvest patch) compreende as inline 49 a 51, crosslines 240 

a 340 e as amostras compreendidas entre 117 e 127 perfazendo um total de 5151 amostras. Na 

Figura 22 é igualmente apresentado a inline 50 e o fragmento sísmico 1 onde é possível visualizar 

o pormenor das amplitudes sísmicas presentes neste fragmento usado no treino dos mapas SOM 

nos primeiros 4 exemplos de aplicação. Este fragmento de sísmica é posteriormente usado 

também no último exemplo de aplicação no treino dos mapas SOM para o conjunto inteiro de 

atributos sísmicos. Como é possível verificar este extracto sísmico apresenta ao longo de todo o 

segmento sísmico uma zona clara de contraste de amplitudes e reflectores contínuos oblíquos e 

livres de descontinuidades.  

O segundo extracto sísmico eleito compreende a inline 50, crosslines 240 a 340 e amostras 

compreendidas entre 246 e 296 perfazendo um total de 3333 amostras. Na Figura 22 é 

apresentado a inline 50 e o fragmento sísmico 2 onde é possível visualizar o pormenor das 

amplitudes sísmicas presentes nesta secção do fragmento usado no treino dos mapas SOM no 

5 exemplo de aplicação. Como é possível verificar este extracto sísmico 2 apresenta duas zonas 

de claro contraste de amplitudes e reflectores contínuos separados por uma descontinuidade. 

O extracto sísmico eleito 3 compreende um total de 403 amostras sísmicas correspondentes ao 

traço sísmico de intersecção da inline 140 e crossline 51. A Figura 23 apresenta a localização 

das 403 amostras na inline 140. Este extracto sísmico compreende variadas amplitudes 

sísmicas, descontinuidades, litologias no entanto sem nenhuma configuração equilibrada de 

estruturas contínuas de reflectores sísmicos dada a passagem constante por discordâncias nas 

transições existentes entre as diferentes unidades sísmicas. 

O extracto sísmico 4 compreende a inline 140, crosslines 165 a 255 e compreende as amostras 

288 a 293 perfazendo um total de 546 amostras. A Figura 23 apresenta a inline 140 e o fragmento 

sísmico 4 onde é possível visualizar o pormenor das amplitudes sísmicas presentes nesta secção 

do fragmento usado no treino dos mapas SOM no sétimo exemplo de aplicação. É possível 

visualizar neste extracto sísmico 4, zonas de claro contraste de amplitudes e reflectores 

contínuos.  
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Figura 22 – Secção sísmica inline 50 extraída do volume fullstack de amplitude sísmica e pormenor nesta inline dos 

fragmentos sísmico 1 e 2 para treino SOM   

       
Figura 23 –Secção sísmica inline 140 extraída do volume fullstack de amplitude sísmica e pormenor nesta inline dos 

fragmentos escolhido para treino do SOM 

A quarta coluna Normalização diz respeito ao tipo de normalização efectuada no pré-

processamento de todos os dados de reflexão sísmica para a posterior aplicação SOM. Esta 

coluna corresponde ao tipo de normalização efectuada num total de três. A descrição de cada 

normalização presente na Tabela 2 encontra-se na secção 2.1.2. 

A quinta coluna corresponde à dimensão do mapa eleito no exemplo de aplicação onde [3 3] 

corresponde a um mapa de 3x3 igual a um total de 9 neurónios, [19 15] a um total de 19x15=285 

neurónios e a indicação de K-means no exemplo de aplicação em que esta técnica é usada na 
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redução do número resultante de clusters na aplicação da técnica SOM num numero menor, no 

exemplo do caso 4 reduzindo os 285 clusters para 6 clusters (6K) após a aplicação da técnica 

K-means. A indicação aberto indica que o cálculo do número de clusters é definido pela fórmula 

heuristica presente na SOMToolbox indicada na secção 2.1.2. 

No próximo capitulo são apresentados os resultados da implementação dos casos da Tabela 2 

sendo o objectivo da sua apresentação e posterior discussão mostrar que este processo 

apresentado pode servir como ferramenta expedita de acelerar o processo de interpretação 

fazendo destacar e identificando de forma automática o objecto geológico a que nos propomos 

inicialmente através do tratamento e combinação de diferentes atributos sísmicos e posterior 

aplicação da técnica SOM. Ao longo dos casos apresentados é possível constatar alterações 

nos resultados em função dos diferentes parâmetros considerados. 
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Capitulo 5. Exemplos de aplicação da técnica SOM  

No presente capítulo são apresentados os resultados da aplicação da técnica SOM na sísmica 

para a Inline em estudo e cada um dos erros de quantificação e morfologia. Posteriormente é 

apresentada a tabela com o conjunto dos erros resultantes da aplicação do método de 

classificação SOM para cada exemplo de aplicação com o objectivo de visualizar as flutuações 

nos valores de erro apresentados em função dos parâmetros aplicados. 

Quando necessário como é o do exemplo de aplicação 4 é igualmente efectuado e apresentado 

o reagrupamento dos clusters em número que permita ser possível identifica-los e distingui-los 

visualmente com o objectivo de identificar possíveis correspondências entre estes e os diferentes 

registos das diagrafias. Em cada caso de aplicação são apresentados os mapas de variáveis 

normalizadas e não normalizadas, a matriz rotulada com os valores de BMU e a matriz U. Os 

resultados são apresentados de forma sequencial seguindo os casos indicados na Tabela 2.  

 5.1. Casos de aplicação SOM  

Em cada caso de aplicação os mapas SOM de cada variável considerada (atributos de reflexão 

sísmica) no treino apresentados após o treino SOM mostram qual o contributo e influência de 

cada variável no resultado final da eleição do BMUs. Estes mapas são conhecidos por planos 

dos componentes. Em cada mapa de cada variável, cada hexágono corresponde a uma mesma 

unidade de mapa. Na matriz unificada de distâncias (matriz U) existem hexágonos adicionais 

entre todos os pares de unidades de mapa vizinhos. Por exemplo na Figura 24 nos mapas das 

variáveis o ponto a vermelho indicando a unidade de mapa da segunda coluna da primeira linha 

corresponde à unidade da terceira coluna da mesma linha no mapa da matriz U, na medida em 

que na unidade da segunda coluna da matriz U é adicionado um hexágono de fronteira entre as 

unidades 1 e 2 dos mapas das variáveis. Os hexágonos de fronteira indicam um maior ou menor 

afastamento entre as unidades de mapa em função dos seus valores serem maiores ou menores 

respectivamente. Neste exemplo a unidade de mapa correspondente ao ponto vermelho 

apresenta valores intermédios para todas as variáveis consideradas. O rótulo associado é o 92 

e através da matriz U é possível ver que este se encontra mais afastado da unidade rotulada 

com 1 do que aquela rotulada com 205. 

Cada conjunto amostral considerado no treino dos mapas é rotulado com um número diferente. 

Os números são atribuídos na ordem crescente de forma sequencial a começar em 1. A sua 

ordem é atribuída no conjunto de amostras de reflexão sísmica seleccionada, sequencialmente 

de inlines inferiores para superiores e de crosslines inferiores para superiores e finalmente de 

secções sísmicas horizontais superiores para inferiores.  
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Figura 24 – Exemplo do treino efectuado no primeiro exemplo de aplicação ilustrando os mapas das variáveis 

treinadas (direita), matriz U (centro) e matriz rotulada (direita) 

Em todos os exemplos de aplicação apresentados são considerados os argumentos vizinhança, 

geometria do mapa e função de vizinhança durante as etapas de treino respectivamente a rede 

hexagonal, a geometria toróide e a função de vizinhança gaussiana (Capitulo 2). 

5.1.1. Casos SOM - Treino do fragmento de sísmica 1 

Como foi indicado o primeiro extracto sísmico eleito é usado no treino dos mapas SOM nos 

primeiros 4 exemplos de aplicação. Na Figura 25 são apresentados os mapas estruturais 

treinados não normalizados para as diferentes variáveis e a matriz U resultantes do treino do 

fragmento dos dados de reflexão sísmica seleccionado para o exemplo de aplicação 1.  

As amostras sísmicas são numeradas sequencialmente como indicado na secção anterior e os 

números apresentados no mapa rotulado resultante SOM da Figura 26 correspondem às 

amostras sísmicas de BMU. O primeiro exemplo de aplicação é treinado para o 1º fragmento 

sísmico seleccionado e é executado para um mapa estrutural com dimensão 3x3 perfazendo um 

total de 9 unidades de mapa. 

 

Figura 25 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas e matriz U – caso 1. 

Na Figura 26 são apresentados os mapas normalizados para as diferentes variáveis, a matriz 

rotulada e a matriz U resultantes do treino do fragmento da sísmica seleccionado e mencionado 

anteriormente. Neste caso a normalização das variáveis é efectuada por normalização da 
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variância igualando-a à unidade. Verifica-se com a aplicação do método de normalização 

efectuado, e pela leitura do mapa das variáveis normalizadas, em como o intervalo apresentado 

por cada uma das variáveis se encontra sobreposto como seria de esperar. Os erros finais de 

quantificação e topológicos resultantes do treino SOM são iguais a 1.684 e 0.025 

respectivamente. Por leitura dos mapas das variáveis é possivel verificar que as variáveis 

Amplitude e Frequência identificam de forma semelhante um cluster à direita nos mapas 

respectivos, as variáveis Envelope e Sweetness identificam também ambas de forma similar um 

cluster orientado na zona superior à esquerda nos respectivos mapas destas variáveis. O mapa 

da variável Caos identifica um cluster na zona inferior à esquerda. A resultante sob a forma da 

matriz de distância unificada evidência a presença de um cluster de forma irregular que se 

visualiza nos dois lados esquerdo e direito da matriz U. 

 

Figura 26 – Mapa das variáveis, matriz U e mapa resultante rotulado com os BMU – caso 1. 

O mapa treinado SOM resultante é aplicado à inline e crossline em estudo com o objectivo de 

visualizar o mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 27 e a Figura 

28 apresentam a secção de estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas original e a mesma 

inline e crossline clusterizadas com a sobreposição da diagrafia de Vshale em ambas as 

imagens. De igual forma é apresentada a secção horizontal extraída do volume fullstack de 

amplitude sísmica original e a mesma secção SOM clusterizada na Figura 29. Nesta secção é 

possível identificar a possível extensão espacial de um conjunto de canais representado pela 

fácies correspondente ao cluster nove (a vermelho) 
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Figura 27 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 1. 

    

Figura 28 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 1. 

110

110 



 

43 
 

 

Figura 29 – Secção sísmica horizontal extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma secção 

clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com para a amostra número 110 – caso 1. 

A Figura 30 apresenta as diagrafias de interesse e na coluna Volume 1, o conjunto das amostras 

clusterizadas para a área de estudo. Para o presente caso é mostrado na Figura 29 a aplicação 

do mapa treinado no fragmento 1, às secções em estudo de forma separada (inline e crossline. 

É possível observar a correspondência da clusterização na intersecção da inline e crossline na 

distribuição de clusters apresentada na Figura 30 (Volumes 1IL e 1CL). 

Por comparação das duas secções da Figura 27 e Figura 28 e das diagrafias e Volume 1 da 

Figura 30 é possível verificar que existe uma correspondência entre o cluster 9 correspondente 

a zonas de amplitudes altas, Vshale de valores baixos e porosidades elevadas. Este cluster 9 

apresenta-se com geometria contínua coincidindo com as zonas de contraste de amplitudes ao 

longo da sísmica original e cumulativamente localizado em áreas que podem ser consideradas 

apresentarem melhores condições para acumulação de hidrocarbonetos. Verifica-se através da 

Figura 27 e Figura 28 que os clusters 6 e 7 definem zonas de transição entre aquelas 

identificadas pelo cluster 9 e entre este e outros clusters identificando estes clusters 6 e 7 

possivelmente descontinuidades de sequência sísmica. O cluster 1 a roxo coincide com áreas 

da sísmica que evidenciam ténue ou inexistente textura sísmica e valores de VshCalc elevados.  

Por comparação das duas secções da Figura 29 é possível identificar de forma clara os canais 

existentes ao longo da amostra 110 indicados pelo cluster 9.  
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Figura 30 – Diagrafias e distribuição SOM ao longo da secção em estudo dos 9 clusters (Volume 1‐IL e Volume 1‐CL 

respectivamente) 

Na Figura 31 são apresentados os mapas estruturais treinados não normalizados para as 

diferentes variáveis e a matriz U resultantes do treino do fragmento dos dados de reflexão 

sísmica seleccionado para o exemplo de aplicação 2. Este exemplo de aplicação 2 é executado 

para um mapa estrutural com dimensão 3x3 perfazendo um total de 9 unidades de mapa. 

  

Figura 31 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas e matriz U – caso 2. 
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Na Figura 32 são apresentados os mapas normalizados para as diferentes variáveis, a matriz 

rotulada e a matriz U resultantes do treino do fragmento da sísmica seleccionado e mencionado 

anteriormente. Neste caso 2 a normalização das variáveis é efectuada por normalização da 

função logaritmo (Eq. 10). Verifica-se com a aplicação do método de normalização efectuado 

pela leitura do mapa das variáveis normalizadas em como o intervalo apresentado por cada uma 

das variáveis apresenta disparidades dos intervalos de amostragem normalizada pois não existe 

uma coincidência dos intervalos das amostras para cada uma das variáveis. Os erros finais de 

quantificação e topológicos resultantes do treino SOM são iguais a 0.619 e 0.045 

respectivamente. Pela interpretação destes mapas é possível verificar que as variáveis 

Amplitude e Frequência identificam uma localização semelhante do cluster existente à direita do 

mapa no entanto o cluster da Amplitude maior que o da Frequência. As variáveis Envelope e 

Sweetness identificam também ambas de localização similar um cluster orientado na zona 

superior à direita nos mapas respectivos. O mapa da variável Caos identifica um cluster na zona 

à esquerda. A resultante sob a forma da matriz de distância unificada evidência a presença de 

dois clusters um de maior dimensão em cima à esquerda e um de menos menor e menos 

realçado em cima à direita da matriz U. 

      

Figura 32 – Mapa das variáveis, matriz U e mapa resultante rotulado com os BMU – caso 2. 

O mapa treinado SOM resultante é aplicado à inline em estudo com o objectivo de visualizar o 

mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 33 e Figura 34 apresentam 

a secções de estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas originais e a inline e a crossline 

respectivas clusterizadas com a sobreposição da diagrafia de Vshale para as 4 imagens.  
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Figura 33 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 2. 

    

Figura 34 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 2. 
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A Figura 36 apresenta as diagrafias de interesse e na secção amostral correspondente na coluna 

Volume 2 o conjunto das amostras clusterizadas na zona de interesse. 

A interpretação integrada da Figura 33 e Figura 34 e das diagrafias e Volume 2 da e Figura 35 é 

permitido verificar que existe uma correspondência entre o cluster 3, a azul, da inline clusterizada 

e as zonas de amplitudes altas, Vshale de valores baixos e porosidades elevadas. Este cluster 

3 apresenta-se com geometria contínua coincidindo com as zonas de contraste de amplitudes 

ao longo da sísmica original e cumulativamente localizado em áreas consideradas apresentarem 

melhores condições para acumulação de hidrocarbonetos. Neste exemplo de aplicação 2 ao 

longo do Volume 2 para além do cluster 3 estão representados apenas os clusters 1 e 4 como 

se pode ver através da e Figura 35.  

A utilização desta normalização, quando comparado com o resultado obtido anteriormente 

parece ser útil para a interpretação de unidades sísmicas a grande escala que têm uma clara 

distinção no seu conteúdo em amplitude. 

   

 Figura 35 – Diagrafias e distribuição SOM ao longo da secção em estudo dos 9 clusters (Volume 2) 

No seguinte exemplo de aplicação 3 e na Figura 36 são apresentados os mapas estruturais 3x3 

treinados não normalizados para as diferentes variáveis e na forma da matriz U.  
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Figura 36 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas e matriz U – caso 3. 

Na Figura 37 são apresentados os mapas normalizados para as diferentes variáveis, a matriz 

rotulada e a matriz U resultantes do treino do fragmento da sísmica seleccionado e mencionado 

anteriormente. Neste caso 3 a normalização das variáveis é efectuada por normalização range 

a qual normaliza linearmente as variáveis para o intervalo de 0 a 1. Verifica-se com a aplicação 

do método de normalização efectuado pela leitura do mapa das variáveis normalizadas em como 

o intervalo apresentado por cada uma das variáveis apresenta aproximação dos intervalos de 

amostragem normalizada pois existe coincidência dos intervalos das amostras para a maioria 

das variáveis. Os erros finais de quantificação e topológicos resultantes do treino SOM são iguais 

a 0.273 e 0.044 respectivamente. Pela interpretação destes mapas é possível verificar que as 

variáveis Amplitude e Frequência identificam uma localização semelhante do cluster existente à 

direita no mapa das respectivas variáveis. A variável Envelope identifica um cluster localizado na 

parte superior descaído para a direita e a variável Sweetness um cluster na zona superior à 

esquerda. O mapa da variável Caos identifica um cluster localizado à esquerda. A resultante sob 

a forma da matriz de distância unificada evidência a presença de dois clusters um de maior 

dimensão em cima à esquerda e um de menos menor e menos realçado em cima à direita da 

matriz U. 

 

Figura 37 – Mapa das variáveis, matriz U e mapa resultante rotulado com os BMU – caso 3. 
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O mapa treinado SOM resultante é aplicado a secção de estudo com o objectivo de visualizar o 

mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 38 e a Figura 39 apresentam 

as secções de estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas original e a mesma secção 

clusterizada com a sobreposição da diagrafia de Vshale em todas as imagens.  

     

Figura 38 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 3. 

     

Figura 39 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 3. 
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A Figura 40 apresenta as diagrafias de interesse e na secção amostral correspondente na coluna 

Volume 3, o conjunto das amostras clusterizadas na zona de interesse. 

   

Figura 40 – Diagrafias, distribuição SOM ao longo da secção em estudo dos 9 clusters (Volume 3) 

Por comparação das secções da Figura 38 e Figura 39 e das diagrafias e Volume 3 da Figura 40 

é possível interpretar que existe alguma correspondência entre os clusters gerados neste método 

e os dados de reflexão sísmica e diagrafias no entanto não em toda a sua extensão entre os 

clusters 1, 7 e 8 (a rosa, verde-claro e amarelo, respectivamente) do Volume 3 clusterizado com 

as zonas de amplitudes altas, Vshale de valores baixos e porosidades elevadas. Em especial o 

cluster 1 apresenta com geometria contínua e os clusters 7 e 8 formando bolsas de pequena 

dimensão junto do cluster 1, coincidindo com zonas de contraste de amplitudes ao longo da 

sísmica original e cumulativamente localizados em áreas consideradas propícias à acumulação 

de hidrocarbonetos. Quase em toda a extensão da secção de estudo apresentada o cluster 

dominante é o 4 a cinzento coincidindo com as áreas da sísmica que evidenciam ténue ou 

inexistente textura sísmica.  

Na Figura 41 são apresentados os mapas estruturais treinados para as diferentes variáveis e a 

matriz U resultantes do treino do fragmento dos dados de reflexão sísmica seleccionado para o 
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exemplo de aplicação 4. No presente caso 4 executa-se o SOM deixando o mapa estrutural em 

aberto pelo que é aplicada a fórmula heurística originando um mapa de 19x15 um total de 285 

neurónios tal como se pode ver na Figura 41 os mapas para as diferentes variáveis e a matriz U. 

Os erros finais de quantificação e topológico resultantes do treino são iguais a 0.501 e 0.119 

respectivamente.  

         

Figura 41 – Mapa 15x19 das diferentes variáveis e matriz U – caso 4. 

Pela interpretação dos mapas apresentados na Figura 41 é possivel verificar que a Amplitude 

apresenta um cluster localizado do lado direito com orientação vertical a Frequência identifica 

um cluster localizado à direita na zona central pendendo para a parte superior do mapa. O mapa 

da variável Caos identifica um cluster localizado em toda a extensão do mapa com excepção de 

uma fronteira existente na parte superior direita. A variável Envelope identifica um cluster com 

geometria alongada horizontal localizado na parte superior do mapa. A variável Sweetness 

identifica um cluster na zona superior central tendendo para a esquerda do mapa. A resultante 

sob a forma da matriz de distância unificada evidência a presença de um conjunto de 5 clusters 

distribuídos pela zona central da matriz U, todos eles próximos uns dos outros. 

O mapa treinado SOM resultante é aplicado à secção em estudo com o objectivo de visualizar o 

mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 42 e a Figura 43 apresentam 

as secções de estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas original e a mesma secção 

clusterizada com a sobreposição da diagrafia de Vshale em todas as imagens. Na Figura 44 e 

Figura 52 são apresentadas as secções de estudo agrupadas em 285 clusters (igual ao número 

de neurónios do mapa estrutural). A Figura 46 e  Figura 47 apresentam as secções reagrupadas 

em nove clusters para mais fácil visualização. 
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Figura 42 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 285 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 3. 

     

Figura 43 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 4. 
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Figura 44 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção reagrupada em 9 clusters após clusterização em 285 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia 

VshCalc – caso 4. 

     

Figura 45 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 4. 
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A Figura 46 apresenta as diagrafias na zona de estudo, a sísmica clusterizada no caso 1 (Volume 

1), do presente caso 4 clusterizada em 285 clusters (Volume 4) e reagrupada em 9 clusters 

(Volume 4 – 9K). 

 
Figura 46 – Diagrafias, distribuição SOM ao longo da secção em estudo dos 9 clusters SOM dos 285 clusters (Volume 

4) e reagrupamento em 9 clusters (Volume 4 – 9K). 

Por comparação das secções da Figura 44 e Figura 52 e das diagrafias e Volumes clusterizados 

da Figura 46 é permitido verificar correspondência parcial entre os SOM inicial de 285 clusters 

(Volume 4) e as zonas de pico de amplitudes, Vshale baixos e porosidades elevadas desta vez 

a serem representados pelos clusters a amarelo. Na medida em que o número de clusters é 

elevado exige alguma atenção na identificação exacta de todos os clusters que possam estar 

relacionados com o mesmo objecto geológico (como por exemplo o amarelo torrado, um dos 

laranjas escuros e o vermelho nas zonas de interesse) e por isso é efectuado directamente o 

reagrupamento do Volume 4 em 9 clusters (Volume 4 - 9K) o qual não apresenta melhorias nos 

resultados finais.  

Como é mencionado e dado o elevado número de clusters no presente exemplo de aplicação 4, 

é aplicado em alternativa ao método de reagrupamento directo Volume 4-9K, a técnica K-means 

ao resultado do SOM. A técnica K-means é aplicada ao Volume 4 com o objectivo de reduzir os 

285 clusters para um número inferior, neste caso para 6 clusters. A selecção do número de 

clusters neste caso é seleccionado com base no menor índice de Daves-Bouldin.  
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Os gráficos da Figura 47 apresentam a evolução do erro e do índice Daves-Bouldin para um 

diferente número de clusters até um total de 9, sendo com uma quantidade de 6 clusters que o 

índice é minorado. A Figura 48 e a Figura 54 apresentam a secções de estudo com as amplitudes 

das reflexões sísmicas original e a mesma secção agrupada em 6 clusters ambas com a 

sobreposição da diagrafia de Vshale. 

 
Figura 47 – Gráfico da evolução do índice de Davies‐Bouldin para diferente número de clusters num máximo de 9 

(em cima) e respectiva evolução do erro (em baixo) 

     
Figura 48 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 4 (6K). 

A Figura 50 apresenta as diagrafias de interesse e na secção à coluna Volume 4 – 6K o conjunto 

das amostras clusterizadas segundo a técnica K-means para 6 clusters na zona de interesse 

correspondente. 
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Figura 49 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 4. 

 
Figura 50 – Diagrafias e distribuição SOM ao longo da secção em estudo dos 9 clusters SOM para os casos 1 (Volume 

1), todos aqueles aplicados no presente caso 4 (Volume 4, 4‐9K e 4‐6K respectivamente) e amplitudes sísmicas 

originais (fullstack). 
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Por comparação das secções da Figura 44 e Figura 52 e das diagrafias e Volumes clusterizados 

da Figura 50 é possível verificar que existe correspondência maior para o último caso (Volume 4 

- 6K) entre o cluster 6 e as zonas de alta de amplitudes, quase todos os de Vshale baixos e 

porosidades elevadas. De facto, a aplicação da técnica K-means permite, ao reduzir o número 

de clusters, uma melhor e mais fidedigna interpretação dos dados originais. Como se pode 

verificar na Figura 48 e Figura 54 este cluster 6 apresenta geometria contínua ao longo das zonas 

de contraste de amplitudes na sísmica original as quais se encontram localizadas em áreas 

consideradas propícias à acumulação de hidrocarbonetos. Os clusters 4 e 5 a cinzento claro e 

amarelo preenchem as áreas de baixa amplitude sísmica ou inexistente textura sísmica. 

A Figura 51 apresenta para a secção inline de estudo a distribuição dos erros de quantificação 

da técnica SOM aplicada no presente caso com a sobreposição da diagrafia de Vshale. Na 

mesma Figura 51 pode ver-se a distribuição de erro do caso 1 (Volume 1Erro) e do presente 

caso 4 (Volume 4Erro) para a secção correspondente. O caso presente treinado com um mapa 

de unidades neuronais superiores apresenta um erro menor face ao caso 1. As zonas de maior 

erro de classificação correspondem, como seria de esperar, às regiões de transição entre os 

diferentes clusters. 

    
Figura 51 – Erro de quantificação na secção de estudo com a sobreposta com a diagrafia VshCalc (esquerda), 

diagrafias e distribuição do erro de quantificação no caso 1 e 4 (Volume 1Erro e 4Erro respectivamente) (direita) 

Os próximos 3 casos (do 5 ao 7) apresentados são executados após a normalização das 

variáveis é efectuada por normalização da variância igualando-a à unidade por ter sido esta 

normalização que permite alcançar convergência nos valores das diferentes variáveis 

normalizadas e melhor correspondência nos resultados de clusterização.  
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5.1.2. Casos SOM - Treino do fragmento de sísmica 2 

De acordo com a sequência registada na Tabela 2 em seguida os resultados apresentados são 

com base em mapas treinados sobre o extracto sísmico escolhido 2. Para comparação dos 

resultados são interpretados tendo em conta os resultados obtidos para o primeiro exemplo de 

aplicação (Tabela 2). O presente caso de estudo 5 executa o SOM para um mapa de 3x3. Na 

Figura 52 são apresentados os mapas estruturais treinados não normalizados para as diferentes 

variáveis e a matriz U resultantes do treino do fragmento dos dados de reflexão sísmica 

seleccionado para o exemplo de aplicação 5.  

 
Figura 52 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas e matriz U – caso 5. 

Na Figura 53 são apresentados os mapas normalizados para as diferentes variáveis, a matriz 

rotulada e a matriz U resultantes do treino do fragmento da sísmica seleccionado. A normalização 

das variáveis é efectuada por normalização da variância igualando-a à unidade. Verifica-se com 

a aplicação do método de normalização efectuado pela interpretação do mapa das variáveis 

normalizadas em como o intervalo apresentado por cada uma das variáveis converge como seria 

de esperar. Os erros finais de quantificação e topológicos resultantes do treino SOM são iguais 

a 1.651 e 0.023 respectivamente inferiores quando comparados com o caso 1. Por leitura dos 

mapas das variáveis é possível verificar que as variáveis se clusterizam de forma diferente do 

caso 1. As 5 variáveis apresentam localizações dos clusters identificados em zonas opostas uns 

dos outros. A Amplitude no canto inferior direito, a Frequência no canto inferior esquerdo, o 

Envelope no canto superior esquerdo e o Sweetness no canto superior direito. O caos no canto 

inferior direito pendendo para o centro. A resultante sob a forma da matriz de distância unificada 

evidência a presença de um cluster com forma irregular que se pode visualizar em ambos os 

lados esquerdo e direito da matriz U. 
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Figura 53 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas e matriz U – caso 5. 

O mapa treinado SOM resultante é aplicado à inline em estudo com o objectivo de visualizar o 

mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 54 e a Figura 65 apresenta 

a secção em estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas original e a mesma secção com 

o resultado da aplicação do mapa SOM nesta secção utilizando o total de 9 (3x3) clusters 

incluindo a em ambas as imagens a sobreposição da diagrafia de Vshale.  

    

Figura 54 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 5. 



60 
 

    
Figura 55 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 5 

A Figura 56 apresenta as diagrafias de interesse conjuntamente com os valores do Volume 5 o 

conjunto das amostras clusterizadas na inline e crossline em estudo. 

A interpretação conjunta da Figura 54, Figura 65 e da Figura 56 permite verificar que existe uma 

correspondência entre o cluster 9 da inline clusterizada e as zonas de valores baixos de Vshale 

e porosidades elevadas. Este cluster 9 apresenta-se com geometria contínua coincidindo com 

as zonas de contraste de amplitudes ao longo da sísmica original as quais se encontram 

localizadas consideradas apresentarem condições propicias a acumulação de hidrocarbonetos. 

Verifica-se através da Figura 56 que o cluster 6 define claramente uma zona de transição entre 

as áreas do cluster 9 e entre este e o extracto sísmico do cluster 3 (a azul). Em comparação com 

a coluna do Volume 1 o cluster 6 de transição ou descontinuidade apresenta-se mais destacado 

no Volume 5. O cluster 3 (a azul) do Volume 5 substitui o cluster 9 (a vermelho) do Volume 1 em 

algumas secções. O cluster 1 (a roxo) preenche as áreas da sísmica de ténue ou inexistente 

textura sísmica. 
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Figura 56 – Diagrafias e distribuição ao longo da secção em estudo dos 9 clusters SOM para os casos 1 (Volume 1) e 

caso 5 (Volume 5). 

5.1.3. Casos SOM - Treino do fragmento de sísmica 3 

De acordo com a sequência registada na Tabela 2 em seguida os resultados apresentados são 

com base em mapas treinados sobre o extracto sísmico escolhido 3. O presente caso de estudo 

6 executa o SOM para um mapa de 3x3. Na Figura 57 são apresentados os mapas estruturais 

treinados não normalizados para as diferentes variáveis e a matriz U resultantes do treino do 

fragmento dos dados de reflexão sísmica seleccionado para o exemplo de aplicação 5. Os 

seguintes resultados apresentados para o caso 6 são executados para o extracto sísmico 

seleccionado do conjunto de amostras relativas ao traço sísmico da inline 140, crossline 51 como 

indicado anteriormente. 

   
Figura 57 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas e matriz U. 
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Na Figura 58 são apresentados os mapas normalizados para as diferentes variáveis, a matriz 

rotulada e a matriz U resultantes do treino do fragmento da sísmica seleccionado e mencionado 

anteriormente. A normalização das variáveis é efectuada por normalização da variância 

igualando-a à unidade. Os erros finais de quantificação e topológicos resultantes do treino SOM 

são iguais a 1.693 e 0.007 respectivamente. Por leitura dos mapas das variáveis é possível 

verificar que as variáveis se clusterizam de forma diferente do caso 1 e 5. As 5 variáveis 

apresentam localizações dos clusters identificados em zonas opostas entre si. A Amplitude no 

canto inferior esquerdo, a Frequência encostado ao lado esquerdo, o Envelope no canto superior 

esquerdo e o Sweetness no canto superior direito. O caos no canto inferior direito. A resultante 

sob a forma da matriz de distância unificada evidência a presença de um pequeno cluster como 

é possível visualizar no lado direito da matriz U prolongando-se para o canto superior direito (a 

branco na matriz U da Figura 57 e a azul escuro na matriz U da Figura 58). 

 
Figura 58 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas, mapa resultante rotulado e matriz U. 

O mapa treinado SOM resultante é aplicado à secção em estudo com o objectivo de visualizar o 

mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 59 e a Figura 60 apresentam 

as secções em estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas original e a mesma secção 

com o resultado da aplicação do mapa SOM nestas secções utilizando um total de 9 (3x3) 

clusters incluindo a sobreposição da diagrafia de Vshale. 
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Figura 59 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 6. 

    
Figura 60 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 6 

A Figura 61 apresenta as diagrafias de interesse e na secção amostral correspondente na coluna 

Volume 5 o conjunto das amostras clusterizadas na inline e crossline em estudo. 

A interpretação integrada das Figura 59, Figura 60 e da Figura 61 permite verificar que existe 

uma correspondência na parte superior da diagrafia entre o cluster 9 e as zonas de amplitudes 
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altas, Vshale de valores baixos e porosidades elevadas. Este cluster 9 apresenta-se com 

geometria contínua coincidindo com as zonas de contraste de amplitudes ao longo da sísmica 

original e cumulativamente localizado em áreas propícias para acumulação de hidrocarbonetos. 

Isto verifica-se principalmente nas unidades mais superficiais. Nas unidades sísmicas mais 

profundas a correspondência mencionada é substituída pelo cluster 3. Verifica-se através da 

Figura 59 e da Figura 60 que o cluster 6 define claramente uma zona de transição entre as bolsas 

do cluster 9 e entre este e outros clusters. Em comparação com a coluna do Volume 1 o cluster 

6 de transição ou descontinuidade apresenta-se mais destacado no Volume 5 ocupando o lugar 

do cluster 9 no Volume 1 em algumas amostras. O cluster 1 a roxo preenche as áreas da sísmica 

de ténue ou inexistente textura sísmica. 

 

Figura 61 – Diagrafias e distribuição ao longo da secção em estudo dos 9 clusters SOM para os casos 1, 5 e 6 

(Volume 1, 5 e 6 respectivamente). 

5.1.4. Casos SOM - Treino do fragmento de sísmica 4 

De acordo com a sequência registada na Tabela 2 em seguida os resultados apresentados são 

com base em mapas treinados sobre o extracto sísmico escolhido 4. O presente caso de estudo 

7 executa o SOM para um mapa de 3x3. Na Figura 62 são apresentados os mapas estruturais 

treinados não normalizados para as diferentes variáveis e a matriz U resultantes do treino do 

fragmento dos dados de reflexão sísmica seleccionado para o exemplo de aplicação 7.  
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Figura 62 – Mapa 3x3 das variáveis normalizadas e matriz U – caso 7. 

Na Figura 63 são apresentados os mapas normalizados para as diferentes variáveis, a matriz 

rotulada e a matriz U resultantes do treino do fragmento da sísmica seleccionado. A normalização 

das variáveis é efectuada por normalização da variância igualando-a à unidade. Verifica-se com 

a aplicação do método de normalização efectuado pela leitura do mapa das variáveis 

normalizadas em como o intervalo apresentado por cada uma das variáveis converge para um 

mesmo intervalo. Os erros finais de quantificação e topológicos resultantes do treino SOM são 

iguais a 1.622 e 0.093 respectivamente inferiores quando comparados com o caso 1. Por leitura 

dos mapas das variáveis é possível verificar que as variáveis se clusterizam de forma diferente 

do caso 1. As 5 variáveis apresentam localizações dos clusters identificados em zonas opostas 

uns dos outros. A Amplitude em baixo, a Frequência à direita, o Caos à esquerda, o Envelope 

em cima à direita e o Sweetness em cima à esquerda. A resultante sob a forma da matriz de 

distância unificada evidência a presença de três pequenos clusters que se podem visualizar a 

azul na matriz U da Figura 63. 

  
Figura 63 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas, mapa resultante rotulado e matriz U – caso 7. 

O mapa treinado SOM resultante é aplicado à secção em estudo com o objectivo de visualizar o 

mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 64 e a Figura 65 apresentam 

as secções em estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas original e a mesma secção 

com o resultado da aplicação do mapa SOM nesta secção utilizando um total de 9 (3x3) clusters 

incluindo em ambas as imagens a sobreposição da diagrafia de Vshale. 



66 
 

A Figura 66 apresenta as diagrafias de interesse e na secção amostral correspondente na coluna 

Volume 7 o conjunto das amostras clusterizadas na inline e crossline em estudo. 

    

Figura 64 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 
secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 7. 

 

     

Figura 65 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters (direita) ambas com a sobreposição da diagrafia VshCalc – caso 7 
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Figura 66 – Diagrafias e distribuição ao longo da secção em estudo dos 9 clusters SOM para o presente caso 7 e aos 
casos 1, 4‐6K, 5, 7 (Volume 1, 4‐6K, 5 e 6 respectivamente). 

A interpretação conjunta da Figura 64, Figura 65 e da Figura 66 permite identificar que existe 

uma correspondência na parte superior da diagrafia entre o cluster 9 e as zonas de amplitudes 

altas, Vshale de valores baixos e porosidades elevadas. Este cluster 9 apresenta-se com 

geometria contínua coincidindo com as zonas de contraste de amplitudes ao longo da sísmica 

original e cumulativamente localizado em áreas propícias para acumulação de hidrocarbonetos. 

Isto verifica-se principalmente nas unidades sísmicas superiores. Nas unidades sísmicas 

inferiores a correspondência mencionada é substituída pelo cluster 3. Verifica-se através da 

Figura 66 que o cluster 6 define uma zona de transição entre as bolsas do cluster 9 e entre este 

e outros clusters. Em comparação com a coluna do Volume 1 o cluster 6 de transição ou 

descontinuidade apresenta-se mais destacado no Volume 5 ocupando o lugar do cluster 9 no 

Volume 1 em algumas amostras. O cluster 1 a roxo preenche as áreas da sísmica de ténue ou 

inexistente textura sísmica. 

5.1.5. Casos SOM - Treino do fragmento de sísmica 1 considerando os 12 
atributos sísmicos 

Os caso de estudo 8 e 9 utilizam o fragmento de sísmico número 1 inicial e consideram os 12 

atributos sísmicos inicialmente apresentados na execução SOM. Ambos os exemplos de 

aplicação 8 e 9 executam o SOM para um mapa de 3x3. Na Figura 67 são apresentados os 

mapas estruturais treinados não normalizados para as diferentes variáveis e a matriz U 

resultantes do treino do fragmento dos dados de reflexão sísmica seleccionado para os presentes 

casos de aplicação 8 e 9.  
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Figura 67 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas e matriz U – caso 8 e 9 (esquerda e direita respectivamente). 

Na Figura 68 são apresentados os mapas normalizados para as diferentes variáveis, a matriz 

rotulada e a matriz U resultantes do treino do fragmento da sísmica seleccionado. A normalização 

das variáveis é efectuada por normalização da variância igualando-a à unidade para o caso 8 e 

no normalizando linearmente as variáveis para o intervalo de 0 a 1 no caso 9.  

Verifica-se que com a aplicação do método de normalização efectuado através do mapa das 

variáveis normalizadas, em como o intervalo apresentado por cada uma das variáveis converge 

para um mesmo intervalo no caso de aplicação 8 o que não acontece para todas as variáveis do 

caso 9. Os erros finais de quantificação e topológicos resultantes do treino SOM são iguais a 

2.862 e 0.017 e 0.526 e 0.055 para o caso 8 e 9 respectivamente. O erro de quantificação é 

consideravelmente superior quando comparado com os restantes exemplos de aplicação 

considerando 5 variáveis no treino SOM no caso 8 ao contrário do caso 9. Por leitura dos mapas 

das variáveis é possível verificar que as 12 variáveis genericamente se clusterizam de forma 

diferente entre elas. A resultante sob a forma da matriz de distância unificada evidência a no 

caso 8 a presença de dois clusters próximos um do outro e no caso 9, 4 clusters separados, em 

ambos os casos é possível visualizar através da Figura 68. 

Figura 68 – Mapa 3x3 das variáveis não normalizadas, mapa resultante rotulado e matriz U – caso 8 e 9 (esquerda e 

direita respectivamente). 

O mapa treinado SOM resultante é aplicado à secção em estudo com o objectivo de visualizar o 

mapeamento dos clusters na zona de interesse conhecida. A Figura 69 e a Figura 70 apresentam 
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as secções em estudo com as amplitudes das reflexões sísmicas original e a mesma secção 

com o resultado da aplicação do mapa SOM nestas secções, incluindo a sobreposição da 

diagrafia de Vshale. 

 
Figura 69 – Secção sísmica vertical inline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters para o caso 8 e 9 (centro e direita respectivamente) todas com a sobreposição da 

diagrafia VshCalc. 

 
Figura 70 – Secção sísmica vertical crossline extraída do volume fullstack de amplitude sísmica (esquerda) e mesma 

secção clusterizada em 9 clusters para o caso 8 e 9 (centro e direita respectivamente) todas com a sobreposição da 

diagrafia VshCalc. 

A Figura 71 apresenta as diagrafias de interesse e na secção amostral correspondente na coluna 

Volume 8-IL e Volume 9-IL o conjunto das amostras clusterizadas nas inlines em estudo para 

ambos os casos 8 e 9 respectivamente. Da interpretação da Figura 69, Figura 70 e Figura 71 

para o caso 8 não mostra uma clara correspondência no entanto o cluster 4 (a cinzento), 
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corresponde parcialmente as zonas de amplitudes altas, Vshale de valores baixos e porosidades 

elevadas. Verifica-se através da Figura 69 e Figura 70 que existe continuidade lateral dos clusters 

que cobrem as zonas de contraste de amplitudes ao longo da sísmica original. Nas áreas da 

sísmica de ténue ou inexistente textura sísmica o resultado clusterizado apresenta clusters com 

reduzida ou nenhuma continuidade, produzindo um efeito desordenado e caótico. No caso 9 não 

existe evidente correspondência entre nenhum dos clusters e as diagrafias sendo que através 

das secções sísmicas clusterizadas são realçadas os horizontes e o limite entre as linhas e 

unidades sísmicas o que ajuda na percepção geral da geometria da sísmica sem no entanto 

definir e indicar zonas de acumulação de hidrocarbonetos.  

 
Figura 71 – Diagrafias e distribuição ao longo da secção em estudo dos 9 clusters SOM para ao presente caso 8 e ao 

caso 1 (Volume 1). 

 5.2. Resumo das variáveis usadas em cada treino e 
respectivos erros  

Na  

 

Tabela 8 é apresentado um sumário dos casos executados na secção anterior do presente 

capitulo onde são registados os atributos sísmicos, fragmentos de sísmica treinada e argumentos 
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para cada caso treinado e indicados os respectivos valores de erro final qe e te após a execução 

de cada treino SOM.  

 

 

Tabela 8 – Atributos, parâmetros e valores de erro para os 8 exemplos de aplicação 

 

"Harvest" Normalização Dimensão do Mapa Quantificação Topográfico

1 1 1 var [3 3] 1.684 0.025

2 1 1 log [3 3] 0.619 0.045

3 1 1 range [3 3] 0.273 0.044

4 1 1 var aberto [19 15] + K‐means (6K) 0.501 0.119

5 1 2 var [3 3] 1.651 0.023

6 1 3 var [3 3] 1.693 0.007

7 1 4 var [3 3] 1.622 0.093

8 2 1 var [3 3] 2.862 0.017

9 2 1 range [3 3] 0.526 0.055

Caso #

Conjunto de 

atributos 

sísmicos

SOM (lattice hexa, shape toroid, neigh gaussian) Erro Final
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Esta página foi intencionalmente deixada em branco  
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Capitulo 6. Discussão dos resultados e conclusões 

É dever do presente capítulo analisar os resultados apresentados começando por destacar as 

tendências aí encontradas. Assim sendo constatar que de todos os métodos de normalização 

usados aquele que apresenta melhores resultados é o da normalização pela variância, dada pela 

convergência verificada das variáveis nos mapas normalizados assim como pela melhor 

correspondência nestes casos dos valores das diagrafias com as secções SOM clusterizadas 

(Figura 27, Figura 28 e Figura 30).  

Entre os exemplos apresentados aqueles que apresentam correspondência com os dados das 

diagrafias são os casos 1, 4(6K), 6 e 7. Todos estes casos são realizados recorrendo à mesma 

função de normalização. De entre estes casos o exemplo 1 é aquele que melhor estabelece 

maior correspondência com os valores da diagrafia. O caso 1 tem por base os mapas SOM 

treinados no fragmento de sísmica 1 a qual apresenta um maior número de amostras face aos 

restantes. Este fragmento sísmico não só apresenta um maior número de amostras como é o 

único que apresenta um volume sísmico tridimensional. Não obstante os casos de aplicação 

apresentados neste documento parecem ser robustos à escolha da porção de dados de reflexão 

sísmica utilizados para o treino. Este é um aspecto importante quando comparado com outro tipo 

de metodologias de clusterização altamente dependentes do tipo de dados de treino utilizados. 

No caso 1 apresentado através da Figura 27 e Figura 28 é possível identificar extensões 

pertencentes ao cluster 9 (a vermelho) localizadas nas zonas de interesse. É clara a 

correspondência existente entre o cluster 9 da inline e crossline clusterizadas e as secções das 

diagrafias de Vshale de valores baixos e porosidades elevadas as quais cobrem áreas para além 

daquelas onde as amplitudes dos reflectores sísmicos originais são elevadas. Este cluster parece 

ainda de maior importância quando interpretado em secções horizontais (Figura 29). A utilização 

desta técnica de clusterização permite a identificação da extensão espacial de possíveis canais 

que não são facilmente interpretados nas amplitudes originais. 

Os casos de estudo 8 e 9, os únicos casos onde são considerados e aplicados os 12 atributos 

de reflexão sísmica, verifica-se um melhoramento da razão sinal-ruido, uma melhoria da 

continuidade dos reflectores sísmicos aí existentes como se pode ver na Figura 69 e Figura 70, 

os quais menos evidentes e mais difíceis de interpretar na sísmica original. Este caso é escolhido 

na medida em que são considerados atributos sísmicos de variado uso interpretativo, geométrico, 

de contraste, continuidade e litologia ao contrário do treino efectuado para o subconjunto de 

atributos seleccionado 1 aplicado a todos os restantes casos e cujo objectivo é a identificação 

de indicadores de acumulação de hidrocarbonetos. Neste caso realçar o papel da aplicação da 

Análise de Componentes Principais (PCA) em identificar os atributos sísmicos que mostram a 

maior variação nos dados para uma determinada configuração geológica e ajudam a determinar 

quais atributos a usar numa análise de atributos múltiplos usando a técnica de mapas auto-

organizáveis (SOM). Por aplicação de tecnologia informática, técnicas de visualização e 

compreensão de parâmetros apropriados para o SOM, é possível que os intérpretes recorram a 
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múltiplos atributos sísmicos e identifiquem os clusters nos dados sísmicos. Os clusters 

representam informações geológicas incorporadas nos dados e podem ajudar a identificar 

características geológicas que muitas vezes não podem de outra forma ser interpretadas. 

Conclui-se que na interpretação de levantamentos sísmicos, a identificação de características 

geológicas tais como por exemplo de estruturas propicias à acumulação de hidrocarbonetos são 

muito importantes sendo o uso de ferramentas adicionais para a interpretação de dados de 

reflexão sísmica de grande interesse e essa a razão da metodologia seguida apresentada em 

particular da aplicação da técnica de mapas auto-organizáveis como uma das ferramentas 

adicionais que de forma expedita permite auxiliar a caracterizar a sísmica 2D e 3D e em particular 

a identificar objectos geológicos como seja a caracterização de possíveis reservatórios e 

respectivas acumulações de hidrocarbonetos. 



 

75 
 

Capitulo 7. Referências 

Ashida, Y. (1996). Data Processing of reflection seismic data by use of neural network. Journal 

of Apllied Geophyics 35, 89‐98. 

Chen, Q., & Sidney, S. (1997). Seismic attribute technology for reservoir forecasting and 

monitoring. 

Chopra, S., & Marfurt, K. (2006). Seismic Attributes ‐ a promising aid for geologic prediction. 

Canadian Society Exploration Geophysicists Recorder Special Edition 31. 

Davies, D. L., & Bouldin, D. W. (1979). A Cluster Separation Measure. 

http://www.glossary.oilfield.slb.com. (2017). Retrieved from http://www.slb.com: 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/t/tuning_effect.aspx 

Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis. Springer. Retrieved from 

https://en.wikipedia.org/wiki/: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis 

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (1990). Finding groups in data: an introduction to cluster 

analysis 9th Ed.  

Khedairia, S., & Khadir, M. T. (2008). Self‐Organizing Map and K‐Means for Meteorological Day 

Type Identification for the Region of Annaba ‐ Algeria. 7th Computer Information 

Systems and Industrial Management Applications. 

Kohonen, T. (2001). Self‐Organizing Maps. Berlon: Springler Verlag. 

Mardia, K., Kent, J., & Bibby, J. (1979). Multivariate Analysis.  

Oyeyemi, K. D., & Aizebeokhai, A. P. (2015). Seismic attributes analysis for reservoir 

characterization; offshore Niger delta. 

Pereira, L. A. (2011, Fevereiro). Análise de Componentes Principais em dados de Sísmica. 

Petrel E&P, S. (n.d.). Petrel E&P software platform. 

Roden, R., Smith, T., & Sacrey, D. (2015). Geological pattern recognition from seismic 

attributes: Principal component analysis and self'organizing maps. Interpretation, 

Volume 3, Number 4. 

Schlumberger. (n.d.). http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/a/attribute.aspx. Retrieved 

from http://www.glossary.oilfield.slb.com/: http://www.glossary.oilfield.slb.com/ 

Sheriff, R. (1994). Encyclopedia dictionary of exploration geophysics. Society Expl. Geophysics. 

Smith, T., & Taner, M. T. (2010). Natural clusters in multi‐attribute seismics found with self‐

organizing maps. 



76 
 

Taner , M. T., Treitel, S., & Smith, T. (2009). Self‐organizing maps of multi‐attribute 3D seismic 

reflection surveys. Paper no. 6. 

Taner, M. (2001). Seismic attributes. Canadian Society of Exploration Geophysicists Recorder. 

Vesanto, J. (2005, Mar‐ 18). www.cis.hut.fi/somtoolbox/documentation . Retrieved from 

cis.hut.fi: http://www.cis.hut.fi/somtoolbox/documentation  

Vesanto, J., Himberg, J., Alhoniemi, E., & Parhankangas, J. (2000). Self‐organizing maps in 

Matlab; The SOM Toolbox.  

 


