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RESUMO 

Hoje existe uma grande variedade de métodos que permitem a caracterização das propriedades 

petro-elásticas das formações geológicas da subsuperfície. Sendo assim, registos sísmicos têm sido 

utilizados para esta finalidade. No trabalho aqui desenvolvido, os tempos de primeiras chegadas de 

emissões acústicas são utilizados para construir um campo de velocidades 3-D recorrendo à uma 

técnica de reconstrução simultânea iterativa (SIRT). A sua aquisição envolveu a utilização de 

equipamentos como osciloscópio, transdutores piezoeléctricos e um modelo físico desenvolvido no 

GeoLab do IST. 

A técnica de otimização aplicada para este estudo, considera um modelo inicial homogêneo com 

velocidades constante. O mesmo é utilizado como ponto de partida para a busca local sobre o espaço 

do modelo, garantindo deste modo que o mesmo esteja mais próximo da melhor solução. O modelo 

inicial de velocidades constante é perturbado de maneira a tentar aproximar os dados observados 

aos calculados. Nesta etapa é calculado o volume de Fresnel baseando-se na equação eikonal que 

calcula os tempos de viagem entre as fontes e recetores com recurso a um esquema de diferenças 

finitas. Após o cálculo dos tempos, faz-se a atualização dos atrasos encontrados ao longo da 

extensão longitudinal (caminhos) das ondas para gerar os  modelos.  

Palvras-chaves: Inversão tomográfica; Tempos de viagem; Ondas longitudinais; Tensão e 

deformações internas. 
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ABSTRACT 

Today there is a large variety of methods that allow the characterization of the petro-elastic properties 

of the geological formations of the subsurface. Therefore, seismic records have been used for this 

purpose. In the work developed here, the first arrival times of acoustic emissions are used to construct 

a field of 3-D velocities using a simultaneous iterative reconstructive technique (SIRT). Its acquisition 

involved the use of equipment such as oscilloscopes, piezoelectric transducers and a physical model 

developed in the IST GeoLab. 

The optimization technique applied for this study considers an initial homogeneous model with 

constant velocities. This model is used as a starting point for the local search over the model space, 

thus ensuring that it is closer to the best solution. The initial constant velocity model is disturbed in 

order to approximate the observed data to the calculated data. In this stage the fresnel volume is 

calculated based on the eikonal equation that calculates the travel times between the sources and 

receivers using a scheme of finite differences. After the calculation of the times, we update the 

slowness found along the longitudinal extension (paths) of the waves to generate the models. 

Key-words: Tomographic inversion, Travel times, P waves, Stress and internal deformation. 
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1 – INTRODUÇÃO. 

1.1 – Motivação. 

Os levantamentos sísmicos, constituem uma ferramenta fundamental na caracterização e modelação 

de parâmetros elásticos e/ou petrofísicos das formações geológicas de subsuperfície. A aquisição 

destes parâmetros é feita com aplicação de técnicas de inversão geofísica que, de algum modo, 

levam-nos à construção de modelos 2-D ou 3-D destes meios.  

Entre as técnicas que permitem a aquisição de modelos de velocidades com um elevado grau de 

exatidão, encontra-se a tomografia sísmica. Esta técnica permite explorar informações que se 

encontram em registos sísmicos para a construção de modelos 2-D ou 3-D da subsuperfície. A 

mesma, exige de um modo geral a solução de um problema inverso para a construção de modelos 

que explicam ou sejam consistentes às observações (Rawlinson et al., 2010). A inversão tomográfica  

utiliza os tempos de cehgada para determinar os valores de velocidade de propagação das ondas no 

meio (Stewart, 1991). 

O problema da inversão tomográfica de um modo geral apresenta diversas soluções que muitas 

vezes são consideradas instáveis devido à forte sensibilidade dos caminhos dos raios de refração ao 

modelo. Nas últimas décadas têm sido desenvolvidas técnicas de inversão linear e não-linear que 

automatizam o processo de inversão de dados sísmicos e que levam à amostragem do espaço do 

modelo recorrendo ao poder computacional (Rawlinson e Spakman, 2016). Entretanto, algumas 

técnicas desenvolvidas apresentam limitações quando aplicadas à interpretação dos dados, pelo que, 

é necessário recorrer a determinados métodos para evitá-las. Entre os métodos comumente 

utilizados, encontram-se o método de Monte Carlo que faz uma busca aleatória sobre o espaço do 

modelo, o método simulated annealing, o método ou algoritmo genético, o método de reconstrução 

simultânea iterativa (SIRT) e vários outros métodos. 

Devido as limitações que estes métodos apresentam, muitos estudos como por exemplo o de Mendes 

(2008), buscam por uma combinação dos aspectos positivos de alguns destes métodos para de 

forma detalhada minimizar as diversas soluções possíveis que em muitos casos estão associadas 

aos erros nos dados. Destas combinações resultam os algoritmos híbridos. 

Neste trabalho faz-se uma inversão tomográfica com recurso aos tempos de viagem das ondas 

longitudinais. Os mesmos foram adquiridos com a realização de ensaios no Laboratório de 

Geociências e Geoengenharias do IST (GeoLab) e posteriormente foram utilizados na aplicação de 

uma técnica de reconstrução simultânea iterativa (SIRT) proposta por Mendes (2008) e que permitiu a 

inversão dos tempo de viagem das ondas P para construção dos modelos de velocidade. 
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1.2 – Objetivos. 

Com a inversão dos primeiros tempos de viagem das ondas P, o presente trabalho tem como 

objectivo, construir um modelo de velocidades 3-D baseado num esquema iterativo de inversão.  Este 

trabalho teve como base um modelo físico desenvolvido no Laboratório de Geociências e 

Geoengenharias do IST (GeoLab) e que apresenta uma anomalia de velocidade induzida no seu 

interior tendo, entretanto, o mesmo servido como meio para a propagação da energia sísmica que 

resultou em informações (tempos de viagem) que foram utilizadas para o trabalho em causa. 

1.3 – Estrutura da Dissertação. 

Como forma de dar resposta ao objetivo do trabalho proposto e desenvolvido no âmbito do mestrado 

em engenharia de petróleos, o mesmo encontra-se organizado em quatro capítulos. No Capítulo 2 

realiza-se a revisão de bibliografia sobre o estado da inversão tomográfica com recurso aos tempos 

de viagem das ondas P assim como os métodos que têm sido aplicados para dar resposta à essa 

temática. 

Já o terceiro Capítulo diz respeito a metodologia. Nesta secção faz-se uma descrição dos ensaios 

laboratoriais, dos equipamentos utilizados para o desenvolvimento deste estudo, assim como uma 

descrição das etapas de otimização e dos métodos aplicados para o desenvolvimento do trabalho. 

No quarto Capítulo são apresentados os resultados obtidos com aplicação do método descrito no 

processo de otimização. São apresentados três modelos de velocidades sendo, o primeiro, o modelo 

que apresenta a velocidade inicial (constante); o segundo, resulta da modelagem direta e o terceiro 

que resulta da modelagem inversa. Com a obtenção dos mesmos é feita uma amostragem do espaço 

do modelo físico desenvolvido no GeoLab do IST que permite visualizar a anomalia induzida sob o 

mesmo. 

O quinto e último Capítulo apresenta as considerações finais resultantes do trabalho desenvolvido, 

assim como a exposição de algumas ideias para possíveis trabalhos futuros. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

2.1 – Tempos de viagem das ondas sísmicas em meios elásticos. 

Em levantamentos sísmicos, os tempos de viagem das ondas sísmicas constituem um papel 

fundamental na determinação das velocidades de propagação das ondas P. Uma vez conhecidas as 

velocidades, torna-se possível determinar os parâmetros elásticos de uma formação geológica 

(Taillandier e Calandra, 2009).  

A aquisição dos dados sísmicos, é possível com a utilização de determinados equipamentos de 

transmissão e recepção de ondas, submetendo os materiais rochosos a esforços externos. Para tal, 

existem várias situações associadas a este fenómeno. Tais situações podem ser de origem natural, 

como é o caso dos sismos, podem também ser de origem humana através do uso de explosivos de 

escavação ou tiros feitos numa área de interesse (Ortega et al., 2010). Quando sobre os materiais 

rochosos aplicam-se esforços externos, os mesmos podem apresentar variações no seu 

comportamento mecânico e nas propriedades de resistência e deformabilidade (Rawlinson e 

Sambridge, 2003).  

2.2 – Conceitos fundamentais de elasticidade. 

Para a melhor compreensão da propagação das ondas em meios elásticos, são analisados nesta 

secção os conceitos fundamentais de elasticidade (deformação, tensão e as relações tensão-

deformação) de um corpo. 

Um corpo sólido que apresenta a possibilidade de retomar a sua forma inicial quando sobre ele são 

retiradas as forças que causam sua deformação, recebe o nome de sólido elástico. Quando este 

corpo de forma única e infinita é alterado aplicando a lei de deformação linear, estamos em presença 

de corpo denominado sólido linearmente elástico (Nunes et al., 2003).  

2.2.1 – Deformação e tensão em meios elásticos. 

O princípio de elasticidade é sustentado na relação que há entre a tensão produzida numa 

determinada área e as deformações que a mesma provoca. A tensão por ser uma medida da 

densidade de força, é definida como a relação entre o diferencial da força aplicada numa determinada 

formação e a área onde está sendo aplicada (eq. 1).  

σ = 
δFn  

δA
 ,                                                (Equação 1) 

onde é δFn o diferencial de força normal que atua num determinado ponto de uma área e 𝛿A o 

diferencial da área onde está sendo aplicada a força.  A mesma é expressa em Newtons por 

milímetro quadrado (N/mm
2
). 

τ = 
δFt

δA
,                                                 (Equação 2) 
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onde 𝛿Ft é o diferencial de força tangencial e, 𝛿A o diferencia da área onde está sendo aplicada a 

força.  

A deformação é a alteração proporcional de forma e/ou dimensões produzidas em um material 

quando submetidos a esforços externos (Herakovich et al., 2017). 

A deformação de um corpo pode ser elástica ou plástica. Os corpos e/ou materiais elásticos, 

apresentam certas propriedades que são caracterizadas por constantes ou módulos elásticos que 

determinam de forma quantitativa, a relação linear entre os tipos de tensões aplicadas e as 

deformações associadas (Fig. 2.1). Sob aplicação de uma determinada força externa, alguns 

materiais permitem que os átomos sejam deslocados de suas posições iniciais dando origem a 

deformação elástica. Quando a tensão aplicada é removida, o material tende a retomar a sua posição 

inicial (Kolsky, 1963). Essa deformação é proporcional à tensão aplicada e em termos práticos 

obedece a lei de Hooke (equação 3). 

σ = E.ɛ,                                                  (Equação 3) 

onde ɛ corresponde à extensão e E à constante de proporcionalidade linear entre a tensão e a 

extensão a que se dá o nome de Módulo de Young. 

Os materiais envolvidos na problemática da relação entre a tensão e deformação podem, e são na 

maior parte das vezes anisotrópicos cujas características apresentam preferencialmente um 

comportamento em uma única direcção em relação a um determinado plano com orientação 

arbitrária.  

 

Figura  2.1: Curva de tensão-deformação típica para um corpo elástico, onde 𝝈𝒄 é a tensao de cedência e 𝝈𝑹 é a 

tensão resistência (Paneiro, 2014). 
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Quando a tensão aplicada à um determinado corpo estiver acima do limite de elasticidade, dá origem 

a deformação plástica. Este fenómeno, dá-se quando por aplicação de uma tensão, os átomos no 

interior do material movimentam-se adquirindo posições fixas isso com relação aos seus pontos 

vizinhos ou seja, não retomam a sua posição inicial. 

2.2.2 – Equações de movimento em meios elásticos. 

Na dinâmica dos solos, as equações do movimento de um sólido elástico isotrópico são utilizadas 

para compreender a propagação das ondas de tensão em meios elásticos. Para descrever essas 

equações, é mais adequado seguir a metodologia comumente utilizada e que consiste em considerar 

numa fase inicial o equilíbrio dinâmico de um paralelepípedo cujos lados e/ou faces são paralelos aos 

eixos das coordenadas (Kamatchi, P. et al., 2013).  

Em seguida são aplicadas as forças (tensões normais e de cisalhamento) que irão atuar 

paralelamente no elemento (paralelepípedo) nas direcções de cada eixo. As forças aplicadas ao 

elemento, irão deslocar-se ao longo de todo corpo definindo deste modo o seu volume (dx, dy, dz). 

Este deslocamento (u, v, w) será dado respectivamente nas direcções x, y e z. Entretanto, durante a 

aplicação da tensão dilatacional, as áreas das faces do paralelepípedo perpendiculares aos eixos, 

aumentam de volume ao longo de todo elemento e/ou dos seis lados (Mott et al., 1970).  

Na figura 2.2, são mostradas seis forças ou tensões separadas atuando paralelamente em cada eixo. 

As componentes de tensão resultantes pela aplicação dessas forças, irão variar em cada face e, para 

adquirir a força que atua em cada face, adquire-se os valores de tensão no centro de cada uma das 

faces e multiplicam-se pela área da mesma. 

 

Figura  2.2: Ondas de tensão atuando em um meio elástico (Adaptado de Kolsky, 1963). 

Em seguida, é considerada a força resultante que atua na direção x, o que permite obter a equação 4 

(Kolsky, 1963). 
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( 
𝜕𝜎𝑥𝑥

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝜎𝑥𝑦

𝜕𝑦
 + 

𝜕𝜎𝑥𝑧

𝜕𝑧
 )𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧                                             (Equação 4) 

Se não forem levadas em conta as forças do corpo como a gravidade, isso, pela aplicação da 

segunda lei de Newton do movimento, a expressão acima será dada pela equação 5. 

[(ρ𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧) 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2  ],                                                     (Equação 5) 

onde ρ é a densidade do elemento e u é o deslocamento na direção x de tal forma que as equações 

do movimento são dadas pelas expressões: 

ρ 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2  = 
𝜕𝜎𝑥𝑥

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝜎𝑥𝑦

𝜕𝑦
 + 

𝜕𝜎𝑥𝑧

𝜕𝑧
 ; 

ρ 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2  = 
𝜕𝜎𝑦𝑥

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝜎𝑦𝑦

𝜕𝑦
 + 

𝜕𝜎𝑦𝑧

𝜕𝑧
 ;                                          (Equação 6) 

ρ 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2  = 
𝜕𝜎𝑧𝑥

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝜎𝑧𝑦

𝜕𝑦
 + 

𝜕𝜎𝑧𝑧

𝜕𝑧
 . 

2.2.3 – Ondas de tensão. 

As ondas de tensão e/ou sísmicas são provocadas por excitações externas aplicadas a um corpo e, 

transmitem-se a todo volume deste corpo. Essa excitação, causa a deformação do corpo e/ou 

material, levando consequentemente a alterações do seu volume e de forma. Essas alterações 

ocorrem devido às componentes de compressão e de cisalhamento (Kolsky, 1963). Deste modo, são 

apresentadas as respostas (Tabela 2.1) das excitações aplicadas à um corpo que, de um modo geral 

levam às deformações volumétricas do mesmo (Bernardo, 2004). Essas deformações, podem ser 

medidas pelo módulo de elasticidade (E) e pelo coeficiente de Poisson (v). Já a resistência que os 

mesmos apresentam à alteração da forma, é medida pelo módulo de cisalhamento (G). 

 
Tabela 2.1: Resposta de um corpo a ações exteriores (Bernardo, 2004). 

 

As respostas ligadas as excitações aplicadas à um corpo, são condicionadas por quatro constantes 

elásticas. Entre as quais, encontram-se linearmente independentes os coeficientes de Lamé (λ, μ). 

Quando são feitas as demonstrações das componentes de deformação em função das componentes 

de tensão, as constantes elásticas levam-nos a expressões complexas. Por isso, é mais adequado 

fazer estas demonstrações recorrendo as constantes de Lamé (Equação 7 e 8). O módulo de rigidez 

coincide com o segundo coeficiente de Lamé, por isso é demonstrado pela mesma equação. Já o 

Acção Exterior (σ) Estado de 

tensão 

Constantes elásticas 

mobilizadas 

Resposta 

observada 

Mecanismo 

ondulatório 

Dinâmica ou Estática Compressão e 

tracção 

E, ν Alteração de 

volume 

Dilatação (△) 

Corte G, ν Alteração na 

forma 

Distorção (ω) 
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módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (v) são demonstrados pelas equações 9 e 10 

(Bernardo, 2004). 

λ = 
𝐸𝑣

(1+𝑣)(1−2∗𝑣)
                                                (Equação 7) 

 μ = 
𝐸

2 (1+𝑣)
 = G                                                (Equação 8) 

 E = 𝜇
(3𝜆+2𝜇)

𝜆+ 𝜇
                                                   (Equação 9) 

 v = 
𝜆

2(𝜆+ 𝜇)
                                                     (Equação 10) 

Predominantemente há dois tipos de ondas de tensão e/ou sísmicas que se propagam em corpos 

sólidos: primeiro, as ondas de corpo (Fig. 2.3) que se propagam por meio do volume destes sólidos 

cujo movimento das partículas dá-se na direcção da propagação da onda; segundo, as ondas de 

cisalhamento e/ou de corte (Fig. 2.4) que se propagam através da superfície de um sólido elástico e o 

movimento das suas partículas é perpendicular à direcção da propagação. As ondas de corpo podem 

propagar-se em meios fluídos e, são também chamadas por ondas longitudinais ou primárias (Cirne 

et al., 1984).  

 

Figura  2.3: Representação esquemática de uma onda de corpo (Paneiro, 2014). 

 

 

Figura  2.4: Representação esquemática de uma onda de cisalhamento (Paneiro, 2014). 

2.2.4 – Propagação das ondas de tensão em meios elásticos.  

A teoria de propagação das ondas de tensão baseia-se na relação que existe entre as partículas 

presentes na rocha. Para a propagação das referidas ondas, é necessário que se leve em conta para 

além da relação das partículas presentes nas rochas, as suas propriedades tal como a densidade e 

as constantes elásticas uma vez que são essas que determinam a velocidade de propagação das 

mesmas. Esta teoria, em geofísica, é utilizada no estudo de tremores de terra e, contribui 

significativamente no estudo e/ou conhecimento da estrutura interna de determinados corpos (Cirne, 

J. et al., 1984).  
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Para que haja propagação de ondas, é necessário que os corpos estejam sujeitos a estados de 

tensão e/ou solicitações dinâmicas. Essas solicitações, causam deformações nas direcções em que 

são aplicadas. As deformações causadas estão associadas a passagem dos pulsos sísmicos, por 

isso, é necessário que se leve em conta uma outra grandeza que é o tempo (Bernardo, 2004). Kolsky 

(1963), aplicando a Lei de Hooke à um corpo de volume paralelepipédico ortonormado, expôs a 

equação que determina (Eq. 11) a deformação (△, dilatação) de um meio com a sua densidade ρ. 

𝜕2△

𝜕𝑡2  = 
𝜆+2𝜇

𝜌
 Lap△                                         (Equação 11) 

A expressão acima referida, descreve a equação geral de propagação das ondas que causam as 

deformações de volume (△) dos corpos e, é mais frequente ser representada pela equação 12. 

𝜕2△

𝜕𝑡2  = vp Lap△,                                          (Equação 12) 

onde  vp é a velocidade de propagação da onda P. 

A velocidade de propagação da onda P (vp, Eq. 13) pode ser adquirida em laboratório através de 

ensaios ultrassónicos ou pelo conhecimento das propriedades elásticas do material como a 

densidade (ρ), ou ainda pelas características de deformabilidade do material como o coeficiente de 

Poisson (v) e o módulo de Young, aplicando a Lei de Hooke (Kolsky, 1963). 

vp = √
λ+2μ

ρ
 = √

E (1−𝑣)

ρ (1+𝑣)(1−2𝑣)
                             (Equação 13) 

Uma vez que o corpo é sujeito a uma distorção (ω), verificam-se algumas alterações na sua forma 

equivalente às equações do movimento. 

∂2ω

∂t2  = 
μ

ρ
 Lapω                                      (Equação 14) 

Esta onda é conhecida por onda transversal e o seu movimento é perpendicular ao movimento da 

partícula. A sua velocidade de propagação, é adquirida por análise das equações acima referidas. 

vs = √
E

2ρ (1+𝑣)
 = √

μ

ρ 
                                   (Equação 15)         

2.3 – Tomografia sísmica.  

De modo a entender melhor o interior da terra, os sismólogos produziram à comunidade de 

geociências uma técnica que tem ajudado muito no desenvolvimento de suas actividades. Essa 

técnica é a chamada tomografia sísmica e tem como principal propósito, determinar imagens e/ou 

modelos bidimensionais (2-D) e tridimensionais (3-D) do interior da terra a partir do ajuste de 

informações adquiridas de ondas sísmicas provocadas por terremotos naturais ou fontes sísmicas 

artificiais (Zhao et al., 2015).  
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A técnica acima referida, também é tida como uma técnica de aquisição dos tempos de chegada uma 

vez que as medições para aquisição das informações são primeiramente feitas a partir da 

propagação de ondas sísmicas num determinado meio. Em seguida, os resultados obtidos 

(amplitude, tempo de viagem) são utilizados para inferir e/ou estimar os valores de velocidade desse 

meio no qual propagaram-se as ondas. A propagação dessas ondas num determinado meio, pode ser 

escrita por uma integral ou pela soma das características e/ou propriedades do meio (Stewart et al., 

1991). Para obter previsões e/ou estimativas sobre as propriedades físicas do meio, as técnicas 

tomográficas não só reconstroem imagens; mas, também procuram fazer uma vasta cobertura de 

medições angulares (exemplo, as vias de transmissão).  

2.3.1 – Princípios básicos da tomografia sísmica. 

As técnicas de funcionamento da tomografia sísmica são similares as da tomografia computorizada. A 

diferença existente entre ambas, é que a tomografia computorizada utiliza os raios-x e a tomografia 

sísmica os raios sísmicos. Os raios sísmicos utilizados na tomografia sísmica (Fig. 2.5), representam 

as trajetórias das ondas propagadas no meio. O movimento dos raios sísmicos da origem até ao 

ponto de chegada é aplicado às ondas de superfície e às de volume e/ou corporais que apresentam 

frequências consideráveis (Zhao et al., 2015). O tempo de viagem que estes raios levam da origem 

até ao ponto de chegada, é considerado como uma função de várias coordenadas do recetor e que 

definem a teoria dos raio (Cerveny, 2001).   

 

Figura  2.5: Diagrama esquemático de tomografia sísmica (Zhao, 2015). 

Os dados comumente utilizados na aquisição sísmica tomográfica, são os tempos de viagem das 

ondas P e S. Quando esses tempos atravessam um corpo por via da propagação de ondas sísmicas, 

os mesmos podem ser mais lentos ou mais rápidos devido às anomalias (falhas, fraturas, 

descontinuidades, intrusões) que podem ser encontradas nestes corpos. Ao contrário, ou seja, os 

raios que atravessam em meios e/ou formações homogêneas não apresentam diferenças nos tempos 

de viagem das ondas sísmicas propagadas e calculadas para esses meios. Entretanto, os desvios de 

velocidades causados pela presença de anomalias assim como a localização e o formato e/ou 
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geometria destas,  podem ser determinados pelo cálculo inverso dos tempos de viagem (Zhao et al., 

2015). 

2.3.2 – Classificação da tomografia sísmica. 

O campo da aplicação da tomografia é bastante vasto. Todavia, a mesma é utilizada em ciências 

como a medicina, a Biologia, as ciências dos materiais e a Geologia. Mas é necessário que se leve 

em conta que, apesar da mesma ter uma vasta área de aplicação, o seu objectivo fundamental é 

obter em todos seus usos uma seção transversal de um meio e/ou formação alvo possibilitando deste 

modo a dedução das ocorrências da estrutura interna deste mesmo meio (Bording, R. et al., 2006).  

Uma vez que o campo da aplicação da tomografia é bastante vasto, é natural que apareçam vários 

termos técnicos relacionados à esta temática. Por ser assim, a mesma é classificada e resumida da 

seguinte forma:  

 Tomografia das ondas de corpo e de superfície; 

 Tomografia local, regional e global; 

 Tomografia crustal, tomografia de manto e a central; 

 Tomografia de terremoto local e tomografia telessísmica; 

 Tomografia de velocidade sísmica, tomografia de atenuação sísmica e de anisotropia 

sísmica; 

 Tomografia terrestre, lunar e tomografia solar. 

Os levantamentos geofísicos com recurso a tomografia das ondas de corpo e de superfície utilizam 

os dados sísmicos. Entre os dados sísmicos comumente utilizados, encontram-se os tempos de 

viagem das ondas P e S que propiciam a tomografia de tempo de viagem (Zhao et al., 2015). 

2.4 – Tomografia do tempo de viagem.  

Como já referido em secções anteriores, os dados comumente utilizados na tomografia sísmica, são 

os tempos de viagem das ondas longitudinais (P) e as ondas de cisalhamento (S). A utilização destes 

dados para a construção de modelos de velocidade do interior de determinados meios e/ou 

formações geológicas requer a aplicação de um método denominado inversão geofísica. Deste modo, 

a aplicação deste método na tomografia de tempo de viagem, tem como objectivo adquirir parâmetros 

físicos destes meios tal como: a velocidade das ondas longitudinais e de cisalhamento, fator de 

qualidade e os parâmetros anisotrópicos. Os dados aqui referidos podem ser utilizados na sismologia, 

na geodinâmica assim como na prospecção de petróleo e recursos minerais metálicos (Nobes et al., 

2017). 

Muitos estudos relacionados à construção de modelos sísmicos, recorrem à tomografia de tempo de 

viagem por ser uma das ferramentas muito importante e simples (Gu et al., 2012).  

O uso da tomografia sísmica de tempo de viagem para a construção de modelos é preferível em 

muitos casos, quando baseada na teoria dos raios, uma vez que apresenta elevada capacidade 
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computacional. No processo de computação e/ou processamento dos dados para a definição dos 

parâmetros necessários do modelo são utilizadas duas técnicas das quais: a parametrização com a 

discretização sem blocos e a discretização com blocos. Entre os métodos aqui citados, é preferível 

utilizar a parametrização com a discretização em blocos porque os cálculos são fáceis o que leva à 

maior compreensão dos mesmos (Nobes et al., 2017). Durante os cálculos e/ou inversão dos dados é 

comum a construção de matrizes, uma vez que é um método que ajuda na aquisição mais correta 

dos resultados. A construção destas matrizes requer a definição das células e dos nós (Fig. 2.6) que 

são muitas vezes utilizadas para tornar discreto o modelo de velocidade no espaço durante a 

parametrização (Nobes et al., 2017).  

 

Figura  2.6: Matriz de células e nós de um modelo tridimensional (Adaptado de Zhao, 2015). 

A definição das células e dos nós nas faces de um modelo, pode ser aplicada em modelos regulares 

e irregulares. Os modelos regulares, requerem uma malha mais apertada de modos a adquirir bons 

resultados mas, em termos de processamento dos dados, levam muito tempo (Nobes et al., 2017).  

Durante o processo de construção de modelos 2-D e 3-D na tomografia sísmica é implícito que a 

inversão esteja envolvida (Rawlinson, 1996). Sendo assim, o procedimento e/ou metodologia utilizada 

para o desenvolvimento deste processo realiza-se em três fases. Na primeira fase é realizada a 

parametrização do modelo cuja finalidade é definir os parâmetros necessários para especificação do 

modelo; na segunda fase, faz-se a modelagem direta cuja finalidade é calcular a trajetória dos raios e 

os tempos de viagem entre o par de fontes e recetores e,  finalmente realiza-se a modelagem inversa 

para obter os parâmetros determinantes do modelo reduzindo a diferença entre os tempos de viagem 

observados e calculados com a perturbação do modelo (Rawlinson, 1996). 

2.4.1 – Parametrização do modelo. 

 Tal como já referido na secção anterior, a busca de um modelo de um meio e/ou formação requer a 

aplicação de determinados métodos como o das células retangulares e o método dos nó da malha 

que quando parametrizados levam-nos à especificação dos resultados (Gu et al., 2012). Com a 
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aplicação destes métodos, podem ser gerados três tipos de modelos de lentidão que podem ser: 

células homogêneas e heterogêneas 2-D, blocos 3-D com valores de velocidade constante e matrizes 

retangulares com valores de velocidade atribuídos aos nó da malha. Entretanto, o método 

comumente utilizado para a parametrização dos modelos, é o método das células regulares (Arvanitis 

e Al-Anazi, 2009). Quando este método é aplicado, utiliza-se como elemento da matriz jacobiana o 

comprimento do raio que transpõe cada célula. Mas isso só é verdade quando os valores de 

velocidades são constantes em cada célula. Caso contrário, ou seja,  se os valores de velocidades 

apresentam  uma variação contínua, é preferível utilizar o método dos nó (Nobes et al., 2017). A 

utilização deste método, requer a definição de um valor de velocidade para cada ponto do nó da 

malha (Fig.2.7) e em seguida, faz-se a interpolação dos mesmos permitindo deste modo a variação 

contínua da velocidade nas diferentes direções (Rawlinson, 1996). 

 

Figura  2.7: Parametrização das velocidades nos nós da malha (Adaptado de Rawlinson, 1996). 

2.4.2 – Solução do problema direto. 

A resolução do problema direto na tomografia sísmica de tempo de viagem, tem como finalidade 

determinar o caminho dos raios e o tempo de viagem residual. Para isso, é necessário a aplicação de 

determinados métodos como por exemplo os métodos de disparo, o método de flexão (Bending), o 

método das diferenças finitas e o network method (Rawlinson, 1996).  

Dos métodos no parágrafo acima referidos, os mais comuns e desenvolvidos recentemente são o 

método das diferenças finitas e o network method. Entretanto, o método das diferenças finitas para 

determinar os caminhos dos raios e os tempos de viagem entre o par de fontes e recetores constitui a 

melhor opção porque com a aplicação do mesmo, é possível dar solução à determinados problemas 

que não seriam possíveis com aplicação dos métodos de flexão e de disparo (Podvin e Lecomte, 

1991). Entre estes problemas encontram-se o custo computacional quando são utilizados muitos 

valores de tempos de viagem (Rawlinson, 1996). Os mesmos foram superados aplicando um 

esquema que possibilitou a determinação dos tempos de viagem. Este esquema é suportado pelo 

método de diferenças finitas da equação eikonal e o mesmo permite o uso das frentes de onda em 
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substituição dos raios. Neste esquema, o modelo de velocidade  foi criado como uma malha de 

pontos com intervalos iguais (Fig. 2.8). 

 

Figura  2.8: Malha de diferenças finitas (Adaptado de Rawlinson, 1996). 

No esquema acima, a determinação dos valores dos nós E1, E2, E3 e E4 é feita a base de interpolação 

linear considerando o ponto D como a origem da onda e aplicando a seguinte equação: 

t  = 
h

2
 (sE1 + sD),                                                         Equação(16)  

onde h, é o intervalo entre os nós da malha; s, é a lentidão ou velocidade  conhecida nos nós. Já os 

restantes valores (F1, F2, F3, F4) são adquiridos pelo cálculo 2-D da equação eikonal: 

(
∂t

∂x
)

2

 + (
𝜕𝑡

𝜕𝑧
)

2

 = s (x, z)                                                 Equação (17) 

Para sabermos qual o valor no centro da malha (Fig.2.9) ou seja, entre os quatro pontos (exemplo: D, 

E1, E2, F1) são feitos cálculos a base de aproximações utilizando as equações: 

∂t

∂x
 = 

1

2h
 (t0 + t2 – t1 – t3)                                                 Equação (18) 

∂t

∂z
 = 

1

2h
 (t0 + t1 – t2 – t3)                                                 Equação (19) 

 
 

D E3 

F3 E4 

F2 

F4 

F1 E2 

E1 
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Figura  2.9: Gradiente de aproximação. (a) – 𝜕t/𝜕x indica a média das duas diferenças no eixo de x. (b) – 𝜕t/𝜕z 

indica a média das duas diferenças no eixo z (Adaptado de Rawlinson, 1996). 

A determinação do tempo de viagem para o ponto F1 é feita pela substituição das equações (18 e 19) 

na equação (17) sem entretanto precisar considerar o ponto (D) como a origem das ondas. Sendo 

assim, os cálculos dos tempos para este ponto são feitos por aproximação da equação de onda 

utilizando os tempos de viagem da fonte para os pontos D, E1, E2 (Rawlinson, 1996). 

A obtenção dos tempos de viagem para os demais pontos pode ser conseguida pela expansão da 

solução adquirida pelo cálculo dos tempos de viagem nos nós dos primeiros quatro pontos (Fig. 2.10). 

 

Figura  2.10: Expansão do quadrado (Adaptado de Rawlinson, 1996). 

2.5 – Teoria da inversão na tomografia sísmica. 

Com base em inferências tiradas a partir de observações, a teoria inversa envolve uma série de 

técnicas matemáticas que permitem sintetizar os dados e assim adquirir informações fundamentais 

sobre aquilo que pode ser provado pela ciência experimental (mundo físico) ou através de 

procedimentos convencionalmente considerados válidos. A palavra "inverse theory" é o oposto de 
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"forward theory" e, baseando-se em algum princípio ou modelo, pode ser definida como o método de 

previsão dos resultados de dados inferidos. Geralmente a teoria inversa pretende determinar 

estimativas dos parâmetros do modelo (Menke et al., 1989).  

Outros autores definem a inversão como uma forma matemática de prever e/ou estimar uma resposta 

na base de tentativas e erros e assim poder transformá-la até alcançar a resposta aceitável. O termo 

inversão é apontado como o inverso da modelagem direta ou simplesmente a modelagem. Seu papel 

fundamental, é fornecer informações sobre parâmetros numéricos desconhecidos que entram no 

modelo, mas não o próprio modelo (Barclay et al., 2007). 

Em comparação com o problema directo, os problemas inversos são mais difíceis de ajustar uma vez 

que os parâmetros dos seus modelos variam de valores numéricos discretos à funções contínuas de 

uma ou mais variáveis. 

Como já referido em subtítulos anteriores, a tomografia sísmica de tempo de viagem tem como seu 

principal objectivo construir modelos do interior de determinados meios e/ou formações. Estes 

modelos são depois esquematizados e/ou estruturados recorrendo aos problemas inversos. As 

imagens aqui referidas e que são esquematizadas com recurso aos problemas inversos, são os 

campos de velocidades tridimensionais do interior das formações e/ou meios. Neste processo é 

necessário que se façam inicialmente algumas estimativas. Para tal, recorre-se ao problema directo 

que tem como finalidade prever sismogramas a uma determinada distância da origem sísmica 

(Trampert et al., 1998). Este problema aparece antes do problema inverso e utiliza a expressão 

abaixo: 

𝑠𝑖(t, △) = ∫
Ω[𝑣(𝑟)]

𝑔𝑖[𝑡,△, 𝑣(𝑟)]𝑑𝑟 ,                                (Equação 20) 

onde 𝑠𝑖(t, △) representa o sismograma; r, a posição no interior da terra ou outro meio; g, descreve a 

propagação da onda elástica; Ω, a trajetória da onda e △, indica a distância da fonte da onda sísmica 

em função do tempo. 

No processo de aquisição dos dados, o par de fontes e receptores para a propagação de ondas em 

meios elásticos é colocado em zonas diferentes. Quando assim acontece, algumas partes do meio 

por onde se está a propagar as ondas tornam-se visíveis e outras não, levando a erros nos dados 

medidos. Nestas situações, o número de variáveis em comparação com as observações é tão 

elevado o que leva o problema inverso ser considerado mal posto. Para que se dê solução à estes 

problemas, recorre-se aos métodos de regularização (Trampert et al., 1998).  

Há muitos problemas inversos e de extrema importância a volta do campo da física cuja sua 

resolução envolve equações que podem  ser complexas. Alguns autores como Hadamard consideram 

o problema inverso como um problema mal formulado (Hansen et al., 2010). O mesmo considera este 

problema bem posto quando obedece os seguintes critérios: 

 Existência: deve haver sempre uma solução para o problema. 
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 Singularidade: a solução do problema deve ser única. 

 Estabilidade: os resultados ou soluções devem ter uma ligação contínua com os dados.  

Os levantamentos geofísicos com recurso aos tempos de viagem das ondas longitudinais, envolvem 

um grande número de dados. Nestes levantamentos, são utilizados vários equipamentos como por 

exemplo sensores transmissores de energia proveniente de uma fonte natural ou artificial e os 

sensores receptores que irão encarregar-se de receber essa energia que se propaga através de um 

meio. Estes equipamentos apresentam alta sensibilidade ao ruído que podem levar a erros na 

modelação. Se durante a inferência dos dados estes equipamentos captarem alguma informação que 

não seja a produzida pelo equipamento gerador, consequentemente irão aparecer erros que 

provavelmente levarão à soluções não esperadas. Por isso, o problema mal posto caracteriza e/ou 

define o problema inverso e, pode ser visto como aquele que não apresenta solução única isso 

devido a erros associados aos dados (Kabanikhin et al., 2008).  

A presença de erros associados à aquisição de dados em levantamentos geofísicos é comum, isso 

devido a quantidade de dados que são utilizados e a complexidade que os mesmos apresentam. Os 

erros também podem estar associados a presença de ruídos durante o processo de medição. 

Portanto, para dar solução aos problemas inversos devemos antes estimar a solução da equação de 

um conjunto de dados observados. A estimação é feita utilizando fórmulas analíticas cujo resultado a 

obter depende muito da forma como os dados foram adquridos e dos seus erros (Baumeister et al., 

2005).  

2.5.1 – Solução dos problemas inversos. 

O processo de inversão na tomografia de tempo de viagem, envolve uma série de dados de medição 

que estão sujeitos a erros. Deste modo, ao darmos solução aos problemas inversos, é necessário 

que tenhamos a noção de que os resultados esperados, poderão apresentar alguma diferença uma 

vez que os erros inevitáveis associados aos dados causam algumas irregularidades na equação 

original, o que propicia grandes variações na solução final. Portanto, uma vez que os erros são 

inevitáveis, é necessário que os mesmos sejam reduzidos de modo a encontrar uma solução 

aceitável (Baumeister et al., 2005). Para tal, é necessário que se incluam a base de suposições e/ou 

deduções dos parâmetros ou dados observados (teóricos) algumas informações que limitem o 

número de soluções possíveis. Portanto, a equação linear mais transparente e simples para a 

resolução e compreensão deste problema é:  

d = Gm,                                                                  (Equação 21) 

onde G representa o modelo directo; d e m são consideradas duas funções contínuas em que m 

representa o modelo e d representa os dados deste modelo (Tarantola et al., 2005).  

Por outro lado, para dar solução aos problemas inversos, é necessário que se leve em conta alguns 

tópicos como a existência, singularidade e estabilidade. Esses tópicos surgem com o objectivo de 

transformar o problema mal posto (i.e., o problema inverso) como bem posto. Para tal, é necessário 
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que se façam testes a base de suposições dos modelos matemáticos. De um modo geral, os 

problemas inversos apresentam sempre solução única. No entanto esta solução pode não ser 

facilmente encontrada porque os dados não são perfeitos. Mesmo que sejam perfeitos, é necessário 

ter em conta de que podem não conter informações suficientes que possibilitem a recuperação da 

informação (quantidade física) desejada. Quanto a estabilidade, o que se quer é que os resultados 

estimados tenham uma relação contínua com os dados. Para tal, é necessário saber se uma 

alteração dos dados causada por uma pequena mudança numa determinada área do meio a que se 

está a estudar, leva à pequenas alterações no resultado (Baumeister et al., 2005).  

Na solução dos problemas inversos há que considerar dois pontos de vista. O primeiro leva em conta 

a existência de um modelo físico e/ou real (por exemplo, modelo físico construído a base de gesso 

que é o objecto de estudo deste trabalho) cujo mesmo apresenta propriedades geofísicas que dão 

origem aos dados observados (teóricos). O segundo leva em conta a existência de uma equação 

matemática (21) que gera a solução deste problema. A existência de um modelo real ou de um meio 

que apresente alguma propriedade física que pode ser medida é clara e evidente, mas a existência 

de uma fórmula que permita resolver, ou seja, construir modelos que espelhem rigorosamente os 

modelos físicos é questionável, isso pelo simples fato de que os dados associados a estes processos 

apresentam sempre algum erro (Zhdanov, 2015).  

Na singularidade o objectivo fundamental é que se encontre rigorosamente uma solução do problema 

inverso. Mas, como já referido em secções anteriores, a aquisição da mesma é difícil se não, quase 

impossível pelo simples fato de que os dados associados à este processo apresentam sempre erros. 

Os erros estão ligados à vários fatores como a presença de ruído, a má colocação dos sensores na 

zona a que se pretende estudar, falhas nos equipamentos de leitura e registo das informaçãos e 

tantos outros. Portanto, para minimizar a margem de erro possível é necessário que se criem 

algumas situações práticas. Estas situações, partem do pressuposto de que os parâmetros do 

modelo dados em uma área 3-D (Eq. 22), produzam resultados (dados) que obedeçam os mesmos 

padrões ou seja, devem ser uma função de três variáveis (Eq. 23). Portanto, é necessário que se 

tenha a noção de que a intenção aqui, não é que os resultados sejam rigorosamente iguais, ou seja, 

tenham físicamente o mesmo significado que as coordenadas (x, y, z) do modelo (Zhdanov, 2015).  

m = m (x, y, z)                                                        (Equação 22) 

d = d (r1, r2, r3)                                                        (Equação 23) 

Em situações práticas da singularidade, podemos mudar as posições dos equipamentos de 

transmissão e receção, considerando que haja um espaço vetorial nulo. Com isso obtemos a 

equação: 

rt = (xt, yt, 0);        rr = (xr, yr, 0)                                  (Equação 24) 

em que as mesmas levam-nos a equação cujos dados apresentam-se em função de quatro 

parâmetros: 
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d = d (xt, yt, xr, yr)                                              (Equação 25) 

Este é o caso prático da singularidade que pode levar-nos à uma e única solução porque os 

parâmetros dos dados ocupam maior espaço (4-D) que os do modelo (3-D). Deve-se lembrar que 

este problema não tem nada em comum com a teoria (Zhdanov, 2015).  

O objectivo na estabilidade é que os resultados a encontrar para os problemas inversos apresentem 

alguma relação com os dados. Ou seja, a solução de um problema inverso é considerada estável 

quando ligeiras mudanças nos dados medidos reflictam-se nas soluções deste problema (Sen, 2006). 

2.5.2 – Inversão linear. 

Dos variados métodos de inversão geofísica existentes, os mais conhecidos são os métodos lineares 

inversos. Para que este método seja definido, é necessário que os dados sejam uma função linear 

dos parâmetros do modelo. Esta definição é feita a base de estimativas e só será levada em 

consideração caso essas estimativas funcionem (Sen e Stoffa, 1995). Portanto, para que se dê a 

solução à inversão linear recorre-se ao método dos mínimos quadrados que exprime analiticamente a 

equação: 

m = G
-1

d                                                      (Equação 26) 

onde m, é o modelo inical; GT, é a matrizi inversa; d, os dados geofísicos observados. Este método 

irá funcionar supondo a existência da matriz inversa. Caso contrário, recorre-se a regularização 

(Berryman et al., 1991).  

2.5.3 – Inversão não-linear. 

Em alguns casos a questão da não-linearidade em levantamentos geofísicos depende da formação 

ou meio a que se está a estudar. Esses meios ou formações irão de certa forma influenciar a 

trajetória das ondas elásticas levando à uma grande variação nos dados (velocidades das ondas 

longitudinais, tempos de viagem das ondas longitudinais) a que se pretendem adquirir (Trampert et 

al., 1998). A trajetória das ondas nestes meios podem apresentar uma grande curvatura que só 

poderá ser resolvida com o início da inversão (Berryman et al., 1991). Para dar solução ao problema 

de curvatura (não-linearidade) dos raios, recorremos a linearização do problema expandindo a 

equação (20) em série de Taylor a volta de um modelo inicial (m0) até atingir o termo de primeira 

ordem (Sen e Stoffa, 1995).          

 △d = G0 △m                                            (Equação 27)                                  

onde △d e G0 é a matriz de derivadas parciais dos dados sintéticos em relação aos parâmetros do 

modelo. A relação acima, retrata a relação linear entre as perturbações nos dados e no modelo. 

Em outros casos a solução da inversão não linear requer o uso de algoritmos iterativos (Berryman et 

al., 1991). Os mesmos consistem em: 
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1 – Definir um modelo numérico a partir de um modelo inicial; 

2 – Calcular a matriz da trajetória dos raios e os tempos de viagem para o modelo virtual de modos a 

definir a margem de erro (diferença) entre os dados observados e calculados (△d = dobs - dcal); 

3 – Se a margem de erro for pequena, logo consideramos este o modelo virtual como definitivo e 

paramos o processamento. 

4 – Buscar a solução do problema da inversão linear a partir das correções do modelo virtual, 

adquirindo um novo modelo; 

5 – Com as correções feitas, atualizar o modelo virtual ao novo  adquirido; 

6 – Voltar ao passo 2. 

2.6 -  Métodos de Inversão de Dados Sísmicos. 

O processo que leva a determinação do campo de velocidades na solução do problema inverso, 

envolve uma série de métodos. Entre os métodos comumente utilizados neste processo; encontram-

se o método de reconstrução algébrica (ART), o método de reconstrução simultânea iterativa (SIRT) 

e o método dos quadrados mínimos (LSQR) (Rawlinson, 1996). Mais recentemente foram 

desenvolvidos métodos de otimização global como o método de Monte Carlo, algoritmos genéticos e 

o método Simulated Annealing (Mendes, 2008). 

Para acabar com o problema das soluções múltiplas em interpretações de dados geofísicos, foram 

utilizados métodos de busca global como o simulated annealing e algoritmos genéticos. O algoritmo 

genético foi utilizado para pesquisa estocástica sobre o espaço do parâmetro cuja finalidade é gerar 

novos conjuntos de parâmetros (Basokur et al., 2007). O mesmo apresentou algumas desvantagens 

como numerosas avaliações das funções desajustadas no espaço do modelo, lentidão em termos 

computacionais e é muito dispendioso (Basokur et al., 2007). Pelo facto de apresentar estes 

pequenos problemas, o mesmo foi associado com métodos clássicos de otimização mas, ainda 

assim, não se conseguiu alcançar os resultados desejados, pelo que, houve a necessidade de utilizar 

algoritmos genéticos híbridos para minimizar o tempo computacional (Basokur et al., 2007). Horne e 

MacBeth (1994); desenvolveram um esquema de inversão utilizando algoritmos genéticos para 

simplificar a modelagem direta ou seja a estrutura 3D para um meio homogéneo anisotrópico cuja 

finalidade era inverter as observações das ondas transversais. 

O método de Simulated Annealing para inversão das formas de onda foi desenvolvido e utilizado por 

Sen e Stoffa (1991) para correlacionar velocidades e densidades de diferentes camadas em função 

da temperatura. Para tal colocam um sólido em aquecimento aumentando a temperatura e, em 

seguida colocam-no em resfriamento lento de modo a atingir a energia mínima (temperatura crítica) e 

que leva a cristalização dos sólidos. Aplicando o esquema de inversão a parametrização de modelos, 

os resultados foram diferentes aos modelos verdadeiros, mas, os valores de correlações entre 
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velocidade, densidade e temperatura eram elevados (fig 2.11), levando a deduzir que a função a que 

pretendia aprimorar era extremamente multimodal. Baseando-se sobre este método, 

Pullammanappallil e Louie (1994) aplicam a técnica de otimização não-linear com a finalidade de 

adquirir informações das velocidades de superfície com recurso a inversão dos primeiros tempos de 

chegada. Como resultado da aplicação desta técnica, os modelos finais deram a possibilidade de 

fazer comparações dos erros dos mínimos quadrados.  

 

Figura  2.11: Elevados valores de correlações resultantes de modelos construidos com o algoritmo Simulated 

Annealing (Adaptado de Sen e Stoffa, 1991). 

Dados de refração sísmica para a construção de modelos de velocidades de profundidade foram 

utilizados recorrendo a algoritmos de reconstrução iterativa simultânea (SIRT). O processo foi 

desenvolvido em duas fazes onde na primeira, fez-se a inversão dos dados de refração recorrendo à 

correção linear da normal moveout correction (NMO) cuja finalidade foi estimar componentes de baixa 

frequência das velocidades de refração assim como encontrar nas zonas mais profundas a superfície 

de contacto por onde dá-se a refração (Belfer e Landa, 1996). Na segunda fase, fez-se a tomografia 

de refração cujo objectivo foi de construir um modelo reduzido e/ou suavizado de velocidades. A 

aplicação do algoritmo segundo o autor, foi de extrema importância pelo fato de apresentar alguma 

flexibilidade ao suportar geometrias diferentes e ângulos de projeção limitados (Belfer e Landa, 1996). 

Com essa técnica, foi possível gerar reduzidas variações laterais de velocidades. 

Partindo da tomografia de tempo de viagem e na migração de Kirchhoff, foram desenvolvidos 

métodos de reconstrução de imagens sísmicas de ondas P recorrendo a uma técnica que se assenta 

no algoritmo SIRT. A técnica permitiu a construção de um cenário de campos de velocidades. A 

finalidade deste método, foi de testar a capacidade que ele apresenta em dar resposta aos problemas 
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de revelação dos modelos que se encontram em zonas com bastante discordância e/ou 

heterogéneas (Grandjean, 2005). 

2.6.1 – Técnica de reconstrução simultânea iterativa (SIRT). 

A aplicação desta técnica tem como finalidade fazer uma busca local sobre o espaço do modelo. O 

procedimento envolve a definição de células sobre este espaço cuja finalidade é corrigir a lentidão 

dos raios que as transpõe. Para isso, faz-se uma distribuição simultânea do tempo residual ao longo 

de cada trajetória dos raios. Este processo é desenvolvido de forma iterativa e, é terminado assim 

que a solução seja aceite (exemplo: quando o tempo residual deixa de diminuir consideravelmente) 

(Rawlinson, 1996). Para que a solução seja aceite, são necessárias várias iterações que podem levar 

à uma má convergência nos resultados. Para melhorar sua convergência e tornar a solução estável, 

aplica-se uma função de ponderação para regular as iterações (Hao et al., 2013). 

Em muitos casos, para melhor darmos solução aos problemas de inversão de dados sísmicos, é 

necessário que as técnicas sejam aplicadas não de forma isolada. Por isso vários estudos apontam 

que, a melhor solução parte da combinação dos aspectos positivos de determinadas técnicas como é 

o caso dos algoritmos híbridos (Mendes, 2008). 

2.7 – Aplicação de algoritmos híbridos na inversão de dados sísmicos. 

A inversão com recurso aos tempos de viagem é um processo que envolve distintas soluções. De 

modo a evitar as mesmas, combinações de diferentes técnicas que se baseiam muitas delas em 

inversões de matrizes e inversões tomográficas têm sido desenvolvidas para inferir modelos de 

velocidades. Destas combinações, resultam os algoritmos híbridos que têm como função explorar 

diversos aspectos positivos dos variados algoritmos existentes e que têm sido utilizados neste 

domínio. Por exemplo; Mendes (2008) desenvolveu uma técnica híbrida que explora melhor os 

aspectos positivos dos algoritmos de Monte Carlo e SIRT para fazer uma inversão de refração. A 

implementação do mesmo foi realizada em duas etapas onde na primeira o autor resolve o problema 

da inversão não linear aplicando o algoritmo de Monte Carlo para fazer a busca global e, na segunda 

aplica o algoritmo SIRT para construir o campo de velocidades (Mendes, 2008). Ainda sobre os 

algoritmos que resolvem o problema de busca global, foram desenvolvidas técnicas híbridas de 

inversão que combinam o Damped least squares (DLS) e o Very Fast Simulated Annealing (VFSA). 

Estes algoritmos foram desenvolvidos com a finalidade de acabar com as desvantagens 

apresentadas pelos algoritmos de busca global no que diz respeito a inversão de curvas de dispersão 

de ondas Rayleigh (Lihua et al., 2014). Das combinações e comparações feitas, verificou-se que a 

técnica é mais poderosa e correta para a inversão da velocidade das ondas transversais na curva de 

dispersão das ondas Rayleigh (Lihua et al., 2014).  A técnica VFSA também veio a ser combinada 

com a técnica padrão de hibridização Particle Swarm Optimization (PSO) cujo objectivo foi dar 

solução ao problema de otimização não-linear (Guo et al., 2018). Sobre esta técnica híbrida, aplicou-

se o método de inversão pré-empilhamento que permitiu de modo especial desenvolver a função 

regularizada de preservação dos limites aplicando várias funções que se baseiam em estruturas 
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bayesianas. Com esta técnica, os autores apresentam a eficiência que a mesma apresenta (Fig 2.12) 

em termos computacionais quando são testados os dados sintéticos e os dados de campo (Guo et 

al., 2018). 

 

Figura  2.12: Comparação entre os dados sintéticos e os dados de campo resultantes da aplicação da técnica 

VFSA e PSO (Guo et al., 2018). 

Outra técnica híbrida foi desenvolvida com o objectivo de estimar modelos da terra e a mesma 

combina algoritmos genéticos (GA) de inversão de prestack e poststack (Mallick et al., 2000). Numa 

técnica híbrida não-linear, foram também combinados os algoritmos genéticos (GA) com os métodos 

do gradiente conjugado (CG) cuja finalidade foi a inversão da impedância acústica sísmica (Zilong et 

al., 2014). De um modo particular, o algoritmo genético foi aplicado por apresentar alta eficiência na 

otimização global e o outro é  mais eficiente na otimização local da função objectivo. Como resultado 

da implementação desta técnica, aprimorou-se a taxa de convergência dos algoritmos de busca 

aleatória que requerem uma pesquisa global no espaço da solução (Zilong et al., 2014). Mais 

recentemente, foram desenvolvidas técnicas que combinam algoritmos genéticos (GA) ou de busca 

global com os algoritmos de busca local cuja finalidade, foi de reduzir a função que se deseja, e 

verificar as suas resultantes de modos a conseguir obter com maior clareza a otimização local e 

global de várias funções (Noack e Funke, 2017). A combinação destas técnicas resultou num 

algoritmo denominado hybrid genetic-deflated Newton (HGDN) que otimiza dez vezes mais as 

funções e de forma precisa e/ou eficiente (Noack e Funke, 2017). 

Para o cálculo dos tempos de viagem das primeiras chegadas em modelos bidimensionais com 

superfícies irregulares, foram desenvolvidos recentemente algoritmos híbridos que resultam da 

combinação da equação clássica eikonal (CEE) com a equação eikonal dependente da topografia 

(TDEE) (Lan et al., 2018). O processo é desenvolvido aplicando primeiro a equação eikonal 

dependente da topografia nas zonas irregulares do modelo (fig 2.13) e, em seguida aplica-se a 

equação clássica eikonal em todo o modelo. O mesmo tem como finalidade, obter alta capacidade de 

simulação dos dados reduzindo deste  modo a memória computacional e o tempo de processamento. 
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A elevada capacidade de simulação dos dados, leva o método a ser potencialmente aplicável na 

aquisição de distintas imagens de alta resolução (Lan et al., 2018). Com o objectivo de recuperar 

secções não convexas e desconhecidas dos limite dos dispersores, foram combinados em simultâneo 

métodos iterativos baseados na otimização com os métodos de imagem direta de raio (Zhao e Zhong, 

2018). 

 

Figura  2.13: Demostração esquemática da aplicação do algoritmo CEE/TDEE em diferentes zonas (Adaptado 

de Lan et al., 2018). 

As técnicas acima desenvolvidas não têm sido somente utilizadas no domínio da geofísica e/ou 

sísmica, pelo que, as mesmas também são aplicáveis para a interpretação geoeléctrica 2D de modo 

a propiciar estimativas de parâmetros estáveis e válidos (Nardis et al., 2005). No que diz respeito a 

operação de reservatórios, é necessário que se faça o uso de várias técnicas para que se possa 

cumprir com determinados requisitos. Segundo pesquisadores, modelos como a programação linear 

(LP), programação não linear (PNL) e a programação dinâmica (DP) são de forma geral utilizados 

para otimizar vários reservatórios (Adeyemo e Stretch, 2018). A aplicação da programação linear tem 

sido a mais comum porque com a mesma consegue-se linearizar o problema. Já a programação 

dinâmica é mais usada para o problema da não-linearidade. Em suma, a resolução destes modelos 

requer a aplicação de algoritmos híbridos para que de certa forma consegue-se alcançar uma 

determinada eficiência na operação de reservatórios (Adeyemo e Stretch, 2018).  

Coordenadas cartesianas  Coordenadas curvilíneas  
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3 – AMOSTRAS, EQUIPAMENTOS E METODOLOGIA EXPERIMENTAL. 

Neste capítulo faz-se uma abordagem dos processos e/ou ensaios laboratoriais utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho começando com a descrição do material utilizado para a construção 

do modelo físico, dimensionamento e construção do modelo, definição da matriz nas faces do mesmo 

com vista a obter-se uma geometria de aquisição dos dados. Os dados inferidos foram os tempos de 

viagem das ondas P que possibilitou a medição de propriedades como as velocidades de propagação 

desta mesma onda submetendo a amostra a esforços externos. Também realiza-se uma descrição 

dos equipamentos utilizados durante os ensaios e por fim a metodologia utilizada. 

3.1 – Material aplicado para a construção do modelo. 

Para o desenvolvimento dos objectivos propostos para este trabalho, construiu-se um modelo físico 

como alvo deste estudo. O modelo designa-se por cubo cuja matéria prima utilizada para a 

construção do mesmo é o gesso com a referência ZF 12 e as suas características são apresentadas 

na tabela (3.1). 

 
Tabela 3.1: Características técnicas do material usado para a construção do modelo (www.jh-

mat.com/galerias/pdf/62/fichatecnica.pdf). 

 

3.2 – Construção do modelo. 

A preparação da matéria prima (gesso) usada para a construção do modelo, realizou-se no 

Laboratório de Geociências e Geoengenharia do Instituto Superior Técnico (GeoLab), com recurso à 

um molde de madeira (Fig 3.1) previamente definido com as dimensões 50 x 50 x 49 cm (largura x 

comprimento x altura). Para tal, precisou-se amassar o gesso até adquirir uma consistência líquido-

plástica possibilitando deste modo a sua inserção no interior do molde. O processo, levou em 

consideração um aspecto fundamental que consistiu em deixar um vazio no interior do molde. O vazio 

tem a forma de uma esfera com um diâmetro de aproximadamente 15 cm e com o centro da esfera 

localizado aproximadamente a 25 cm nas direções x e y, 27 cm na direção z. 

Peso específico do pó 1000 kg/m
3 

Densidade da argamassa endurecida       1200 kg/m
3 

Espessura mínima 7 mm 

Granulometria inferior a 0,6 mm 

Água de mistura aprox. 34% 

Rendimento 11,5 kg/m
2
 com 10mm de espessura 

Resistência à flexão aos 28 dias  1 N/mm
2
 aproximadamente 

Resistência à compressão aos 28 dias          2 N/mm
2
 aproximadamente 

Módulo de elasticidade 1500 N/mm
2
 aproximadamente 
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Figura 3.1: Molde utilizado para construção do modelo (a); inserção da esfera no molde (b). 

 

Tendo concluído os processos acima mencionados, obteve-se o modelo (Fig 3.2) com as dimensões 

já referidas no parágrafo anterior. O mesmo foi levado a secagem ainda em cofragem de madeira no 

período de uma semana e sem cofragem no período de 30 dias isso, em ambiente natural. 

 

Figura 3.2: Modelo gerado no GeoLab do IST. 

3.3 – Equipamentos dos ensaios laboratoriais. 

Para atingir o objectivo proposto para este estudo, foram utilizados durante os ensaios de laboratório 

os seguintes equipamentos: osciloscópio digital R&S HMO 1002 Series, transdutores piezoeléctricos 

(sensores), cabos coaxiais do tipo M17/119-RG174.  
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3.3.1 – Osciloscópio. 

Durante os ensaios desenvolvidos, foi utilizado um osciloscópio digital que permite, com o uso de um 

transdutor apropriado, efetuar a leitura dos sinais elétricos (exemplo: os valores de tempos de viagem 

das ondas P assim como as frequências de um sinal periódico). 

O osciloscópio “é um instrumento de medição que permite representar de forma gráfica sinais 

eléctricos no domínio do tempo” (Alves, M. et al., 2007). A representação gráfica de um sinal, permite 

a análise de várias características assim como: a amplitude e/ou tensão (valores máximos e 

mínimos), diferenciais de amplitudes, o tempo (período, frequência, diferenciais de tempo de um 

sinal). 

O osciloscópio utilizado para este estudo (Fig 3.3) é constituído por vários componentes ou secções; 

nomeadamente a secção (A) painel de controlo (cursor/menu, análise, geral), uma secção vertical (B), 

a secção de sincronismo ou trigger (C) e a secção horizontal (D) como podemos observar na figura 

abaixo. 

 

Figura 3.3: Osciloscópio utilizado para os ensaios. 

 

O equipamento acima mencionado é alimentado a corrente eléctrica e, destina-se à leitura dos 

tempos de propagação das ondas P e observação das mesmas. O mesmo oferece uma sensibilidade 

máxima vertical de 5mV por divisão e 10 ns por divisão na horizontal. Este, apresenta três canais, 

sendo dois dos quais (10 e 11) considerados os de entrada para a leitura dos sinais e um outro 

considerado o canal externo para o trigger (9). 

Na secção painel (A) de controlo, encontram-se presentes vários menus dos quais utilizou-se o menu 

select (1) que serve para posicionar o cursor na zona correspondente ao início da inflexão da onda ou 

no primeiro pico da mesma. A secção vertical (B) apresenta também vários menus dos quais o menu 

posição (2) que permite instalar manualmente o sinal na tela do osciloscópio; o menu CH1 e CH2 (3) 

que quando pressionados, permitem o aparecimento do sinal monitorado no canal correspondente na 

tela; o menu volts/div (4) que permite ajustar manualmente a escala de amplitude. A secção (C) 

A 

B C D 

1 

1 
2 

6 

5 7 

8 4 

11 10 9 
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trigger que inclui todas as opções para definir o nível de trigger (5) e intercalar entre o modo 

automático e normal (6). Na secção (D) horizontal, encontram-se os menus posição (7) que permite 

posicionar manualmente o sinal na tela e o menu time/div (8) que permite selecionar a escala de 

tempo. 

3.3.2 – Transdutores laboratoriais e sua instalação. 

No seguimento deste trabalho, foram tilizados transdutores piezoeléctricos de ondas P. Os mesmos 

foram gerados a partir de componentes piezocerâmicos concedidos pela empresa PI Ceramic. Os 

mesmos apresentam uma forma circular com diâmetro 10 mm e espessura 2 mm sendo entretanto 

ligados à placas de cobre e posteriormente ligados com os cabos coaxiais (fig. 3.4).  

 

Figura 3.4: Transdutor piezoeléctrico gerado no GeoLab; (1) - cabo coaxial; (2) - sensor; (3) - conector BNC. 

 

As placas aqui referidas apresentam uma face plana, de modos a garantir melhor acoplamento no 

modelo físico e os cabos coaxiais a que estão ligados têm a referência M17/119-RG174 e suas 

características apresentam-se na tabela (3.2). Apos ligação dos componentes piezocerâmicos às 

placas de cobre e aos cabos coaxiais, procedeu-se o revestimento dos componentes com cola 

Araldite como forma de assegurar a resistência correta. A sua utilização permite a conversão de 

sinais mecânicos em voltagens eléctricas e suas frequências variam de 200kHz à 10 MHz 

(www.piceramic.com).  Para a medição das propriedades de interesse, utilizou-se transdutores de 

ponto de contato (transmissor e um receptor). Para garantir um bom contacto entre os transdutores e 

a face da amostra, foi colocado um acoplante (vaselina). 

Tabela 3.2: Características dos cabos coaxiais utilizados para a construção dos transdutores 

(http://www.awcwire.com/part.aspx?partname=m17/119-rg174). 

Temperatura Voltagem/tensão 
máxima  

Frequência  Impedância Velocidade de 
propagação 

- 40ºC a +80ºC 1500 0,05 - 1 GHz 50 66 m/s 

 

1 

2 

3 

http://www.piceramic.com/
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Na tabela 3.3 apresenta-se as características das oscilações dos materiais piezocerâmicos assim 

como as fórmulas para resolução das suas frequências de ressonância. Os mesmos são baseados 

em titanato zirconato de chumbo (PZT) e titanato de bário.  

Tabela 3.3: Características dos materiais piezocerâmicos (Narciso, 2015). 

 

Aplicando a fórmula para o cálculo da frequência de ressonância para ondas P e os valores do 

coeficiente de frequência (NP = 2000 Hz.m) fornecidos por “www.piceramic.com” assim como o 

diâmetro (10 mm) da placa piezocerâmica utilizada neste estudo é possível saber qual o valor de sua 

frequência de ressonância: 

FP = 
NP

OD
                                                             (Equação 28) 

Logo, substituindo os valores acima fornecidos na equação 28, temos:  

FP = 
2000 Hz.m

10 x 10−3 m
 = 200.000 Hz                                        (Equação 29) 

Este valor, convertido em kHz fica 200 kHz que é neste caso o valor da frequência de ressonância do 

material piezocerâmico utilizado neste estudo.                                              

3.4 – Metodologia. 

Para atingir os objectivos deste estudo foram necessárias várias etapas, tendo, a primeira começado 

com os ensaios de laboratório que visam a determinação de propriedades como os tempos de 

viagem das ondas P e as velocidades de propagação das mesmas. Para a medição e registo dessas 

propriedades, definiu-se em cada face do modelo físico (fig. 3.5) uma matriz de 4,7 cm x 4,7 cm de 

modos a garantir maior cobetura entre cada par de fonte/receptor na aquisição dos dados.  

http://www.piceramic.com/
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Figura 3.5: Definição da matriz na face do paralelepídedo. 

 

Os transdutores colocaram-se lateralmente e em contacto com a formação (Fig 3.6) de modo a medir 

os tempos de propagação das ondas P. Por meio destes tempos e da distância entre os transdutores, 

foi possível calcular as respectivas velocidades de propagação das ondas P que se encontram 

relacionadas com as propriedades elásticas do material como a resistência e deformabilidade. As 

medições foram feitas utilizando o método de transmissão que consiste em dois sensores 

piezoeléctricos acoplados em faces opostas do paralelepídedo permitindo medir o tempo de trânsito 

do pulso ultra-sônico.  

 

 

Figura 3.6: Acoplagem dos sensores em faces opostas. 

 

Os dados foram captados em 30 recetores separados por intervalos de 9,4 cm cobrindo uma área de 

50 cm e as leituras foram feitas em um osciloscópio digital como mostrado na figura (3.7). 
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Figura 3.7: Osciloscópio digital usado para a leitura dos dados. 

Os tiros também foram feitos em intervalos de 9,4 cm ao longo da linha dos receptores com o 

primeiro tiro localizado a 0 cm na direção y, 48 cm na direção z e 1,5 cm na direção x (fig.3.8).  

 

Figura 3.8: Geometria de aquisição dos dados. 
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3.5 – Implementação do esquema de otimização. 

Na figura (3.10) apresenta-se o esquema do algoritmo de inversão aplicado para o cálculo das 

velocidades de ondas P neste estudo. O mesmo foi aplicado para a construção de um modelo de 

velocidades recorrendo a técnica de reconstrução simultânea iterativa (SIRT). Este processo 

considerou primeiro  um modelo homogêneo com velocidades constantes como ponto de partida para 

o processo de inversão que aplica a técnica de reconstrução simultânea iterativa SIRT. Depois da 

definição do modelo de velocidades inicial homogêneo, o passo a seguir foi a implementação da 

inversão tomográfica para fazer a busca local. A mesma é feita aplicando a técnica SIRT 

desenvolvida por Mendes (2008) e permite fazer uma representação da propagação e/ou caminhos 

de ondas por volumes de Fresnel. 

O volume de Fresnel é definido como o atraso das ondas após o menor tempo de viagem em menos 

de meio período (Watanabe, 1999). Estes atrasos acontecem entre o conjunto de pontos existentes 

num determinado meio entre a fonte e o recetor. Neste processo, a representação das ondas é feita 

adicionando-as construtivamente de modos a formar a primeira chegada e a frequência utilizada foi a 

frequência dominante (15 MHz). Por outro lado, quando fazemos a abordagem de volume de Fresnel, 

resolvemos também o problema directo que é sustentado pela equação eikonal utilizando um 

esquema de diferenças finitas para o cálculo local dos tempos de chegada (Podvin e Lecomte, 1991). 

Utilizando esta abordagem, Mendes (2008) propôs um algoritmo para o cálculo do volume de Fresnel 

e que é desenvolvido do seguinte modo: 

1 – Cria-se um modelo inicial de velocidades e que é discretizado dividindo-o em células regulares  

(fig 3.12) e/ou homogêneas; 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 3.9: Representação esquemática de uma estrutura de dados tridimensionais para o 

cálculo de tempo de chegada no centro da malha (Adaptado de Podvin e Lecomte, 1991). 
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2 – Perturba-se o modelo de modos a permitir o cálculo dos tempos de viagem entre a fonte (S) e o 

recetor (R) em cada célula da grid: TSCR = TSC + TRC; 

3 – Estima-se a diferença (△t) entre o tempo de viagem (TSCR) em cada célulada da grid e o menor 

tempo de viagem (TSR) entre a fonte  o receptor; 

4 – Testa-se a diferença (△t) em cada célula da grid, para saber se a mesma é menor que meio 

período aplicando a seguinte equação: 

△t = TSCR – TSR ˂ 1/(2f)                                  Equação (30) 

5 – Determina-se os atrasos ou velocidades causados com a perturbação do modelo aplicando a 

seguinte equação: 

δsij= sj

△𝑡

ti
 ,                                           Equação (31) 

onde  sj; denota o atraso na j-ésima célula da grid,△t; denota a diferença entre os tempos de viagem 

calculados e observados (tempo de viagem residual) e ti, o tempo de viagem ao longo de toda 

extensão longitudinal do volume de fresnel. 

Segundo (Zhang et al., 2014), esta equação permite regular o tempo de viagem residual em todas 

células ao longo da extensão longitudinal da onda de fresnel uma vez que as perturbações produzem 

diferentes tempos de viagem. 

6 – Defini-se em cada célula uma função de ponderação que irá depender linearmente da diferença 

(△t) aplicando a seguinte expressão: 

W = {
1 − 2𝑓 △ 𝑡,   (0 ≤ △ 𝑡 ˂ 

1

2𝑓
)

0,         (
1

2𝑓
< △ 𝑡)                    

                                  Equação (32) 

7 – A partir da função de ponderação definida na equação (32), cria-se um coeficiente de peso que 

representa a probabilidade da onda ser atrasada durante a perturbação do modelo aplicando a 

seguinte equação: 

p
ij
=  Nwij/(  ∑j=1

N wij ),                                         Equação (33) 

onde N; representa o número de células da grid em todo o volume de Fresnel que resulta da soma de 

todos os valores de peso 𝑝
𝑖𝑗
, 𝑤𝑖𝑗; é a ponderação em cada célula ao longo da extensão longitudinal 

da onda de Fresnel. 

8 – Calcula-se em cada célula atravessada por uma onda os atrasos encotrados durante a 

perturbação do modelo multiplicando a equação 31 com a equação 33; 
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δsij= 
NWijSj△t

ti ∑j=1
N wij

                                       Equação (34) 

9 – Considera-se (δsij) apresentada acima como uma variável aleatótia discreta e calculamos a sua 

expressão matemática para corrigir e obter a média dos atrasos nas células: 

𝛿sj̅ = 
1

M
∑𝑖=1

𝑀 Sj 
Wij△ti

ti ∑j=1
M wij

                                       Equação (35) 

onde M, representa o número de todas as extensões longitudinais (caminhos) da onda de Fresnel 

que atravessa as células da grid. 

10 – Atualizam-se os atrasos durante a iteração (k+1) aplicando a seguinte equação: 

Sj
k+1 = Sj

k + 𝛿sj̅ ;                                     Equação (36) 

onde k, denota o número de iterações; Sj
k+1 é o atraso atualizado. 
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Esquema para implementação da metodologia de inversão. 
Figura 3.10: Esquema para implementação da metodologia de inversão (Zhang et al., 2014). 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

 Nesta secção são apresentados os resultados adquiridos com a aplicação da técnica de 

reconstrução simultânea iterativa (SIRT). O procedimento aplicado obedeceu o esquema apresentado 

na figura (3.10). O mesmo mostra como o processo foi desenvolvido partindo do pressuposto de que 

houve a necessidade da definição de um modelo inicial que serviu como ponto de partida para a 

inversão. A definição deste modelo é de importância considerável porque ajuda na obtenção de uma 

cobertura total do espaço do modelo garantindo a melhor solução possível. Durante este processo, 

assumiu-se que era desconhecido o local da anomalia no interior do modelo e o volume total sob o 

conjunto dos pares de fontes e recetores foi discretizado de forma uniforme. Em seguida realiza-se a 

inversão com a finalidade de se detetar o local com maior variação (exemplo: local da anomalia) no 

comportamento das velocidades. 

4.1 -  Parametrização dos modelos. 

4.1.1 – Modelo inicial. 

Nesta fase procuramos definir os parâmetros que determinam o modelo que se está a estudar e, em 

seguida optou-se em escolher o que melhor satisfaz a técnica aplicada. Neste caso, o parâmetro 

definido é a velocidade de ondas P, uma vez que o objetivo do trabalho em causa visa a construção 

de um modelo de velocidades 3-D. 

O processo de discretização do modelo foi desenvolvido definindo no mesmo uma malha dividida em 

células regulares. A quantidade das células varia de acordo com o tamanho escolhido. Neste caso 

particular, escolheu-se uma dimensão que leva à uma boa resolução nos resultados e que compensa 

o tempo computacional durante a execução do algoritmo. Sendo assim, definiu-se um número de 

células igual à 108 x 108 x 100 e com um tamanho de 0.005 m. 

A determinação do modelo inicial é de extrema importância na inversão de dados sísmicos porque 

constitui o ponto de soluções mais próximas a partir do qual o algoritmo procura buscar pela melhor 

solução. Por essa razão, quanto mais próximo do mínimo global e/ou solução verdadeira estiver, mais 

seguros estaremos ao encontrar essa solução. Entretanto, a escolha do valor de velocidade para o 

modelo inicial foi feita em função dos parâmetros já conhecidos e que foram inferidos diretamente no 

modelo físico. 

Para dar início ao processo de inversão, gerou-se um modelo inicial homogêneo (fig. 4.1) a que 

atribuiu-se valore de velocidade constante de 1000 m/s. 
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4.1.2 – Modelo 2. 

A aquisição dos novos parâmetros foi possível com a perturbação do modelo inicial permitindo, deste 

modo, que o algoritmo procurasse gradualmente o ponto para onde a frente de onda tinha de ser 

transmitida. Os mesmos foram adquiridos após quatro iterações e o modelo resultante é apresentado 

na figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Modelo inicial homogêneo com velocidade constante igual à 1000 m/s. 

 

Figura 4.2: Modelo 2 adquirido após perturbação do modelo inicial. 
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A figura 4.3 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 20 cm. E como se pode 

verificar, os valores de velocidades  encontram-se ligeiramente baixos na zona mais a centro da 

seção. Já na parte inferior da mesma, apresentam-se valores de velocidades altos que levam a 

presumir que, provavelmente, seja o local com maior deposição de partículas finas da matéria prima 

utilizada na construção do modelo físico e, que, pode levar a esta zona menor volume de vazios, o 

que; propicia o aumento das velocidades de propagação das ondas. Este comportamento encontra-

se mais acentuado no extremo direito e inferior desta secção. Ao lado direito e na parte superior da 

mesma são observadas velocidades que representam as condições inicialmente impostas 

(velocidade do modelo inicial) para o processo de inversão.  

 

 

 

 

A figura 4.4 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 25 cm. O comportamento 

das velocidades não foge daqueles já explicados no parágrafo acima. A ligeira diferença é notada no 

centro da seção podendo verificar alguma atenuação das velocidades médias. 
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Figura 4.3: Seção do modelo 2 com o corte feito a uma distância y = 20 cm. 

Figura 4.4: Seção do modelo 2 com o corte feito a uma distância y = 25 cm. 
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A figura 4.5 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 30 cm. Nesta seção, isto é, 

no centro da mesma, é notável a presença de velocidades inferiores. Quanto ao comportamento dos 

valores altos de velocidades; os mesmos não fogem daquilo que já foi explicado nos parágrafos 

acima. 

 

 

 

 

Durante o processo de inversão, isto é, a meio do processo iterativo fez-se a correção dos atrasos ou 

velocidades adquiridas no modelo anterior permitindo deste modo a aquisição da sua média (fig. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida são apresentadas as seções que demostram o comportamento dos atrasos ou 

velocidades após correção dos atrasos encontrados no modelo anterior. A figura 4.7 apresenta uma 

Figura 4.5: Seção do modelo 2 com o corte feito a uma distância y = 30 cm. 

Figura 4.6: Modelo 2 a meio do processo iterativo. 
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seção cujo corte foi feito a uma distância y = 20 cm. Como podemos ver, houve algumas mudanças 

no comportamento das velocidades podendo verificar um aumento da área constituída pelos valores 

de velocidade inferiores. Na parte inferior desta seção tal como verificado nas seções anteriores, 

encontram-se os valores mais elevados de velocidades. Estes valores, se; comparados com os do 

modelo anterior, apresentam-se ligeiramente atenuados podendo entretanto verificar os mesmos 

mais fortes no extremo direito desta seção.  

 

 

 

A figura 4.8 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 25 cm. A grande diferença 

que se nota nesta seção, é que, no centro da mesma, as velocidades baixam podendo entretanto já 

haver alguma definição do local onde se encontrará a anomalia. Os valores mais elevados de 

velocidades encontram-se mais acentuados na parte inferior desta seção mas, com maior ênfase no 

extremo direito da mesma.  

 

 

Figura 4.7: Seção do modelo 2 a meio do processo iterativo e com o corte feito a uma distância y = 20 cm. 

Figura 4.8: Seção do modelo 2 a meio do processo iterativo e com o corte feito a uma distância y = 25 cm. 
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A figura 4.9 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 30 cm. Como se verifica, o 

comportamento das velocidades não difere muito do que já foi referido na seção acima. 

 

 

4.1.3 – Modelo 3. 

Após aquisição do modelo acima apresentado, procedeu-se a atualização dos atrasos ou velocidades 

aplicando a equação 36 e gerou-se o modelo final (fig. 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As seções aqui apresentadas, explicam o comportamento das velocidades após sua atualização. A 

figura 4.11 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 20 cm. Como se verifica, a 

informação torna-se bem mais precisa e com uma capacidade de resolução maior do que as seções 

Figura 4.9: Seção do modelo 2 a meio do processo iterativo e com o corte feito a uma distância y = 30 cm. 

Figura 4.10: Modelo final. 
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anteriormente apresentadas. A área constituída pelos valores de velocidades ligeiramente mais 

baixas aumenta. Isso deve-se ao facto de ser o local com o volume de vazio maior e que é 

constituído pela anomalia. Nesta seção,os contornos da anomalia não estão bem definidos por ser 

uma zona de transição e/ou interface entre o modelo e o vazio que constitui a anomalia. Já na parte 

inferior desta secção são verificados valores de velocidades mais elevados.  

 

 

 

A figura 4.12 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 25 cm. Nesta seção é bem 

notável o local (zona com velocidades baixas) onde encontra-se a anomalia induzida no modelo. 

Nesta área as velocidades encontram-se muito mais atenuadas e com os contornos da anomalia 

muito mais definidos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Seção do modelo final com o corte feito a uma distância y = 20 cm. 

Figura 4.12: Seção do modelo final com o corte feito a uma distância y = 25 cm. 
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A figura 4.13 apresenta uma seção cujo corte foi feito a uma distância y = 30 cm. O comportamento 

das velocidades não diferem muito daquilo já referido na seção anterior.  

 

 

 

 

De forma geral, o modelo 3 apresenta maior resolução pelo que, nota-se com maior detalhe a 

definição dos contornos da anomalia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Seção do modelo final com o corte feito a uma distância y = 30 cm. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Nesta seção são apresentadas as considerações finais sobre o estudo desenvolvido, o procedimento 

experimental utilizado durante os ensaios assim como a comparação dos modelos obtidos com as 

informações a priori adquiridas. Finalmente apresentam-se algumas propostas para futuros trabalhos. 

5.1 – Conclusão. 

O trabalho desenvolvido, teve como finalidade construir um modelo de velocidades 3-D baseando-se 

num esquema iterativo de inversão e que aplica uma técnica de reconstrução simultânea iterativa 

(SIRT) para a construção do mesmo. Para isso, foi necessário o desenvolvimento de um modelo 

físico com uma anomalia de velocidades induzida no seu interior. O modelo simulou uma formação 

geológica e que serviu de base para realização dos testes, permitindo deste modo a aquisição dos 

dados. O desenvolvimento do mesmo assim como os testes realizados, tiveram lugar no Laboratório 

de Geociências e Geoengenharia do IST (GeoLab).  

Como é óbvio, nem todos ensaios laboratoriais ocorrem sem que aconteçam erros sendo que, este 

não foi exceção, quer devido a erros humanos causados pela má colocação dos sensores 

piezoeléctricos assim como erros de leitura associados aos equipamentos de medição. Mas neste 

caso particular, os ensaios de laboratório providenciaram resultados expectáveis e que serviram para 

realização da inversão levando consequentemente à construção dos modelos de velocidades. 

A técnica e/ou algoritmo tomográfico aplicado neste trabalho funcionou de forma correta, o que leva a 

crer que o método de cálculo dos tempos de viagem e a representação dos caminhos de onda por 

volume de Fresnel, para a frequência dominante foi eficiente para atingir os objetivos propostos para 

este estudo. Durante o processo de inversão foi definida uma função de ponderação (ver item 3.5) 

como forma de acelerar a convergência dos dados atualizando as velocidades encontradas durante o 

processo de inversão. 

Como é sabido, o resultado de uma tomografia depende do modelo inicial. Entretanto, a escolha de 

um bom modelo inicial garante a convergência entre os dados observados e calculados no processo 

de inversão. Por ser assim, a inversão realizada aqui, forneceu um modelo cujos resultados 

convergem com as informações a priori. 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste estudo, permitiu a aquisição dos dados 

observados com recurso aos equipamentos existentes no GeoLab do IST. Em seguida, os mesmos 

foram aplicados para o processo de otimização utilizado neste estudo gerando neste caso os dados 

calculados. Os cálculos foram realizados com base na equação eikonal e o procedimento  foi rápido e 

eficiente.  

No modelo 2 os resultados ainda não oferecem uma solução que nos possa levar a crer que estejam 

em conformidade com os dados adquiridos no modelo real, ou seja, não há grande resolução. Como 

forma de contornar essa situação, o mesmo foi retroprojetado e atualizado com recurso as equações 
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já mencionadas acima. Todos os resultados apresentados neste estudo, foram calculados a partir de 

simulações computacionais. Entretanto, o estudo desenvolvido consistiu na construção de um modelo 

que simulou uma formação geológica com uma heterogeneidade esférica embutida no seu interior. 

Sendo assim, os parâmetros de interesse como as velocidades de ondas P e a posição da anomalia 

foram de forma eficiente controladas utilizando simulações computacionais. 

5.2 – Sugestões para trabalhos futuros. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram sentidas algumas dificuldades e que podem servir 

de oportunidades de melhoria para futuras investigações. Parte das dificuldades sentidas estiveram 

relacionadas com os equipamentos utilizados, nomeadamente os transdutores aplicados para este 

estudo que de algum modo apresentam alguma sensibilidade aos ruídos que podem ser provocados 

pelo mau acoplamento dos mesmos na face da formação ou ainda pelo mau contacto do cabo coaxial 

com a placa circular que resulta do uso excessivo ou ainda das quedas que podem surgir durante a 

aquisição dos dados. Pelo que, recomenda-se algum outro tipo de acoplante que garanta maior 

estabilidade do sensor na face da formação assim como maior cuidado por parte de quem realiza os 

ensaios de modos a evitar gasto desnecessário de material e muitas paragens que de algum modo 

podem preojudicar o progresso nos ensaios. 

Alguma parte das dificuldades sentidas neste estudo, estavam ligadas também ao processo de 

construção do modelo físico, principalmente na fase de inserção da anomalia no seu interior. Pelo 

que recomenda-se outro tipo de material que não seja balão que foi usado para este estudo uma vez 

que o mesmo tem a tendência de perder ar isso em função do tempo, o que pode levar a perder as 

dimensões inicialmente impostas para este local. 

Parte das dificuldades sentidas estiveram ligadas ao equipamento gerador de energia uma vez que, o 

mesmo produzia energia cuja amplitude não era o suficiente para que havesse progação no material. 

Logo, propõe-se para os próximos ensaios um gerador de ondas que ofereça capacidade suficiente 

de gerar energia que possibilite a propagação da onda no material estudado. 

Propõe-se ainda testar outras técnicas de otimização a fim de avaliar a eficiência dos dados assim 

como testar o modelo com outra anomalia (areia, argila) induzida sob o mesmo de modos a saber 

qual a variação das velocidades. 
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X = 10 cm X = 20 cm 

X = 30 cm X = 40 cm 

ANEXO A – DIFERENTES SECÇÕES DOS MODELOS RESULTANTES NA MODELAGEM 

DIRETA. 

. 
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Y = 10 cm Y = 40 cm 

Y = 50 cm 

z = 10 cm z = 20 cm 

z = 30 cm z = 40 cm 
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X = 10 cm X = 20 cm 

X = 30 cm X = 40 cm 

Y = 10 cm Y = 40 cm 

Y = 50 cm 

ANEXO B: DIFERENTES SECÇÕES DOS MODELOS RESULTANTES NA MODELAGEM 

INVERSA. 
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