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RESUMO 

Com o aumento da capacidade de cálculo e a evolução dos métodos de interpretação, a tomografia 

sísmica de primeira chegada tem vindo a ser cada vez mais utilizada este não se baseia em modelos 

estratificados, mas sim, em modelos em que se assumem gradientes de velocidades, permitindo assim, 

determinar as variações laterais e em profundidade de velocidade.  O presente trabalho trata-se de um 

estudo experimental na aplicação de técnicas de inversão de tomografia sísmica em subsuperfície, com 

dados de ensaios experimentais adquiridos no laboratório de Geociências e Geoengenharias do 

IST(GeoLab) para a determinação de modelos de velocidades de propagação das ondas P, por formas 

a localizar e identificar estruturas existentes em modelos de escala laboratorial.  Para melhor determinar 

o modelo de velocidade por meio da inversão tomográfica sísmica, este trabalho tem como objetivo 

principal aplicação da Técnica Tomográfica Sísmica de Reconstrução Iterativa Simultânea (SIRT) para 

determinar um modelo de velocidades, onde foi gerado um modelo inicial homogéneo de velocidade 

constantes, onde o mesmo foi perturbado de forma aproximar os dados observados aos calculados. Ao 

longo do desenvolvimento desta tese, notou-se que esta técnica de inversão tomográfica possui 

desafios a serem estudados e cada etapa do seu fluxo de trabalho merece uma cuidadosa atenção. 

Fazer um levantamento adequado de dados (aquisição de dados suficientes) e processá-los 

corretamente pode colaborar com a simplificação de todo o processo de inversão. Construir um bom 

modelo inicial, considerando as restrições imputadas, e elaborar uma boa estratégia de traçado de raios 

sobre ele também se mostrou ser parte fundamental para a eficiência do método. 

Palavras-Chave: Tomografia Sísmica; Propriedades Elásticas; Superfícies; SIRT. 
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ABSTRACT 

With the increase of data processing capabilities and the evolution of interpretation methods, the first-

time seismic tomography has been increasingly used, this is not based on stratified models, but rather 

on models in which velocity gradients are assumed, allowing the determination of lateral and depth 

variations of velocity. The present work is an experimental study in the application of subsurface 

tomography inversion techniques, with data from experimental tests acquired at the Geosciences and 

Geoengineering Laboratory of IST (GeoLab) for the determination of velocitie models that are best 

suited in locating and identifying speed anomalies. To determine the velocity model by tomographic 

inversion, this work has as main objective the application of the Seismic Tomographic Technique of 

Simultaneous Iterative Reconstruction (SIRT) to determine a velocity model, where an initial 

homogeneous model with constants velocity, where it was disturbed in ways to approximate the data 

observed to the calculated ones. Throughout the development of this thesis, it was noted that this 

technique has challenges to be studied and every stage of its workflow deserves careful attention. 

Proper data collection (acquiring sufficient data) and processing them correctly can help simplify the 

entire inversion process. Constructing a good initial model, considering the imputed constraints, and 

elaborating a good ray tracing strategy on it also proved to be a fundamental part of the method's 

efficiency. 

Keywords: Seismic Tomography; Elastic Properties; Surfaces; SIRT. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Na procura por maior precisão na modelação e definição das características de subsuperfície, na 

pesquisa e exploração sísmica, novas técnicas foram desenvolvidas, com intuito de melhorar 

significativamente e qualitativamente a exploração sísmica em determinada área.  

Em casos em que o modelo de velocidade estimado não se aproxima ao modelo inicial, é necessário 

criar estratégias de inversão que não sejam muito dependentes destes modelos, é de grande 

importância definir um bom modelo de velocidades em subsuperfície. 

A indústria petrolífera foca-se cada vez mais na descoberta de novas tecnologias que permitam a 

caracterização e identificação de reservatórios petrolíferos, tanto de petróleo como de gás, em zonas 

cada vez mais profundas, geologicamente complexas e de difícil acesso. Dadas as dificuldades que se 

tem vindo a verificar em ambientes geológicos, onde se têm encontrado alguns reservatórios, as 

técnicas de tomografia sísmica têm sido melhoradas com o objetivo de obter uma maior precisão das 

características da subsuperfície na exploração sísmica, e para reduzir os riscos relacionados com a 

exploração de hidrocarbonetos. 

 O uso de tomografia sísmica tem sido realizado para modelagem matemática dos tempos de 

propagação das ondas P e S para mapear as perturbações de velocidade da subsuperfície, 

assemelhando-se ao varrimento realizado pela Tomografia Assistida por Computador (TAC). O uso de 

Tomografias Sísmicas tem sido significativamente realizado na Geofísica com diferentes finalidades, 

nomeadamente para: a caracterização de maciços rochosos fraturados, o mapeamento de 

reservatórios de água subterrânea e localização de corpos de minério e, ainda, para interpretar a 

presença de antigas lajes subduzidas, localizar a fonte de pontos críticos e modelar padrões de 

convecção no manto (Lebedev et al., 2009). 

De acordo com Mendes (2009), diferentes algoritmos já foram desenvolvidos para lidar com o processo 

de tomografia sísmica em profundidade, sendo geralmente baseados na inversão de matrizes. Quando 

os problemas não são lineares, os métodos de inversão tomográfica estão entre os mais indicados, 

isso porque conseguem manipular a relação não linear a partir de uma linearização local para iterar o 

traçado de raios e atualizar os parâmetros do modelo. Vale a pena destacar que os métodos que se 

utilizam de tomografia sísmica de primeira chegada são os que apresentam formas mais robustas para 

estimar o modelo de velocidade na superfície a pouca profundidade (Mendes, 2009). 

Como parte destes métodos é possível citar a Técnica de Reconstrução Interativa Simultânea (SIRT) 

descrita por Watanabe et al., (1999) e considerado neste estudo como técnica de inversão de 

tomografia sísmica em subsuperfície. A partir desta técnica procurou-se construir um modelo de 

velocidade final (VP).  
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Realça-se que no presente trabalho de dissertação, a ação de construção do objeto de estudo teve por 

base fundamentos teóricos resultantes de revisões bibliográficas efetuadas sobre a temática 

enunciada, pela reflexão das práticas em termos de técnicas de inversão de tomografia sísmica, com 

dados reais para a determinação de modelos de velocidades que melhor se adequa na localização e 

na identificação de anomalias de velocidades no meio em estudo. 

1.2 Objetivos 

No presente trabalho, é desenvolvido um trabalho que considera a aplicação de técnicas de inversão 

sísmica de dado tomográficos num modelo experimental desenvolvido em meio laboratorial. Com 

dados de ensaios experimentais adquiridos no laboratório de Geociências e Geoengenharias do IST 

(GeoLab), é objetivo deste trabalho analisar a aplicabilidade da Técnica de Reconstrução Simultânea 

Iterativa (SIRT) na determinação de modelos de velocidades de propagação das ondas P, por forma a 

localizar e identificar estruturas existentes em modelos de escala laboratorial.  

Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho irá abordar as seguintes etapas: 

➢ Determinação dos tempos de chegadas de propagação das ondas P geradas 

nas fontes até aos recetores no modelo construído; 

➢ Determinação do modelo tridimensional de velocidades de propagação das 

ondas, por meio da aplicação da Técnica de Reconstrução Simultânea Iterativa 

(SIRT); 

➢ Localização e identificação de anomalias de velocidade de propagação da 

onda P no modelo tridimensional obtido. 

1.3 Estrutura da Tese 

A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos, o primeiro capítulo refere-se à 

introdução do trabalho sobre a temática do estudo, bem como os objetivos proposto para o trabalho, e 

a motivação para o desenvolvimento do trabalho, bem como a descrição para a organização da Tese. 

No segundo capítulo faz-se uma revisão de bibliografia sobre a propagação das ondas sísmicas em 

materiais elásticos, e sobre o estudo da tomografia sísmica, e uma abordagem mais detalhada do 

estudo dos métodos de inversão tomográfica e suas aplicações.  

No terceiro capítulo faz-se referência sobre a metodologia aplicada para alcançar os objetivos 

propostos no trabalho, onde a metodologia esta dividida em duas partes, a primeira parte que esta 

relacionada com os ensaios laboratoriais com a propagação das ondas P no meio em estudo (cubo de 

gesso), descrição dos equipamentos utilizados durante os ensaios, e a segunda parte que esta 

relacionada com aplicação da técnica numérica computacional, e a implementação do algoritmo. 
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O quarto capítulo faz menção da discussão dos resultados obtidos, com aplicação do método SIRT. 

São apresentados dois modelos de velocidades, sendo o primeiro o modelo inicial homogéneo, e o 

segundo o modelo final resultante da modelagem inversa. 

No quinto capítulo são enumeradas as principais conclusões do trabalho desenvolvido sobre o estudo 

da tomografia sísmica para caracterização das propriedades elásticas da subsuperfície, bem como 

algumas considerações para o estudo do desenvolvimento de trabalhos futuro. 

  



4 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1. Propagação das ondas sísmicas em materiais elásticos 

As velocidades sísmicas são fundamentais para descrever a estrutura da subsuperfície. Elas são 

variáveis em função das características elásticas do meio e são definidas pelas constantes elásticas 

(constantes de Lamé). No entanto, as combinações destas características não definem 

especificamente um certo tipo de rocha. As velocidades de certas rochas com os mesmos componentes 

mineralógicos podem variar dentro de um intervalo de valores e isto está relacionado, entre outras 

coisas, com sua idade, sua profundidade, seu grau de fraturamento ou porosidade e o conteúdo que 

preenche os seus poros (Telford et al., 1990). 

No entanto, apesar de ser imprudente, em muitos casos, especificar o tipo de rocha apenas a partir das 

velocidades, em estudos mais locais, é possível extrair indicações a respeito da subsuperfície. Sabe-

se, a partir de experimentos, que, em um meio poroso, a velocidade de um material mais denso é 

geralmente maior que a velocidade de um material menos denso. Isto quer dizer, por exemplo, que, em 

estudos nos quais se deseja identificar uma rocha bastante densa em relação às outras geologias da 

região, procura-se uma área com um contraste bastante alto de velocidades. A relação entre densidade 

e velocidade pode ser observada pelas equações de Vp e Vs, que sugerem as velocidades variam 

inversamente com a raiz quadrada da densidade, o que iria de encontro às observações experimentais. 

A diferença entre a prática e a teoria pode ser explicada, pois os módulos elásticos K e µ dependem da 

densidade e estes módulos crescem mais rapidamente que a própria densidade (Sharma, 1997). 

Seimetz et al. (2013) definiu o conceito de onda sísmica como sendo uma onda mecânica que se 

propaga a partir de perturbações e deformações elásticas em um meio. A sua propagação ocorre em 

todas as direções de forma radial e sua velocidade de propagação está relacionada com as 

características físicas do meio de propagação, esta propagação é convencionalmente representada 

por raios perpendiculares à frente da onda, que indica a direção de deslocamento de um ponto 

específico desta onda em meios isotrópicos. Além desta classificação da onda quanto ao fenômeno 

físico, as ondas sísmicas podem ser basicamente divididas quanto à sua forma de propagação em:  

➢ Ondas de corpo: a onda P, primária e a onda S, cisalhante;  

➢ Ondas superficiais: a onda Rayleigh e onda Love. No caso do estudo sísmico para geofísica, 

as ondas de maior interesse são as ondas de corpo. 

A figura 1, ilustra, um exemplo de um registro em um sismograma identificando o tempo de chegada 

de cada tipo de onda. 
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Figura 1- Registos dos diferentes tipos de ondas em um sismograma e que ilustra ordem de chegada no 

sismógrafo (Luc T et al, 2005). 

Para meios homogéneos a velocidade de propagação da onda P é calculada de acordo com a equação 

1 (Kolsky, 1963). 

                                                 Vp =√
𝜆 +2𝜇

𝜌
= √

𝐾 +
4

3
𝜇

𝜌
= √

E(1− ν)

ρ(1+ν)(1−ν)
                                     (Equação 1) 

Onde: 

K→ Módulo de compressibilidade volumétrica  

μ→ Módulo de rigidez do material a ser atravessado (para materiais líquidos, μ=0). 

λ = Constante de Lamé; 

ν = Coficiente de Poisson 

ρ → Densidade do material a ser atravessado. 

E→ Modulo de Young. 
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              Figura 2 - Direção de propagação, Onda P, primária ou longitudinal (Paneiro, 2014). 

2.2. Tomografia sísmica  

A utilização da tomografia em geofísica teve início na década dos anos 80, a palavra tomografia é de 

origem grega, sendo que “tomo” significa secção e “grafos” significa representar, desenhar ou 

representar uma imagem de uma secção. Assim sendo, a tomografia pode ser definida como uma 

reconstrução de imagens por meio das somas de valores de propriedades em várias direções (Jones, 

2010).  

Já a tomografia sísmica, tal como a conhecemos atualmente, teve início em 1974 como “inversão 3-D”, 

primeiramente, os sismólogos estavam céticos sobre o novo método e os seus resultados, no entanto 

essa atitude sofreu mudanças drásticas em meados dos anos 80, quando foram introduzidos os 

métodos iterativos, para facilitar o cálculo de grandes matrizes esparsas que ocorreram a partir dos 

dados sismológicos (Nolet, 2008).    

No estudo da tomografia sísmica um dos grandes desafios é determinar um modelo de velocidades em 

profundidade. No entanto, é difícil determinar a geometria das camadas de velocidade em áreas 

complexas usando apenas os primeiros tempos de chegadas observados. 

Trata-se a tomografia sísmica de um problema inverso que objetiva manter a distribuição de 

velocidades através da profundidade, sendo a técnica mais utilizada para que se tenha imagens das 

anomalias de velocidade sísmica.  

A tomografia sísmica tem sido uma ferramenta vital na investigação da estrutura interna da Terra e no 

aprimoramento do nosso conhecimento sobre os processos dinâmicos na crosta terrestre e no manto 

da terra. Segundo Jones (2010), existem dois tipos principais de tomografia sísmica, nomeadamente: 

1 – Do tipo de traçado de raios, com os seguintes métodos: 

➢ Tomografia por tempo de transiluminação  

➢ Tomografia por tempo de reflexão 
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➢ Tomografia por tempo de refração 

2 – Baseada na forma da onda (waveform), na qual se utiliza a equação da                      

      onda. 

➢ Tomografia de inversão da forma completa da onda (FWI), este último é usado 

atualmente pois fornece melhores resultados em termos de aplicação das técnicas de 

tomografia sísmica.  

O método de inversão tomográfica sísmica incluído neste estudo é a técnica reconstrutiva iterativa, o 

SIRT, que envolve uma comparação direta dos atributos dos dados das ondas medidos e calculados 

experimentalmente com as correspondentes derivadas sintéticas de um modelo numérico.  

O estudo da tomografia sísmica de primeira chegada tem como objetivo a analise do meio geológico 

de subsuperfície por meio da propagação de ondas sísmicas. Estas, geradas de forma artificial através 

de uma fonte sísmica como explosivos, propagam-se radialmente e interagem em cada camada 

existente em subsuperfície (Lopes, 2017). 

Nos últimos anos muitas foram as abordagens adotadas para com o problema da geração de imagens 

da estrutura interna da terra. A principal diferença entre essas abordagens esta na expressão da 

estrutura 3D da terra, Aki e Lee (2002) utilizaram um número de blocos de velocidade constante em 

três dimensões, alem da viabilidade computacional, normalmente a geometria escolhida para o modelo 

de parâmetros depende da configuração do problema em questão, podendo ser definida de varias 

formas, como por exemplo, um conjunto de blocos de velocidade constante conforme a figura 3, ou 

uma malha de nós onde a velocidade é definida com uma função de interpolação específica. Blocos de 

velocidade constante são relativamente simples de serem implementados, porem não conseguem 

representar bem variações suaves das estruturas em subsuperfície devido as descontinuidades 

existentes entre os blocos adjacentes (Rawlinson e Sambridge, 2003). Alem disso, essas 

descontinuidades podem também causar zonas de sombra e triplicações artificiais. No entanto, se um 

grande número de blocos é usado, e são levadas em conta estas restrições, uma aproximação razoável 

pode ser alcançada. Muitos trabalhos de tomografia telesísmica utilizaram blocos de velocidade 

constante segundo (Aki et al., 2002). 

A utilização de uma malha de nós, onde a velocidade é definida a partir de uma função de interpolação, 

foi utilizada no contexto da tomografia sísmica local inicialmente por Thurber (1983), o qual usou uma 

função de interpolação trilinear que calculava a velocidade em coordenadas cartesianas em oito pontos 

vizinhos. Este método foi utilizado posteriormente por vários autores em trabalhos de tomografia com 

telessismos (e.g. Zhao et al., 1994). 
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Figura 3 - Parametrização da estrutura tridimensional da terra, nós da malha com velocidades constante 

(adaptado por Zhao 1992). 

2.3. Inversão sísmica 

O termo inversão é aplicado para denominar uma série de processos e artifícios matemáticos realizados 

sobre um certo dado. A partir da inversão geofísica, procurasse obter uma propriedade física específica 

característica da geologia em subsuperfície (Jones, 2010). 

Na tomografia de refração, inverter o dado é obter os valores de velocidade dos meios em subsuperfície 

a partir dos tempos de viagem de primeira chegada. Apesar de ocorrer uma variação dos valores de 

velocidade para uma mesma rocha, dependendo da sua compactação, por exemplo, a inversão 

tomográfica sísmica permite observar anomalias nas velocidades, ou seja, possibilita a identificação de 

grandes mudanças de velocidade, se destacando do chamado background da região de estudo (Jones, 

2010). A ideia da inversão de um dado é fazer uma espécie de previsão do que poderia ser a solução 

do problema, realizar um cálculo e obter um dado calculado. Este dado calculado é comparado com o 

dado observado adquirido em campo. Se a diferença entre os dados for pequena, a predição foi 

bastante próxima da solução real. Se for maior do que o que se define como aceitável para o problema 

em questão, atualiza-se essa previsão inicial e o processo começa novamente, como indica a figura 5. 

Essa diferença entre dado calculado e dado observado é chamada de resíduo. Estas etapas fazem 

parte do chamado fluxo de inversão (Jones, 2010).  

Figura 4 - Esquema ilustrativo de um fluxo de inversão (Jones, 2010). 
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A teoria da Inversão em tomografia determina as técnicas matemáticas de inversão, definindo 

precisamente as técnicas disponíveis e também possibilitando novas técnicas, assim sendo qualquer 

problema em que se deseja inferir propriedades do meio a partir de registros externos ao mesmo é 

chamado problema inverso (Menke, 1989). Vale destacar que assim como em muitas outras teorias 

científicas, existe mais de uma formulação matemática possível para a teoria da inversão, Tarantola 

(1982) desenvolveu uma abordagem estatística para tratar problemas inversos. Esta formulação 

matemática fornece resultados equivalentes aos obtidos pela formulação tradicional, em que cada 

variável é tratada de forma única ao invés de ser considerada uma distribuição estatística.  

Um problema inverso pode-se definir como um conjunto de técnicas matemáticas para extrair de dados 

observados os parâmetros físicos correspondentes, considerando um modelo físico-matemático que 

explique a relação entre ambos, seguindo a abordagem matemática da teoria da inversão (Zhdanov, 

2002), define-se: d como o vetor dados, em que cada elemento corresponde à uma observação, m 

como o vetor parâmetros do modelo ou apenas modelo, onde cada elemento corresponde ao valor de 

um parâmetro do modelo; 𝐺, a matriz que relaciona os parâmetros m aos dados d. 

                                                                𝑑 = 𝐺𝑚                                                          (Equação 2) 

Neste contexto o problema inverso consiste em: tendo-se d e 𝐺, obter m. O problema direto é a partir 

de m e 𝐺, obter d. 

Uma vez compreendida a formulação dos problemas inversos e a ideia geral de como resolvê-los, para 

explicar o procedimento prático de resolução. A diferença principal no estabelecimento dos métodos de 

solução é entre o problema linear e não-linear. A fim de tornar evidente cada um dos casos, reconsidera-

se a relação entre os dados e o modelo. 

Onde 𝐺 agora é uma função que relaciona o modelo m aos dados d (Aster et al., 2005). 

A suposição básica para a formulação da inversão linear é que os dados sejam uma função linear 𝐺 

dos parâmetros do modelo e, naturalmente, essa abordagem funcionará melhor quando tais suposições 

forem válidas. Em muitos casos, podemos linearizar o relacionamento entre dados e modelo quando 

determinadas condições são aplicadas. E como é o caso em que os coeficientes de reflexão fornecidos 

pelas equações de Zoeppritz [Aki e Richards, 1980] são uma função não-linear da velocidade da onda 

de compressão, da velocidade da onda de cisalhamento e da densidade. No entanto, uma forma 

linearizada dessas equações pode ser derivada que é válida para pequenos ângulos de reflexão. Assim, 

a resolução do problema 

inverso consistiria apenas na determinação da matriz inversa, 𝐺−1. Contudo, na maioria dos casos isso 

não é possível por ao menos uma das seguintes razões (Berryman, 1991):  

➢ 𝐺 Não é uma matriz quadrada;  
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➢ O posto da matriz 𝐺 não é completo, isto é, número de incógnitas maior que o número de 

equações);  

➢ 𝐺 Não é bem-condicionada (determinante com valor muito próximo a zero). 

Importa dizer, mesmo que seja possível calcular a inversa de 𝐺, há um grande custo computacional, 

fator que torna este procedimento completamente inviável em aplicações reais da indústria (Berryman, 

1991). 

Para a resolução dos problemas inversos lineares o método aplicado é o dos mínimos quadrados que 

busca resolver uma das limitações já referidas, a matriz não ser quadrada. Minimizando a função 

objetivo em relação aos parâmetros do modelo (Menke, 1989): 

                                                                                          
𝜕

𝜕𝑚
(𝑑 − 𝐺𝑚)𝑇(𝑑 − 𝐺𝑚) = 0        (Equação 3) 

Assim sendo a solução será: 

                                                                                       𝑚0 = (𝐺𝑇𝐺)−1𝐺𝑇𝑑                       (Equação 4)    

      Onde: m0 é o modelo inicial da estimativa dos mínimos quadrados. 

GT é a matriz inversa e (d) os dados geofísicos observados. 

O Princípio de Fermat enuncia que um raio percorre o trajeto entre dois pontos levando o menor tempo 

possível. É também chamado de Princípio do Tempo mínimo. Se o meio a ser estudado fosse um meio 

homogêneo, o caminho mais rápido seria uma linha reta e que coincidentemente seria o caminho com 

menor distância, caso do problema linear. Porém, a subsuperfície é reconhecida como um meio 

heterogêneo. Neste caso, o caminho mais rápido não será uma linha reta e sim, sofrerá alterações no 

seu percurso (Carbonesi, 2018). 

Figura 5 - Caminhos possíveis para o raio sair da fonte e atingir o recetor ((Carbonesi, 2018). 
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Caminho percorrido será o que leva menor tempo para ir de A até B, segundo o Princípio de Fermat. 

Em vermelho, está representado o percurso que poderia ser o de menor tempo, porém não o de 

menor distância. Isto ocorre quando o meio por onde o raio se propaga é heterogêneo (Carbonesi, 

2018). 

Em grande parte, os problemas em geofísica estão relacionados com problemas não lineares, onde 

tanto a função objetivo quanto a relação dos dados com o modelo são estritamente não lineares. A 

maioria dos algoritmos para a inversão de dados não lineares utilizam os métodos iterativos para a 

solução, e geralmente são bastante complexos e exige um estudo mais detalhado da sua aplicação, 

alguns métodos usam a busca global e outra aproximação de derivadas. Caso 𝐺 seja não-linear, por 

exemplo, ser uma função de m, sendo assim temos um problema não-linear. Para dar uma resposta a 

este tipo de problema, a forma mais fácil é tentar linearizá-lo. Para isto basta aplicar a equação 𝑑 = 𝐺𝑚 

em série de Taylor até o termo de primeira ordem, em torno de um ponto 𝑚0 (modelo inicial) assim 

temos: 

                                                                𝐺(𝑚) = 𝐺(𝑚0) + 
𝜕𝐺(𝑚)

𝜕𝑚
 (𝑚 − 𝑚0).                    (Equação 5) 

                                                                                    ∆𝑚𝑘+1 = 𝑚 − 𝑚0,                          (Equação 6) 

                                                                              
𝜕𝐺(𝑚)

𝜕𝑚
=  𝐺𝑘,                                           (Equação 7) 

                                                                         𝐺𝑘∆𝑚𝑘+1 = 𝑑 − 𝐺(𝑚0) = ∆𝑑.                             (Equação 8) 

A partir desta equação podemos obter  𝑚𝑘+1, assim temos:    𝑚𝑘+1 = 𝑚0 + ∆𝑚𝑘+1(Zhdanov, 2002). 

Onde: m0 é o modelo inicial, 𝐺𝑘 e ∆𝑑 são as derivadas parciais dos dados sinteticos em relação aos 

parametros do modelo. 

Deste modo a resolução do problema não linear, pode ser solucionado de maneira iterativa, e esse 

algoritmo consiste em: 

1. Tem-se inicialmente dobs (dados observados) e um modelo inicial m0, 𝑘 = 0.  

2. Calcula-se a derivada de Fréchet para mk e o dado calculado, dk
calc, para o modelo m0. 

3. Verifica-se o erro entre o dado observado e o calculado: Δ𝑑 = dobs − dk
calc. Caso esta diferença 

seja menor que um valor estipulado, a iteração é interrompida e a solução é o modelo mk. 

4. Pela solução da equação 𝐺𝑘∆𝑚𝑘+1 = 𝑑 − 𝐺(𝑚0) = ∆𝑑 determina-se Δmk+1. Deste resultado, 

temos um novo modelo: mk+1 = −mk +Δmk+1. 

5. Atualizar o novo modelo adquirido. 
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6. Retorna-se ao passo 2. 

Linearizar um problema não-linear tem consequências diretas sobre a unicidade e convergência da 

solução. A função erro para um problema linear sempre é um paraboloide, o que limita o tipo de função 

erro que se tem. Para o problema não linear, pode-se ter qualquer superfície para a função erro o que 

aumenta a dificuldade em determinar-se o mínimo global desta função (Menke, 1989). 

2.4. Métodos de inversão sísmica. A técnica SIRT 

A inversão tomográfica sísmica é um procedimento para reconstruir propriedades da terra a partir de 

dados sísmicos, onde o tomograma é apresentado graficamente como uma malha de pixels 

bidimensionais ou tridimensionais, na qual cada pixel contém o parâmetro de interesse do modelo, 

como o valor da velocidade ou seu valor recíproco conhecido como atraso. 

As aplicações de inversão sísmica incluem caracterização subsuperficial para geologia de engenharia, 

tais como: construção de estradas; túneis; reservatórios ou construção civil; exploração de petróleo e 

minerais; caracterização científica de vulcões; placas tectônicas e da terra em geral. A inversão das 

medições de ondas sonoras também é usada para testes não destrutivos de materiais, sonares 

militares e imagens médicas (Stein e Wyession, 2003). 

A Figura 6, retrata um caso de estudo específico de um tomograma de velocidade obtido invertendo os 

tempos de primeira chegada sobre a falha de Oquirrh. Presume-se que esses tempos de chegadas se 

propaguem principalmente ao longo dos caminhos de raios tracejados da fonte até aos recetores, e 

elas são registadas como um traço sísmico (Morey and Schuster, 1999). 

 

Figura 6 - Comparação de seção transversal geológica (Olig et al., 1996) mostrando uma cunha coluvial (linha 

escura), e a porção correspondente do tomograma de velocidade obtida invertendo os primeiros tempos de 

chegada sobre a falha de Oquirrh, Utah (Morey and Schuster, 1999). 
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Para aplicação da inversão tomográfica sísmica, o método descrito neste trabalho é a técnica de 

reconstrução interativa simultânea (SIRT). Segundo Mendes (2009), este algoritmo é utilizado para 

inverter os tempos das primeiras chegadas de dados sísmicos e construir um modelo de velocidades, 

no entanto, uma reconstrução de um modelo tomográfico, baseada numa linearização local, só terá 

êxito se um modelo inicial já estiver próximo da melhor solução. O que implica que para iniciar a 

pesquisa local com a reconstrução tomográfica SIRT, no problema direto, os tempos do primeiro 

intervalo são calculados resolvendo a equação eikonal através de um modelo de velocidade com um 

método de diferenças finitas rápidas, da técnica tradicional de rastreamento de raios lentos. Além disso, 

para a tomografia SIRT, a energia sísmica de fontes para recetores é propagada pela aplicação de uma 

abordagem rápida de volume Fresnel que, quando combinada com raios de giratório, pode lidar com 

modelos com gradientes de velocidade quer positivos e negativos. 

Mendes (2009), salienta que posteriormente, existiu o surgimento de múltiplos folds (número de 

reflexões que acontecem numa determinada profundidade), invertendo o tempo de viagem de reflexão. 

Diversos algoritmos foram desenvolvidos para resolver a forte sensibilidade dos caminhos dos raios de 

refração, no que se refere ao modelo de velocidade, baseando em inversão de matriz ou pesquisa de 

tentativa de erro. 

O algoritmo SIRT é mencionado por Grandjean (2006) como sendo capaz de reconstruir o campo de 

velocidade a partir do tempo de viagem da primeira chegada. Mostra-se a eficiência do algoritmo a 

partir de conjuntos de dados sintéticos e reais para testar a sua robustez. O principal objetivo é produzir 

um campo de velocidade invertendo a tomografia de primeira chegada por meio de levantamentos 

sísmicos através do esquema de inversão interativa. Para uma melhor eficiência da pesquisa, Sheehan 

et. al (2005) elucidam que é necessário anotar a velocidade dos registos de forma aleatória. 

Mendes (2009), considerou no seu estudo o modelo SIRT para realizar a tomografia de inversão, 

descrita por Watanabe et al. (1999), como sendo o modelo de velocidade obtido por meio da inversão 

anterior. Esse método exige memória mínima e tempo de computação, isto porque para calcular os 

tempos de trânsito utiliza as diferenças finitas, que é um método descrito por Podvin e Lecomte (1991), 

e, para calcular o caminho percorrido pelo raio utiliza a onda de primeira chegada a partir do volume 

de Fresnel, que foi descrito por Cerveny e Soares (1992). 

Antes de continuarmos a abordar o método utilizado por Mendes (2009), cabe aqui referir uma breve 

explicação sobre os métodos de base considerados. Na modelagem de primeira chegada realizada por 

Podvin e Lecomte (1991), foi utilizado o princípio de Huygens para mapear as frentes de onda na região 

investigada. Vale destacar que o referido princípio considera que cada ponto contido numa frente de 

onda pode ser tratado como uma fonte pontual secundária de onda esférica, que emitem pulso no 

momento da sua primeira chegada.  

Para calcular os tempos, os já referidos autores, acima mencionado, consideram uma interpolação 

linear entre vértices vizinhos, partindo de uma equação eikonal: 
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                                                                                 (𝛻𝑡)2 = 𝑠2                            (Equação 9)                                                                                                                                                                                                                                                         

Onde, 

t = Tempo de chegada de uma frente de onda em determinado ponto; 

s = Inverso da velocidade da onda. 

Na abordagem de Podvin e Lecomte (1991), considera-se que qualquer descontinuidade do gradiente 

de tempo resulta, explicitamente, da interseção de várias frentes de onda independentes. 

                                    𝑡𝑃 = 𝑡𝑁 + h min (𝑠, �́�)                                            (Equação 10) 

                                      (𝑖𝑖)0 ≤ (𝑡𝑁 − 𝑡𝑀) ≤ hs/ √2,                                                                                                                     

(𝑖) ∂t/∂y ≥ 0, assim sendo 

 

                                          𝑡𝑃 =  𝑡𝑁+√(ℎ)2 − (𝑡𝑁 − 𝑡𝑀)2                               (Equação 11) 

                              𝑡𝑅 = 𝑡𝑄 + √(ℎ𝑠)2 − (𝑡𝑄 − 𝑡𝑃)
2

− (𝑡𝑃 − 𝑡𝑀)2                                 (Equação 12) 

Por sua vez, o traçado de raios descrito por Cerveny e Soares (1992), considera a região com maior 

sensibilidade ao primeiro volume de Fresnel, que é dependente da posição da fonte e do recetor, bem 

como da estrutura entre eles e do tipo de onda, considerando a seguinte condição: 

                                                            𝛥𝞽 =  𝑻𝑺𝑷𝑹 −  𝑻𝑺𝑹 < 𝟏/(𝟐𝒇)                          (Equação 13) 

Onde: 

f = frequência; 

TSR = menor tempo de viagem da fonte S para o recetor R; 

TSPR = tempo de viagem para que o raio seja difratado através de cada célula P. 

Mendes (2009), explica que para essa equação considera-se a frequência dominante e a forma de ser 

adotada para o volume de Fresnel, deve ser estreita, no caso de alta frequência, e larga no caso de 

baixa frequência. A autora destaca, ainda, que o volume de Fresnel na célula P foi caracterizado por 

Watanabe et al. (1999), como uma função de ponderação (W), que depende de forma linear do tempo 

de atraso Δτ, sob a seguinte condição: (Mendes, 2009). 
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                                    W = {
1 − 2𝑓𝛥𝑡, (0 ≤ 𝛥𝑡 <

1

2𝑓
)

0,                 (
1

2𝑓
< 𝛥𝑡)

                                                        (Equação 14) 

As variáveis apresentadas na equação de ponderação, acima referidas, são as mesmas descritas na 

anterior, devendo considerá-las. A partir dessas condições, Mendes (2009), calculou o algoritmo de 

inversão SIRT, no entanto, vale destacar que não se consegue calcular a velocidade, e sim o atraso 

nas chegadas 𝑆𝑘+1
𝑗

, 

                                         𝑆𝑘+1
𝑗

=  𝑆𝑘
𝑗

(1 + (∑
𝑊𝑖𝑗𝛥𝑡𝑖

𝑡𝑖
𝑐𝑎𝑙

𝑁
𝑖=1 ) / ∑ 𝑊𝑖𝑗

𝑁
𝑖=1 )                              (Equação 15) 

Onde:  

N = número total de trajetórias de onda Fresnel que cruzam a célula j; 

 k + 1 = índice associado ao número de interação; 

Δti = diferença de tempo de viagem entre o tempo escolhido (𝑡𝑖
𝑜𝑏𝑠) e o tempo computado (𝑡𝑖

𝑐𝑎𝑙). 

     Salienta-se que o método SIRT tem como característica principal considerar que Δti é gerada pela 

célula j atravessado pelo caminho de onda Fresnel i. Sendo que seu peso é definido pela seguinte 

equação: 

                                                  𝑃𝑗
𝛥𝜏𝑖 =  

𝑊𝑖𝑗

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑀
𝑗=1

                                                                  (Equação 16) 

O algoritmo é interrompido quando não há melhora significativa. Basokur e Siyam (2007), elucidam que 

a partir desse método podem ser testadas várias propriedades e capacidades do esquema de inversão 

para que seja possível reconstruir a velocidade. Os dados podem ser registados por 48 recetores fixos 

intervalados em 5m e 23 disparos dispostos a intervalos de 15m ao longo da linha do primeiro disparo 

localizado a 0m. 

Os resultados de Mendes (2009), apresentados na Figura 7, demonstram o tempo de viagem 

correspondente à configuração do modelo simples em três camadas, sendo notado que apenas alguns 

Figura 7 - Modelo simples com anomalia com três camadas e dados (Mendes 2009). 
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geofones receberam energia da segunda interface. A conversão foi iniciada a partir de um modelo de 

malha regular e velocidade constante de 2000 m/s. 

(a) Modelo simples de três camadas com anomalia de baixa velocidade na camada intermediária 

A velocidade da camada superior é de 1000 m / s, a média de 2000 m / s, a inferior de 3500 m 

/ se a anomalia de velocidade é de 1500 m / s.  

(b) Tempos de viagem sintéticos sem ruído considerados como viagens. 

Os dados demonstram que o modelo inicial possui pouca informação, embora esta técnica seja 

capaz de produzir bons resultados. A implementação do código é simples e não se baseia em 

traçado de raio explícito, sendo estável e flexível para modelagem de estruturas de velocidades 

complexas 

                                   

Figura 8 - Resultados de inversão (Mendes 2009). 

(a) Modelo inicial com velocidade constante v = 2000 m / s;  

(b) resultar da inversão de Monte Carlo após 3500 iterações;  

(c)  resultado final da tomografia SIRT após 25 iterações;  

(d) diferença entre o modelo "verdadeiro" e modelo final (c). As imagens (c) e (d) têm zonas 

silenciadas sem cobertura de raios (Mendes 2009). 

2.5. Aplicação de Algoritmos na inversão de dados sísmicos   

O método de tomografia sísmica de primeira chegada utilizada neste trabalho, atualmente é bastante 

utilizado para o estudo do meio geológico, baseando na análise das ondas de corpo, possibilitando a 

obtenção de um modelo de velocidade final Vp. Os modelos tomográficos que apresentam melhores 

resoluções foram relatados por frequência finita em estudos tomográficos recentes por embora a 

comparação com a tomografia por raios-X permaneça controversa (Nolet, 2005). 
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Mendes (2009) usou o algoritmo hibrido para a combinação linear entre o método de Monte Carlo e a 

técnica de otimização iterativa simultânea reconstrutiva com o objetivo principal de produzir um campo 

de velocidade invertendo os primeiros tempos de chegada escolhidos a partir de levantamentos 

sísmicos com um esquema de inversão iterativo. A estimativa de velocidade de fundo é calculada pela 

inversão por Monte Carlo, usando um randomwalk cadeia de Markov, seguido por tomografia refração 

para a construção do modelo de velocidade final. O método de pesquisa Monte Carlo foi selecionado 

para a inversão global, uma vez que oferece várias vantagens: nenhuma exigência de computação 

derivada parcial ou inversão de grandes matrizes. Ele também oferece a capacidade de processar 

funções desajuste com restrições arbitrárias e é um algoritmo bastante simples de implementar 

numericamente. Mallick (2000), implementou uma nova técnica hibrida, em que faz uma combinação 

entre algoritmos genéticos de inversão prestack e postack, com a finalidade de estimar modelos da 

terra.  O método proposto em Podvin e Lecomte (1991) usa diferenças finitas entre os tempos nos 

nós das células (pontos ondes os tempos de viagem são calculados), as quais discretizam o modelo 

de velocidade, para calcular o tempo de viagem em novos pontos.  

O trabalho que deu origem ao uso de métodos de diferenças finitas no cálculo dos tempos de viagem 

foi o de Vidale (1988). Este último baseia-se numa solução discreta para a equação eikonal 

(aproximação da equação eikonal por diferenças finitas, aproximada considerando a propagação por 

frentes de onda planas e/ou circulares. O algoritmo proposto por Podvin e Lecomte também usa 

diferenças finitas, mas sua formulação evita problemas onde há contrastes grandes de velocidade.  
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta o método que foi utilizado para desenvolvimento do estudo. 

A metodologia que foi aplicada neste trabalho compreendeu duas etapas fundamentais para alcançar 

o objetivo geral proposto. 

1. Na primeira parte da metodologia foram efetuados os ensaios em laboratório onde: 

a)  Foi construído um cubo para a obtenção do modelo, com o objetivo de se obter os dados reais 

dos tempos de chegadas, recorrendo a um molde de madeira com as dimensões de 28 x 28 x 

28 cm (largura x comprimento x altura) segundo a figura 9, onde para garantir a consistência 

foi necessário amassar o gesso até atingir uma consistência plástica, permitindo deste modo a 

sua adição no interior do molde, onde no qual se colocou um cubo de calcário com uma 

dimensão de 6 x 6 x 6 cm (largura x comprimento x altura) no centro do cubo do gesso, com 

uma distancia entre as faces do cubo do gesso de 14 cm. 

b) Foram efetuados ensaios para a determinação dos tempos de propagação das ondas P no 

material rochoso com aplicação do teste ultrassónico um dos mais amplos métodos não 

destrutivos para caracterização do material rochoso em estudo. 

c) Procedeu-se a geração, transmissão, e receção de amplitudes de ondas de corpo, como 

mostra a Figura 10. 

d) Os tempos e as distâncias foram determinados usando a técnica de domínio de tempo (time 

domain). 

e) Para a determinação das coordenadas no cubo estudado, os disparos foram feitos na face 1 e 

tendo como recetor a face 2.  Procedeu-se ao primeiro disparo nas coordenadas 1,6 cm no 

eixo de X que se verifica na horizontal, e para 26 cm no eixo Z na vertical, sendo o eixo de Z 

considerado a profundidade. A mesma situação podemos verificar nos recetores com valores 

da coordenada X igual 1,6 cm e de Z igual a 26 cm respetivamente conforme a Figura 13.  

 

Figura 9 - Molde de madeira para a construção do cubo de gesso (a esquerda); amostra de calcário no centro do 

molde (a direita). 
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Figura 10 - cubo de gesso com a instalação dos equipamentos para os ensaios para a propagação de ondas Vp. 

 

Figura 11 - Modelo obtido no GeoLab do IST (28 x 28 x 28) 
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Figura12 - Acoplagem dos sensores em faces opostas, (a esquerda o emissor) e (a direita o recetor) 

 

 

                                     Figura 13 - Geometria de aquisição dos dados em laboratório 

2. Na segunda parte da metodologia, depois de se obter os tempos de chegadas (tempos de 

propagação das ondas P obtidos laboratorialmente), aplicou-se a técnica computacional de 

inversão tomográfica sísmica (SIRT) para construir um modelo de velocidades. 

Segundo esquema ilustrativo indicado na Figura 15 , a partir do modelo de velocidade inicial, 

determina-se: 
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a) Gera-se um modelo inicial de velocidades que é discretizado dividindo-os em celulas regulares 

e/ou homogeneas conforme a figura 14. 

 

Figura 14 - Esquema tridimensionais para determinação dos tempos chegadas na malha de nós 

(modificado de Rawlinson e Sambridge, 2003). 

b) Perturba-se o modelo inicial de modo a permitir o cálculo dos tempos de viagem entre a fonte 

e o recetor da malha, onde: 𝑇𝑆𝐶𝑅 = 𝑇𝑆𝐶 + 𝑇𝑅𝐶 ;                                               (Equação 17) 

c) Estima-se a diferença (Δt) entre o tempo de viagem (𝑇𝑆𝐶𝑅) em cada celula da malha e o menor 

tempo de viagem (𝑇𝑆𝑅) entre a fonte e o recetor; 

d) Verifica-se a diferença (Δt) em cada celula da malha para perceber se a mesma é menor que 

meio periodo, segundo a equação: 

Δt = 𝑇𝑆𝐶𝑅 − 𝑇𝑆𝑅 <
1

2𝑓
                                                                          (Equação 18) 

e) Determina-se os atrasos ou velocidades causados com a perturbação do modelo com 

aplicação da equação:  

                           𝛿
𝑆𝑖𝑗= 𝑆𝑗 

∆𝑡

𝑡𝑖
 ,
                                                                               (Equação 19) 

Onde: 𝑠𝑗 indica  o atraso na j-enesima celula da malha, Δt indica a diferença entre os tempos 

de viagem calculados e observados e 𝑡𝑖, o tempo de viagem ao longo de toda a extensao 

longitudinal do volume de fresnel. 

f) Establece-se em cada celula uma função de ponderação  que ira depender linearmente da 

diferença de Δt utilizando a seguinte equação: 
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 W = {
1 − 2𝑓𝛥𝑡, (0 ≤ 𝛥𝑡 <

1

2𝑓
)

0,                 (
1

2𝑓
< 𝛥𝑡)

                                                                          (Equação 20) 

g) Com base na função de ponderação determinado na equação (21), gera-se um coeficiente de 

peso que representa a probabilidade da onda ser atrasada durante a perturbação do modelo 

utilizando a seguinte equação: 

             𝑃𝑖𝑗 = 𝑁𝑤𝑖𝑗 ⧸(∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗=𝑖 )                                                                              (Equação 21) 

Onde N representa o número de celulas da malha em todo o volume de Fresnel que resulta da soma 

de todos os valores de peso 𝑃𝑖𝑗 e 𝑤𝑖𝑗 é a ponderação em cada celula ao longo da extensão longitudinal 

da onda de Fresnel. 

h)  Calcula-se em cada celula atravessada por uma onda os atrasos encontrados durante a 

perturbação do modelo multiplicando as duas equações 20 e 21. 

i) Tendo em conta (𝛿𝑆𝑖𝑗
) referida como uma variavel aleatoria discreta e calculamos a sua 

expressão matemática para corrigir e obter a média dos atrasos nas celulas, 

Dada a expressão: 

𝛿𝑆𝑖𝑗
=

𝑁𝑤𝑖𝑗𝑆𝑗Δt

𝑡𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1

  assim sendo obtém-se a expressão matematica para corrigir e obter a média 

dos atrasos nas celulas, 𝛿𝑆𝑗̅̅ ̅ =
1

𝑀
 ∑ 𝑆𝑗  

𝑊𝑖𝑗 ∆𝑡𝑖

𝑡𝑖 ∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑀
𝑗=1

 𝑀
𝑖=1  

Onde M expressa o numero de todas as extensões longitudinais da onda de fresnel que atravessa a 

celula da malha. 

j) Atualizam-se os atrasos durante a iteração (k+1) segundo a equação : 

                                                              𝑆𝑗
𝑘+1 = 𝑆𝑗

𝑘 + 𝛿𝑆𝑗̅̅ ̅                                    (Equação 22) 

Onde K indica o numero de iterações; 

𝑆𝑗
𝑘+1 indica o atraso atualizado. 
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                        Figura 15 - Esquema de otimização do algoritmo SIRT (Unza, 2019). 

3.1. Materiais e equipamentos utilizados no ensaio em laboratorio. 

Antes de se iniciar os ensaios garantiu-se que a qualidade do material (gesso) a ser testado fosse 

suficientemente plano para permitir um bom acoplamento entre a superfície de contato do recetor e 

transmissor. Num ensaio de medição de ondas sísmicas existe um conjunto de equipamentos 

necessários para a medição do tempo de propagação das ondas, os equipamentos utilizados foram:  

 Sensores (transmissor e recetor piezoelétricos) 

 Osciloscópio (Rohde e Schwarz HM01002). 

O elemento piezoelétrico utilizado é do tipo piezocerâmico. Para a medição da onda P, o elemento 

ativo contém uma geometria cilíndrica de espessura de 2 mm e diâmetro de 10 mm, fabricado pela 

PI ceramic, conectados a uma placas de cobre e com cabos coaxiais, como mostra a figura 16. Os 

transdutores utilizados foram construídos no Laboratório de Geomecânica do IST (GeoLab) 

Figura 16 - Representação esquemática da geometria dos elementos piezocerâmicos para a onda P. 
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O osciloscópio utilizado neste trabalho é constituído por varias secções, secção A painel de controlo 

(cursor/menu, análise, geral), secção B, secção vertical, secção C, secção de sincronismo ou trigger, e 

a secção D, secção horizontal, tendo sido utilizado 5 mV por 0,1 a 0,2 μs durante todo o trabalho 

laboratorial. Este possui dois canais de entrada para leitura de sinal e um canal externo utilizado para 

o trigger, figura 18. 

 

Figura 18 – Osciloscópio do tipo (Rohde e Schwarze HM01002) utilizado nos ensaios em laboratório. 

O osciloscópio utilizado neste estudo é alimentado a corrente elétrica e destina-se á leitura dos tempos 

de propagação das ondas P e observação da mesma, e oferece uma sensibilidade máxima de 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. 

 

Figura 17 – Transdutor piezoelétrico construído no GeoLab. 
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Tabela 1- Características técnicas do gesso utilizado para a construção do modelo 

(www.fassabortolo.com). 

  

Peso específico do pó 1000 kg/m3 

Densidade argamassa endurecida 1200 kg/m3 

Espessura mínima 7 mm 

Granulometria inferior a 0,6 mm 

Água de mistura aprox. 34% 

Rendimento 11,5 kg/m2 aprox. com 10mm de espessura 

Retracção insignificante 

Tempo de presa Aprox. 3 horas 

Resistência à flexão aos 28 dias 1 N/mm2 aprox. 

Resistência à compressão aos 28 dias 2 N/mm2 aprox. 

Módulo de elasticidade 1500 N/mm2 aprox. 

Factor de resistência à passagem do vapor 
(EN1015-19) 

µ= 8 aprox. 

Classe de reacção ao fogo (EN 13501-1) Classe A1 

Velocidades longitudinais do gesso Vp (m/s) 5200 
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4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Neste capitulo são apresentados os resultados obtidos com aplicação do SIRT.   

A metodologia aplicada para a implementação do algoritmo mostra que primeiramente é necessario a 

definiçao de um modelo inicial para se dar o inicio da inversão. 

A determinação do modelo inicial é de extrema importância, no alcance da cobertura total do espaço 

do modelo, permitindo desta forma, que seja possivel uma melhor solução. Importa dizer que durante 

o procedimento deduziu-se que era desconhecido o local onde anomalia se encontrava, e 

posteriormente é então realizada a inversão sismica com objetivo de se localizar o local onde a maior 

variação no comportamento das velocidade, podendo ser verifcado no local onde se encontra anomalia. 

4.1. Modelo inicial 

Como já descrito nos capítulos anteriores, a tomografia sísmica é uma técnica de inversão de dado. 

Toda técnica de inversão seguindo uma metodologia clássica requer a suposição de valores da 

propriedade física que se deseja resolver no meio em subsuperfície. Esta suposição é o que se 

denomina Modelo Inicial.  

Assim, tendo os valores de velocidade dos meios por onde a onda se propaga e 

os tempos de viagem observados em um levantamento ou calculados a partir de 

um modelo sintético, poderia se calcular o problema direto, sendo o primeiro passo na aplicação do 

fluxo de inversão explicado no item 2.3. 

No entanto, para definir um modelo inicial, deve-se tomar algumas ponderações. Tem de se garantir 

que o modelo definido para começar a inversão tomográfica seja suave. Com abruptos contrastes de 

velocidade, a tomografia tende a não resultar em uma solução única.  

Assim sendo a discretização do modelo definido, constituiu em uma malha dividida em células 

regulares, onde o tamanho da célula varia segundo as dimensões determinadas. O numero de células 

definido foi de 54 x 54 x54. E para o processo da inversão criou-se um modelo inicial com velocidade 

constante de 1000 m/s. 
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4.2. Modelo Adquirido apos a perturbação do modelo inicial  

Foi perturbado o modelo inicial, fazendo com que o algoritmo SIRT procurasse gradualmente 

o ponto para onde a frente da onda tinha de ser transmitida. A aquisiçao do novo modelo se 

deu após 4 iterações, como indica a figura 20. 

 

Figura 19 - Modelo inicial homogêneo. 

Figura 20 - Modelo resultante da inversão do modelo inicial. 
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De forma a compreender melhor o comportamento das velocidades no novo modelo adquirido, foram 

efetuados alguns cortes com o objetivo de analisar as variações das velocidades em cada uma das 

posições selecionadas. Primeiro foi efetuado um corte com uma distancia Y=20, e como podemos 

observar na figura 21, os valores da velocidade encontram-se relativamente baixos mais na zona 

central da secção, podemos pressupor que os valores baixos de velocidades mais na zona central 

deve-se ao fato de ser a zona onde há maior probabilidade de se encontrar anomalia, e já e mais abaixo 

na parte inferior e superior verificam-se as velocidades mais altas e esses valores altos de velocidades 

podem ser justificados pelo fato dessas zonas serem mais densa e de serem as zonas de maior 

concentração de partículas finas e ter o menor volume de espaços vazios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a figura 22 foi feito um corte a uma distância de Y = 28, como se pode verificar nesta secção 

o comportamento da velocidade não varia, como já referido no paragrafo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Modelo 2, corte efetuado numa distância de Y= 28 cm. 

Figura 21 - Modelo 2 corte efetuado numa distância de Y= 20 cm. 
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As figuras 23 e 24, apresentam cortes efetuados nas distâncias de Y= 33 cm e Y= 37 cm, como 

podemos observar nessas secções o comportamento das velocidades não varia, é possível verificar 

que as velocidades mais baixas continuam na parte mais central, e os valores mais altos continuam 

nas partes inferior e superior. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                     

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Modelo 2, com corte feito a uma distância Y= 37 cm. 

Figura 23 - Modelo 2, corte efetuado numa distância de Y= 33 cm. 
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5. CONCLUSÃO 

O algoritmo de tomografia sísmica implementado neste trabalho funcionou de maneira correta, o que 

prova que as técnicas aplicadas para o cálculo dos tempos de chegadas e o traçamento dos raios, para 

a frequência dominante são satisfatórias para essa finalidade.  

A partir do estudo realizado foi possível demonstrar que a tomografia sísmica tem potencial para muitos 

aspetos da geofísica de exploração.  Este trabalho teve como objetivo fundamental a construção de um 

modelo de velocidade em três dimensões, onde no qual se colocou uma amostra de calcário no seu 

interior com aplicação de técnicas de inversão de tomografia sísmica em subsuperfície, com a 

implementação do algoritmo SIRT, com dados de ensaios experimentais adquiridos no laboratório de 

Geociências e Geoengenharias do IST(GeoLab) para a determinação de modelos de velocidades que 

melhor se adequam na localização e identificação de anomalias de velocidades. O modelo físico 

construído em laboratório serviu como ponto de partida para aquisição dos dados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Definir um bom modelo inicial de velocidades, é fundamental para se obter bons resultados, o modelo 

inicial garante uma convergência entre os dados calculados e observados durante o processo da 

inversão. Para este trabalho foi definido um bom modelo inicial, e os resultados obtidos divergem com 

as informações do modelo real. 

Mas importa dizer que no modelo adquirido apos a perturbação do modelo inicial, os resultados obtidos 

divergem com as informações do modelo real, os resultados obtidos não estão em conformidade com 

os dados que foram obtidos no modelo real, no modelo obtido não foi possível verificar anomalia de 

velocidades induzida no interior do cubo, e isso pode ter sido devido a muitos fatores que contribuíram 

para esta inconformidade, dentre eles podem se destacar: a pouca resolução no modelo, , aquisição 

dos dados não foram o suficientes para permitir a identificação da anomalia, os raios não foram 

cruzados de forma a se observar melhor o ambiente interno do modelo, e um outro fator importante 

deve-se também que a velocidade das ondas P no meio é aproximadamente igual a velocidade de 

propagação das ondas P no ar, e o material utilizado para a construção do modelo físico tem uma 

velocidade superior, e anomalia induzida, tem também  uma velocidade superior, o que de certa forma 

é mais expetável que se observa a fratura na parte central do modelo.  

A validação do algoritmo permite concluir que mesmo nos casos em que a maior quantidade possível 

de medições, há um limite mínimo para a discrepância entre o modelo sintético invertido e o modelo 

real. Uma vez que são soluções numéricas aproximadas.  
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5.1. Recomendações 

De formas a melhorar os resultados obtidos neste trabalho e dada as dificuldades sentidas durante a 

construção do modelo físico em laboratório, recomenda-se que nos próximos trabalhos se utilize um 

outro tipo de material para a construção do modelo físico, visto que o modelo físico utilizado neste 

trabalho após a construção do modelo, levou algum tempo para o processo da secagem. 

De formas a testar a eficiência do algoritmo para esse estudo recomenda-se também que se utilize um 

outro tipo de amostra (anomalia) no interior do modelo físico. 

Sugere-se ainda que nos trabalhos futuros aquisição dos dados nos ensaios laboratoriais sejam 

suficientes permitindo desta maneira fazer o cruzamento dos raios e efetuar a propagação das ondas 

em todas as posições definidas. 

Implementar outros algoritmos de cálculo de tempo de viagem com o objetivo de aumentar a eficiência 

computacional. 

Testar o quão eficiente são os modelos obtidos pela tomografia de tempo de viagem como modelos 

iniciais para outras técnicas de tomografia sísmica, como FWI. 

Testar outros métodos de otimização. 
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ANEXO 1 CONSTRUÇÃO DO MODELO FISICO EM LABORATÓRIO 

  

 

Figura 3 - Construção do Cubo Homogéneo de gesso Figura 25- Definição da Anomalia dentro do Cubo segundo as dimensões conhecidas. 

Figura 26- Modelo físico gerado no GeoLaB. 
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ANEXO 2 CORTES DAS DIFERENTES SECÇOES OBTIDOS APÓS A PERTURBAÇÃO DO 

MODELO INICIAL 

 

 

 

 

 

X =  10 
X = 22 

X =  32 
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Y =  10 

 

Y =  22 

 

Y =  33 

 

Z =  10 

 

Z =  22 

 

Z =  33 
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X =  53 

 


