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A pesquisa na sísmica de fundo oceânico no Brasil, 

apesar de recente, oferece uma gama de vantagens 

se comparada com a sísmica convencional, porém, 

como toda nova tecnologia, possui desafi os e pontos 

a serem aperfeiçoados. 



 

Chega às mãos dos leitores o número 99 do Boletim SBGf que discu-
te a utilização da sísmica de fundo oceânico nas atividades ligadas à 
produção de petróleo.  Essa tecnologia tem propiciado um melhor co-
nhecimento dos reservatórios, notadamente no que diz respeito às pro-
priedades petrofísicas dos mesmos, permitindo melhorar e racionalizar 
a produção. Estima-se que as atuais reservas de petróleo no mundo es-
tejam caindo na ordem de 5% ao ano. Por outro lado, considerando-se 
que depois de 2012, último ano com substancial atividade de aquisição 
de dados sísmicos, os levantamentos de novos dados sofreram redução 
de 60% em termos globais. Nesse contexto, investimentos em ativida-
des ligadas à produção têm sido priorizados pelas operadoras. No Bra-
sil, essa atividade ainda é modesta e, acreditamos, deverá crescer muito 
devido à qualidade e diversidade de informações que fornece. 

Boa leitura!
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SECRETARIAS REGIONAIS

Nesta seção os associados da SBGf fi cam informados sobre as ações de suas secretarias regionais e sobre os principais 

fatos ocorridos em diversos estados do país.

REGIONAL CENTRO-SUL

Todos por uma causa: alunos do 
IAG-USP se unem e arrecadam 
alimentos para doação

O professor Eder Molina, do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São 
Paulo (IAG-USP) organizou, no início deste semestre, uma 
campanha de doação de alimentos não-perecíveis que 
funcionou da seguinte forma: cada interessado em par-
ticipar trazia 3 kg de alimentos não-perecíveis e, como 
recompensa pela doação, ganhava uma agenda exclusiva 
da SBGf/USP. Foram arrecadados 100 kg e a campanha 
planeja entregar as doações para a Instituição Prato Cheio 
(http://pratocheio.org.br/) que já trabalha com o IAG na 
recepção aos calouros da graduação de Geofísica.

Alunos participantes da causa juntos ao professor Eder Cassola Molina
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REGIONAL SUL

Semana Acadêmica de Geofísica da 
Unipampa

Desta vez, a Semana Acadêmica de Geofísica da Univer-
sidade Federal do Pampa (Unipampa) foi realizada em 
conjunto com a I Semana Integrada do Campus Caçapava 
do Sul, favorecendo assim a participação de acadêmicos 
não só da área de Geofísica, mas também Geologia, En-
genharia Ambiental e Sanitária, Técnologo em Mineração 
e Licenciatura em Ciências Exatas. O evento foi realizado 
entre os dias 07 e 11 de novembro de 2016, no Campus 
Caçapava do Sul da Universidade Federal do Pampa e foi  
coordenado pelos professores Everton Frigo e José Rafael 
Bordin, com auxilio do Secretário Regional Sul da SBGf e 
professor, Maximilian Fries. Na abertura, o prof. Eder Mo-
lina, Secretário de Relações Acadêmicas da SBGf, apresen-
tou a Sociedade e sua importância no cenário nacional.

Atualize seu cadastro 
no site

www.sbgf.org.br.br

A Semana Acadêmica da Unipampa foi sucesso entre os estudantes
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Nos minicursos e palestras sobre Geofísica, 140 estu-
dantes se inscreveram enquanto na Semana Acadêmica 
Integrada foram mais 415 participantes, totalizando 555 
inscritos no evento. As palestras e os minicursos realiza-
dos abordaram temas nas áreas de gravimetria, perfi lagem 
de poços, interpretação sísmica 3D, sismologia da América 
do Sul, cenário atual da indústria do petróleo, e Geofísica 
Espacial.

O grupo de palestrantes foi composto por Eder C. 
Molina (SBGf , IAG/USP), Haroldo R. da Silva (GEOLEAD 
Treinamento Profi ssional Ltda.), Bruno A. Goetze (Mes-
tre em Geologia e Geofísica, MS&T Estados Unidos), José 
V. Bageston (CRS/INPE) e Vinicius A. Oliveira (UNIPAM-
PA). Segundo a avaliação dos estudantes participantes, a 
Semana Acadêmica viabilizou uma complementação dos 
conteúdos trabalhados nas disciplinas da graduação, e 
favoreceu o contato dos estudantes com profi ssionais de 
experiência nacional e internacional na Geofísica.
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E mais...

No dia 06 de março, os calouros da graduação de 
Geofísica do IAG-USP participaram de uma gincana in-
formativa na qual foram convidados a conhecer melhor 
a Geofísica, incluindo a SBGf e seu papel no país. Sejam 
bem-vindos! 

Segundo dia da Semana Acadêmica da Unipampa
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INSTITUCIONAL

Novidades no Projeto de Lei da 
Regulamentação da Profi ssão 
Geofísico

O Projeto de Lei nº487/2015 que regulamenta a profi ssão 
dos geofísicos foi aprovado na Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado Federal, em reunião realizada no 
dia 26 de abril. Foi uma grande conquista, porém o pro-
cesso ainda continua. O projeto fi cará na Mesa do Senado 
durante 5 sessões, tempo necessário para a interposição 
ou não de recursos. Como a votação foi terminativa, se 
não houver recurso para votação em Plenário, a matéria 
seguirá à análise da Câmara dos Deputados, onde terá um 
novo número e será encaminhado para uma Comissão. 
No dia da aprovação, esteve presente à sessão o professor 
George Sand, da Universidade de Brasília (UnB). 

O primeiro Projeto de Lei foi proposto em 2006 e o 
texto atual é consensual entre as partes interessadas. A 
tramitação poderá ser acompanhada através do site do Se-
nado Federal (http://www25.senado.leg.br/web/atividade/

materias/-/materia/122410). Todas as notícias referentes 
ao assunto são atualizadas diretamente no site e nas redes 
sociais da SBGf. 
Acompanhe!

15 º Congresso Internacional da 
Sociedade Brasileira de Geofísica e 
EXPOGEf

Em quatro dias o volume de negócios fechados e de in-
formações estratégicas para a indústria de óleo e gás dis-
cutidos no Congresso Internacional de Geofísica é gran-
de. O Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de 
Geofísica e EXPOGEf acontece a cada dois anos, e é con-
siderado o maior do gênero da América Latina, e um dos 
maiores do mundo.

O CISBGf e EXPOGEf chega à 15ª edição, e acontecerá 
entre os dias 31 de julho a 3 de agosto no Centro de Con-
venções SulAmérica, no Rio de Janeiro, com o apoio da 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior). Como nos anos anteriores, o Congresso 
não possui tema único defi nido, e a intenção dessa me-
dida é justamente permitir e abranger a participação de 
todas as áreas aplicadas à Geofísica no evento.

Os números da 14ª edição do CISBGf e EXPOGEf, 
realizada entre os dias 3 e 6 de agosto de 2015, também 
no Rio de Janeiro, registraram cerca 1.600 delegados ins-
critos e 417 trabalhos técnicos apresentados. O público 
visitante, bastante qualifi cado, a maioria formada por 
profi ssionais de diversas empresas do setor de óleo e gás 
e da Geofísica, incluindo executivos de operadoras como 
a Petrobras, participou dos fóruns, palestras, exposições e 
debates inteiramente aplicados à Geofísica e todas as suas 
vertentes. A EXPOGEf, feira de exposição realizada em 
paralelo ao Congresso, reuniu grandes grupos nacionais 
e internacionais, pequenas empresas brasileiras, 37 expo-
sitoras e quatro associações profi ssionais. A exposição se 
estende não somente aos profi ssionais. No grupo ainda 
estão contabilizados o número de alunos de ensino mé-
dio que visitaram a exposição “O que é Geofísica?”, or-
ganizada pela SBGf para atrair o interesse de jovens pela 
Geofísica.

A SBGf encerrou a chamada de trabalhos para o 
evento no dia 31 de janeiro. O período de inscrições será 
aberto no início de maio. Os interessados devem acessar o 
site congresso.sbgf.org.br.



PGS WEI - Least Squares Imaging Toolbox
MAZ Survey from Jequitinhonha Basin, Offshore Brazil

PGS has developed the WEI Toolbox which includes the PSF (Point Spread Functions) Wave Equation Reflectivity 

Inversion method through to the full iterative Least Squares solution. PGS’ WEI Inversion Toolbox has been 

specifically developed to correct for wavefield distortions arising during acquisition and propagation.

Some of the benefits provided by WEI:

•   Improves amplitude fidelity

•   Enhances resolution

•   Corrects for illumination artifacts caused by salt or other complex geology

•   Provides a direct estimate of reflectivity

•   AVA analysis in pre-salt reservoir targets become a reality

Contact: Stephane.Dezaunay@pgs.com  +55 21 2421 8400

A Clearer Image |  www.pgs.com

   PSDM

   PGS WEI                    Revealing the True Refl ectivity below the Salt
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INSTITUCIONAL

Educação Continuada SBGf 2017

No ano de 2017, a SBGf irá manter seu Programa de Edu-
cação Continuada (SBGf_EduC) iniciado em 2015 com o 
curso Método Magnetotelúrico: Teoria, Processamento 
e Interpretação, ministrado pelo professor e doutor em 
Geofísica, Emanuele Francesco La Terra.

Este ano serão realizados três cursos: o primeiro de-
verá acontecer no mês de junho e os dois restantes nos 
meses de outubro e dezembro, respectivamente. Para aten-
der melhor toda a comunidade geocientífi ca e escolher os 
cursos sob maior demanda de público, a SBGf abriu uma 
enquete online e ouviu a opinião dos associados. 

Os escolhidos foram: “Introdução à Interpretação Sís-
mica”, ano passado ministrado pelo geofísico e professor 
Marcos Schinelli, “Fundamentos e Aplicações do Método 
GPR” e “Introdução a FWI (Full Wave Inversion)”.

Os cursos terão carga horária de 32 horas e serão rea-
lizados na cidade do Rio de Janeiro. Caso haja público em 
outras cidades, estes cursos também poderão ser ofereci-
dos nestes locais. 

Alunos participantes do curso 2, de introdução à interpretação sísmica

O curso de Geofísica para não geofísicos, também oferecido pela SBGfEduc
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MEMÓRIA DA GEOFÍSICA

Por Roberto Breves Vianna

Geólogo pela USP; Pós-graduado em Geofísica pela UFBA (Convênio CENAP/Petrobras); Safety Manager (Austin, Texas, 

EUA); Engenheiro em Segurança do Trabalho e Perito Judicial em Insalubridade e Periculosidade pela UFF

Matrinchã

Poucas pessoas sabiam seu nome de batismo, mas se al-
guém chegasse aos trapiches das cidades ribeirinhas do 
Solimões, Madeira, Negro ou Juruá, e perguntasse pelo 
Matrinchã, todos sabiam quem era.

A navegação fl uvial na bacia amazônica, onde exis-
tem cerca de 20.000 km de vias navegáveis (fi g. 1), está 
sujeita a sérios perigos, dentre os quais se destacam: 
mudanças nos canais de navegação, bancos de areia, 
assoreamentos, alterações batimétricas nas épocas de es-
tiagem/chuvas, pedrals afl orantes e/ou submersos, surgi-
mento de ilhas devido à erosão nas margens, troncos sub-
mersos, existência de embarcações naufragadas, de modo 
que é importantíssimo o conhecimento que os navegantes 
ribeirinhos acumulam, ao longo de anos de vai e vem, 
pelos rios da região.

Matrinchã, caboclo amazonense, nascido no beira-
dão, desde menino sabia como ninguém manejar as ubás 
e montarias movidas à força dos braços. Mais crescido, 
ainda adolescente foi trabalhar como marinheiro de con-
vés, nas gaiolas típicas da região amazônica (fi g.2), muito 
comum nos deslocamentos entre cidades ribeirinhas. Não 
possuía estudo, quando muito havia terminado o antigo 
curso primário, mas possuía uma inteligência extraordi-
nária para o ofício de navegação fl uvial. Conseguiu ape-
nas uma carteira da Marinha, a de "moço de convés", mas 
na prática dominava as fainas de contramestre de máqui-
nas e até mesmo de mestre-capitão.

Fig. 1 - Hidrovias do estado do Amazonas.

Fig. 2- Embarcação típica da região amazônica.

Eu o conheci em uma viagem de Coari até o alto rio 
Itanhauã, em uma embarcação de apenas um convés, 
que usávamos no transporte de pessoal empregado nas 
equipes sísmicas e também para transportar mantimen-
tos, combustível, botijões de gás, material de construção, 
explosivos, enfi m, o que houvesse para transportar era 
levado nessa embarcação, que devido à baixa profundida-
de do rio, tinha que ter pouco calado. Mesmo assim, em 
épocas de estiagem, às vezes a navegação tinha que ser 
extremamente cuidadosa, para não encalhar em nenhum 
banco de areia ou topar com um pedral.

A tripulação, conforme exigência da Capitania dos 
Portos de Tefé, devia ser constituída de um contramestre 
fl uvial, um marinheiro/mecânico e um cozinheiro, já que 
o tempo de viagem era, no mínimo, de 30 horas e os pas-
sageiros precisavam se alimentar durante a travessia.

Matrinchã, na viagem em questão, fazia às vezes de ma-
rinheiro/mecânico/cozinheiro, enquanto o mestre Leivi-
nha pilotava a embarcação. Mesmo assim, em pequenos 
períodos de descanso do mestre, lá estava Matrinchã ao 
leme. Era um verdadeiro faz-tudo e tudo fazia com com-
petência e alegria. Ali estava uma pessoa que adorava o 
seu trabalho.

Curioso em saber a origem do apelido e como um 
marinheiro tão experiente estava naquela viagem tão cor-
riqueira, perguntei ao mestre Leivinha qual a origem da 
alcunha e como ele havia contratado o Matrinchã.

Leivinha disse que já o conhecera assim, haviam cres-
cido juntos, e atribuiu o apelido ao peixe bastante co-
nhecido na Amazônia, muito saboroso, mas que requer 
muita habilidade para retirar as espinhas. Se o cozinhei-
ro não souber como retirar as espinhas, fi ca muito difícil 
saboreá-lo.

Rindo muito, Leivinha disse que quem não soubesse 
lidar com o Matrinchã, tipo de personalidade difícil, não 
conseguia compreendê-lo, daí a analogia com o peixe.

E contou a estória que a seguir relato, sem me respon-
sabilizar pela sua veracidade. Mas outras pessoas juraram 
que o fato é verídico, de modo que assuma que assim seja. 
O certo é que estava meio sumido, com receio de que al-
guma coisa ruim acontecesse com ele.

Matrinchã estava empregado em uma companhia de 
navegação fl uvial, que fazia a linha Tefé-Manaus, com 
uma embarcação de dois conveses, que além de passagei-
ros transportava também mercadorias diversas.

A distribuição de carga, seja nos porões das embar-
cações fl uviais, seja nos conveses de passageiros, é mui-
to importante e requer pessoal experiente.  É comum a 
ocorrência de naufrágios envolvendo este tipo de embar-
cação. Tecnicamente se diz que instabilidade transversal 
é uma das causas desses naufrágios. Fatores complexos, 
como centro de gravidade e centro de empuxo, devem ser 
levados em consideração. Obviamente, Matrinchã nunca 
ouvira falar disso, mas empiricamente ele sabia como nin-
guém distribuir a carga nos porões, fi xá-las com perfeição 
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para evitar seu deslocamento, pela ação das variações da 
correnteza, banzeiros devido ao deslocamento de outros 
navios, ondas e até o vento, que na região por vezes assu-
me valores consideráveis. Além disso, os passageiros dos 
gaiolas levam suas redes e as atam aos postes verticais que 
lá existem para isso mesmo. Se houver uma concentração 
de peso devido à amarração de redes de um lado só, a em-
barcação se desequilibra. Matrinchã também orientava os 
passageiros e comandava a distribuição das redes. Como 
não era nenhum bocó, por vezes concentrava em deter-
minado local as caboclas mais bonitas que iam viajar, e à 
noite ia verifi car se tudo estava bem...

Pois não é que o mestre de uma dessas embarcações 
recebeu uma incumbência estranha, mas muito importan-
te?

Havia um criador de galos de briga em Tefé, de apeli-
do Zé Marupá, que tinha um galo imbatível. Fora criado, 
desde pintinho, para brigar. Suas esporas eram afi adas e 
as pernas se tornaram fortes, pela aplicação diária de sebo 
nas canelas. Na região, ninguém dava muita importância 
ao decreto do Jânio Quadros, até autoridades como dele-
gado, juiz, promotor, PMs, frequentavam as rinhas.

E o galo vencia todas as brigas. Vinha gente do inte-
rior, de Coari, Tabatinga e até Carauari, trazendo seus ga-
los e apostando alto. Não adiantava, o galo do Zé Marupá 
derrotava todos e, como as apostas eram altas, ele fi cava 
rindo à toa.

A fama do galo brigador chegou a Manaus, onde ha-
via um coronel que frequentava rinhas. O coronel tanto 
ouviu falar do galo do Zé Marupá, que decidiu comprá-lo. 
Quando um coronel decide comprar, os outros, embora 
não queiram, acabam vendendo. No interior, quem manda 
é coronel, seja de verdade ou da antiga guarda nacional...
Vamos ignorar seu nome, acho melhor... chamemo-lo "co-
ronel desconhecido".

E mesmo a contragosto o Zé Marupá teve que vender 
o galo. Obviamente pediu um preço alto, mas pela fama o 
coronel nem pestanejou, pagou o preço e mandou que o 
galo fosse levado a Manaus, onde ele pessoalmente iria ao 
cais para recebê-lo.

E agora, no início de uma viagem Tefé-Manaus, va-
mos encontrar o Matrinchã em sua faina incansável, dis-
tribuindo as mercadorias no porão, cuidando dos passa-
geiros, verifi cando as cordas e as lonas para proteção em 
caso de chuva, enfi m, uma trabalheira danada, que ele 
adorava fazer.

Neste instante, o Zé Marupá aparece no trapiche, com 
o galo debaixo do braço e pede ao comandante da em-
barcação que tome extremo cuidado com a ave, que valia 
muito dinheiro e já não era mais dele, mas sim do temido 
coronel. Ele mesmo, em pessoa, estaria no desembarque 
em Manaus e seria conveniente atendê-lo com presteza. 
Disse isto, deixou o galo na cabine de comando e foi para 
casa, de olhos marejados.

O comandante, sabedor da fama do comprador do 
galo e da enorme responsabilidade que pesava sobres seus 
ombros, manda chamar o Matrinchã à sua presença e rei-
terou os procedimentos que ele deveria ter. Aquele galo 
tinha que chegar incólume em Manaus e ele, Matrinchã, a 
partir de agora seria o responsável.

Envolvido nas mil e uma atividades do embarque, o 

Matrinchã ao que parece, ouviu e não entendeu. Pegou o 
galo em seus braços e sumiu lá no porão da embarcação.

A viagem transcorreu normalmente e depois de três 
dias de viagem, com paradas em Coari, fi nalmente o gaio-
la aportou em Manaus.

O comandante estava preenchendo o diário de bordo, 
quando irrompeu, cabine de comando a dentro, o "coronel 
desconhecido", ansioso para receber o famoso galo do Zé 
Marupá.

Sem perda de tempo, o comandante chamou o Ma-
trinchã e estabeleceu-se o seguinte diálogo entre eles:

- Matrinchã, onde está o galo do coronel, que eu reco-
mendei fosse guardado em local seguro, onde ninguém 
mexesse?

Ao que Matrinchã respondeu, em seu linguajar típico:
- OK, mestre, me dê a chave do freezer.

Covering approximately 13,900 square kilometers, the Santos VII (Saturno) 
survey represents CGG’s continuing commitment to improved understanding of 
pre-salt reservoirs.

When complete, the Saturno BroadSeis™ survey will deliver the first 3D images 
using full waveform inversion (FWI) technology in anticipation of future 
licensing rounds in this major pre-salt exploration area.

The right data, in the right place, at the right time

cgg.com/brazil

Santos VII 3D BroadSeis Survey
Saturno Pre-salt Prospect 
Offshore Brazil
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ESPECIAL

Rio de Janeiro

Por Bruna Vaz Mattos

Ocean Bottom Seismic no Brasil
A pesquisa na Sísmica de fundo oceânico no Brasil, apesar de recente, oferece uma gama de vantagens 
se comparada com a sísmica convencional, porém, como toda nova tecnologia possui desafi os e pontos a 
serem desenvolvidos. Os geofísicos e especialistas Aaron Smith, da PGS, Ricardo Rosa, da Petrobras, Chris-
tian Deplante, da TOTAL, e Christopher Walker, da Seabed Geosolutions, conversaram com o Boletim SBGf, 
confi ra!

Na Sísmica de Fundo Oceânico (OBS) os sensores são ins-
talados no fundo do mar, registrando dados sísmicos de 
qualidade superior àqueles obtidos com sensores rebo-
cados por cabos (streamers), devido, principalmente, ao 
aumento na razão sinal/ruído e à possibilidade de melhor 
amostragem do campo de ondas. Denominam-se levanta-
mentos OBN (Ocean Botton Nodes) aqueles em que se em-
pregam sensores nodes posicionados no fundo do mar. Os 
levantamentos OBC (Ocean Bottom Cables) são aqueles em 
que se utilizam sensores conectados por cabos estendidos 
sobre o leito oceânico. A aquisição OBS geralmente é feita 
com o auxílio de embarcações, com a fi nalidade de apoio 
e posicionamento dos sensores, e outro navio denominado 
“navio-fonte”, que tem por função emitir os pulsos sísmi-
cos ou “tiros”. A pesquisa na Sísmica de Fundo Oceânico 
funciona assim: a fonte sísmica gera uma onda mecânica 
que se propaga com velocidade própria nas camadas da 
subsuperfície, e se refl ete nas interfaces entre as cama-
das, com parte do sinal retornando aos sensores de fundo, 
onde é registrado. Os dados registrados são transferidos à 
um centro de processamento, local onde as imagens sís-
micas são produzidas.

Na aquisição OBS, os receptores, em vez de serem re-
bocados próximos à superfície do mar por navios, são dis-
postos no leito oceânico. A Sísmica OBS é uma técnica da 
Indústria do Petróleo, em que a embarcação que carrega 
a fonte sísmica pode navegar em direções variadas, inde-
pendentemente da distribuição espacial dos sensores no 
fundo oceânico, coletando dados oriundos de diferentes 
direções (multi azimuth).

O grande diferencial desta tecnologia de aquisição 
está no registro de 4 (quatro) componentes da onda sís-
mica. Outra vantagem substancial da técnica OBS se ob-
serva nos levantamentos 4D devido à alta repetibilidade 
dos registros.

Os registros OBS proporcionam 
menos ruídos do que a já conhecida 
tecnologia towing streamer. Segun-
do Christian Deplante - geofísico de 
reservatório da TOTAL, trabalhando 
na equipe de Libra Joint Project em 
Tecnologia Aplicada - as vantagens 
da técnica combinam wide azimuth, 
aumentando as possibilidades para o 

processamento, o imageamento e a caracterização de re-
servatório (controle da iluminação, anisotropia azimutal, 
separação das respostas difratadas e refl etidas). 

Os sensores de fundo oceânico proporcionam o con-
torno de diversos obstáculos operacionais, como embarca-
ções diversas (sondas marítimas, navios aliviadores, FPSO, 

rebocadores), estruturas de produção de petróleo ou, ain-
da, linhas de ancoragem, o que viabiliza a operação em 
áreas que normalmente não seriam cobertas pelo sistema 
convencional. Os sistemas Ocean Bottom podem ser inde-
pendentes ou ligados (mecanicamente ou também signal-

-wise), e o tempo de permanência das embarcações em um  
determinado campo de produção irá depender do tamanho 
de cada área de pesquisa e da quantidade de obstáculos 
encontrados em cada uma. 

A técnica foi utilizada pela Pe-
trobras no Brasil, em larga escala nos 
anos 2009 a 2013, especifi camente 
com sensores em cabos submarinos 
(OBC), em uma campanha de dois 
anos de contrato com a empresa 
RXT/OceanGeo, para realização de 
levantamentos sobre áreas da Bacia 
de Campos. Segundo Ricardo Rosa, 

atualmente da área de Exploração do bloco de Libra da 
Petrobras, alguns destes levantamentos 3D foram ainda 
completados com levantamentos 4D. Ainda com respeito 
à técnica OBS, o geofísico destaca que através da Sísmica 
4D, a capacidade de repetir a mesma medição, da mesma 
área, usando o mesmo medidor, sob quase as mesmas con-
dições, viabiliza uma efetiva varredura dos reservatórios 
no processo de produção de óleo e gás. “Essa repetibili-
dade no posicionamento dos sensores de fundo viabiliza 
o comparativo entre dois levantamentos sísmicos tridi-
mensionais, e uma eventual defi nição do deslocamento de 
hidorcarbonetos no reservatório associado à produção”, 
ressalta Ricardo.

Para Christopher Walker, geo-
físico chefe da Seabed Geosolutions, 
a maior aplicação da Sísmica OBS é 
na avaliação e desenvolvimento em 
campos produtores. “Dado o custo de 
poços em águas profundas, é muito 
signifi cativa a redução de riscos re-
sultante de dados de múltiplo azimu-
te e offsets longos que o OBN produz 

em áreas de geologia complexa”, conclui Chris Walker.  
Os levantamentos com nodes, particularmente, registram 
dados contínuos que também servirão para estudos mi-
crossísmicos.

Nos últimos 5 anos a tecnologia OBN evoluiu, mas 
algumas limitações fundamentais ainda permanecem no 
mercado. São exemplos: a vida útil da bateria; o retardo 
entre o tempo de registro sísmico nos nodes e a acessibili-
dade destes dados para o controle de qualidade; erros nas 
medidas cronométricas.
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Ainda em relação aos levantamentos OBN, observa-se 
que a recente crise no mercado de óleo e gás fez com que 
buscas por novos conceitos operacionais e novas tecno-
logias para otimização de custos surgissem no mercado.

De acordo com Chris Walker, pode-se prever que as  
tecnologias OBN, no futuro, apresentarão custos signifi -
cativamente mais baixos e consequente aumento em sua 
utilização. Adicionalmente, os nodes terão dimensões cada 
vez menores e serão mais leves, possibilitando maior agi-
lidade no posicionamento e na recuperação destes senso-
res. Tais progressos deverão ser acompanhados pelo uso 
de fontes simultâneas (sim sources) e os nodes autôno-
mos ou drones submarinos trarão maior economia e efi -
ciência nos levantamentos de fundo oceânico”, destaca o 
geofísico chefe da Seabed Geosolutions.

As técnicas OBS adquiriram papel importante na 
aquisição sísmica 4D, principalmente por apresentar repe-
tibilidade superior à aquisição com streamers. Os levan-
tamentos 4D permitem o monitoramento de campos de 
petróleo por meio de volumes de dados sísmicos adquiri-
dos em períodos diferentes, todos na mesma área. Como 
exemplos de benefícios destes levantamentos temos: defi -
nição da rota do óleo drenado, mapeamento de barreiras 
de permeabilidade e avanço das frentes de água injetada. 
Pela comparação entre os diferentes volumes sísmicos, os 
geofísicos conseguem avaliar o comportamento dos fl ui-
dos nos reservatórios.

Através da solução do tipo OBS 
permanente, segundo Aaron Smith, 
gerente de PRM (Permanent Reser-

voir Monitoring) da PGS, as fontes de 
ruído 4D são minimizadas, e o cus-
to operacional de barcos necessários 
para a instalação de sensores sísmicos 
de fundo ocorre apenas uma vez. “O 
acesso “sob demanda” aos dados 4D 

replicáveis com precisão ao longo da vida do reservatório, 
permitem o monitoramento em tempo real das mudanças 
no movimento de fl uido e de pressão no reservatório, pos-
sibilitando que as operadoras tomem decisões com rapi-
dez, otimizando a produção do campo petrolífero”, conta.

De acordo com as entrevistas cedidas à SBGf, as em-
presas de serviço instaladas no Brasil têm estrutura física 
e de pessoal plenamente capazes para tratar dados sísmi-
cos com sensores de fundo. A questão a ser considerada é 
qual o volume possível de tratamento de dados, na medida 
em que os centros de processamento instalados no Brasil 
não são grandes, ainda que se mostrem adequados para 
processar os volumes que têm sido levantados nos últimos 
5 ou 10 anos.

Em termos de aquisição de dados, de acordo com Ri-
cardo Rosa, os desafi os parecem estar mais ligados à ques-
tão da longevidade das baterias dos sensores “nodais”, que 
podem garantir uma fl exibilidade operacional maior para 
os levantamentos desse tipo, melhorando sua economici-
dade, na medida em que permitem apenas uma operação 
de colocação e retirada dos sensores no fundo oceânico. 
Além disso, com o crescimento da demanda por esse tipo 
de  levantamento específi co, a disponibilidade de um in-
ventário maior de nodes (milhares de unidades ao invés de 
centenas de unidades), tem sido requerida das companhias 

especializadas. “Isso exige disponibilidade de capital (in-
vestimentos) e um mercado mais ativo para esse tipo de 
técnica, do que o existente atualmente”, relata Ricardo. 
No que diz respeito ao processamento dos dados, exige-se 
um ajuste nas rotinas para tratamento dos receptores em 
um datum diferente da fonte. Para ondas tipo P (com-
pressionais), a técnica permite a atenuação das múltiplas 
do fundo do mar através de uma operação simples entre 
a onda registrada pelo sensor de pressão (hidrofone) e o 
sensor vertical de velocidade (geofone), o que ajuda na 
sequência de processamento dos dados compressionais. 
“Além disso, é possível (e desejável) a aplicação de roti-
nas para processamento das componentes horizontais do 
campo de velocidades, que incluem as ondas convertidas 
(P para S)”, propõe Ricardo. 

Para Christian Deplante, os sistemas OBS têm progre-
dido consideravelmente. “’Primeiro, alguns dos últimos 
nodes independentes já estão sendo equipados com reló-
gios melhores que aumentam tanto a precisão do tempo e 
autonomia, quanto oferecem soluções de monitoramento 
semipermanentes”, explica Christian Deplante. E no futu-
ro, revela que gostaria de contar com nodes autônomos 
para implantação e recuperação. “Seriam bem interessan-
tes, especialmente se pudessem ser pequenos e baratos”, 
conta o geofísico. Em segundo lugar, os sistemas de OBC 
também estariam progredindo, especialmente as versões 
totalmente ópticas, baseadas em interferometria. “Pode-
mos afi rmar que esta tecnologia é incrivelmente sensível, 
e preservar essa precisão e sensibilidade, à medida que 
reduz o tamanho do sensor e custos de fabricação/monta-
gem, é um caminho para sistemas OBC economicamente 
viáveis, além de longa duração e alta confi abilidade no 
oceano...” conta o especialista.

A Sísmica OBS poderia ser mais utilizada no Brasil 
e, de acordo com o geofísico Ricardo Rosa, seu poten-
cial está diretamente associado à disponibilidade de novas 
áreas de exploração, em um regime sistemático de oferta 
de novas áreas offshore. “É importante, ainda, manter a 
abertura do mercado para a mobilização de equipamentos 
das empresas de serviço em regime temporário, de forma 
a realizarem investimentos no país sem a incidência de 
impostos, utilizando o REPETRO, por exemplo”, fi naliza 
Ricardo.
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Os sistemas OBC têm se mostrado mais adequados 
para levantamentos em águas rasas e intermediárias e 
já se registra um número considerável de levantamen-
tos no país. Os levantamentos OBN proporcionam maior 
segurança operacional e melhor qualidade dos registros 
sísmicos em águas profundas. O futuro parece ser o do 
desenvolvimento de sistemas de aquisição com sensores 
nodais  de alta duração (bateria super efi ciente) e elevada 
disponibilidade de memória para fi carem o maior tempo 
possível estacionados no fundo do mar e permitir a reali-
zação de frequentes levantamentos sísmicos apenas com a 
mobilização da embarcação de tiros. Esse desenvolvimen-
to podera levar os custos do levantamento sísmico a serem 
compatíveis com os levantamentos convencionais, com as 
vantagens da reptibilidade, baixo nível de ruído e coleta 
de todos os azimutes e afastamentos desejados”, destaca 
Ricardo Rosa. 

Curta a SBGf
no facebook!

www.facebook.com/sbgf.org
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Controle de Qualidade e Processamento de 
Dados Sísmicos OBN Multi-Componentes 
Marcos Gallotti Guimaraes, Patrícia Crawford, Dwight Sukup, Darin Silvernagle, Mark Farine.
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ARTIGO TÉCNICO

Tecnologia OBN 
Os nodes de fundo oceânico (OBN) são sensores autô-
nomos de quatro componentes com a capacidade de re-
gistro contínuo do traço sísmico por um longo período. 
Este elemento dispõe de um relógio interno avançado 
para sincronizar os dados registrados com o momento de 
disparo das fontes sísmicas.   Realiza-se o levantamento 
com OBN lançando-se nodes em uma malha esparsa, e.g. 
250 – 500 m, no fundo oceânico. A emissão de energia 
sísmica, por sua vez, é realizada em outra malha regular e 
densa na superfície. Essa confi guração requer técnicas de 
processamento e controle de qualidade não convencionais 
nas famílias de dados no domínio do receptor (CRG). Os 
dados OBN possuem grandes afastamentos fonte-receptor 
e todas as variedades azimutais. O processamento destes 
dados tem a capacidade de produzir imagens bem supe-
riores às obtidas com a sísmica convencional - que utiliza 
a técnica streamer - principalmente em locais de maior 
complexidade estrutural.

 O OBN vem sendo utilizado comercialmente desde o 
princípio da década passada. O primeiro 3D OBN foi le-
vantado no México em 2004 (Garcia et al., 2005) mas so-
mente em 2008 esta tecnologia começou a ser empregada 
rotineiramente pelas companhias de petróleo (Guimaraes, 
2012). Esta metodologia progrediu signifi cativamente nos 
últimos dez anos. Levantamentos base e 4D em campos de 
petróleo com infraestrutura no fundo oceânico a preferi-
ram pela facilidade de lançamento dos nodes nos arredo-
res das obstruções no fundo oceânico permitindo, além da 
cobertura, a possibilidade de repetição em levantamentos 
monitores subsequentes. Surgiram também levantamentos 
com OBN para as áreas com objetivos geológicos abaixo 
de estruturas complexas devido à natureza 3D verdadeira 
desta tecnologia (Guimaraes e Suarez, 2008).

Os receptores no fundo oceânico garantem um sinal 
sísmico com maior banda de frequência devido ao baixo 
nível de ruído. Esta característica deve-se ao fato dos no-

des estarem longe dos efeitos das ondas ao contrário da 
sísmica convencional onde o streamer é rebocado próxi-
mo à superfície do mar. Além do baixo nível de ruído, a 
técnica OBN tem a possibilidade de adquirir dados sem o 
notch na frequência DC, pois os nodes possuem geofones 
verticais de baixa frequência natural e baixo ruído interno 
e hidrofone (Olofsson, 2012). A soma calibrada do geofone 
vertical com o hidrofone permite ainda a eliminação do 
efeito fantasma. Estas características de sinal com baixo 
ruído sem o efeito fantasma e com energia na frequência 
DC garantem a esta tecnologia dados com ampla banda 
espectral, i.e., maior resolução espectral que qualquer ou-
tra tecnologia disponível hoje no mercado.
Aquisição de Dados com OBN 
Basicamente, dois levantamentos simultâneos são realiza-
dos: o lançamento e recuperação dos nodes em sua ma-
lha esparsa no fundo oceânico e a campanha de emissão 

da fonte sísmica na superfície em uma malha densa (e.g. 
50m), garantindo sempre o afastamento máximo fonte-
-receptor estipulado para cada node.

Os parâmetros de aquisição principais para um levan-
tamento sísmico OBN são: afastamento máximo fonte-re-
ceptor, espaçamento entre nodes nas duas direções. Estes 
parâmetros são determinados em estudos de modelagem 
numérica (SED – Survey Evaluation & Design).

O intervalo entre as fontes sísmicas deverá ser o me-
nor possível, dependendo do tempo de registro defi nido 
para o levantamento. Os intervalos entre fontes sísmicas 
defi nem as dimensões das celas para o processamento e 
consequentemente a amostragem espacial mínima que 
poderá ser alcançada. A Figura 1 mostra um exemplo de 
um levantamento hipotético de nodes onde os receptores 
esparsos estão em vermelho e as fontes sísmicas em azul 
assemelhando-se a um tapete que se estende além da área 
dos nodes para honrar o afastamento máximo fonte-re-
ceptor. Esta geometria de aquisição 3D é conhecida como 
carpet shooting.

Na maioria dos levantamentos a equipe sísmica não 
dispõe do número sufi ciente de nodes para cobrir a área 
designada.  Desta forma, rolagem dos nodes é necessária 
e realizada com o cuidado de não removê-los para este 
processo antes que os seus afastamentos fonte-receptor 
máximo sejam adquiridos.

Controle de Dados OBN 
Os OBN registram dados continuamente, os quais são 

cortados em traços sísmicos em uma extensão de tempo 
desde o momento de cada tiro – obtido com os relógios 
embutidos nos nodes - até o tempo de registro estipula-

Fig. 1: Exemplo de um levantamento com nodes plotados em vermelho e as 
fontes sísmicas em azul. A fonte se estende além da área de nodes para garantir 
os afastamentos longos. 
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do para o levantamento. Depois de cortados os dados são 
organizados em famílias de receptor comum (CRG). Estas 
CRG são analisadas por um fl uxo de controle de qualida-
de. A CRG é também a forma de entrada dos dados para 
o processamento OBN, pois os traços em cada família se 
apresentam de forma densa e equi-espaçada, com menor 
possibilidade de efeito alias espacial.

No fl uxo de controle de qualidade, a picagem da pri-
meira chegada da onda no OBN é realizada para a veri-
fi cação de posicionamento dos nodes, da assinatura das 
fontes sísmicas e da própria geometria do levantamento. 
A Figura 2 mostra, nas seções de uma CRG, a picagem que 
foi realizada de forma automática. Os tempos de chega-
da são convertidos em distância utilizando a velocidade 
acústica local para a solução de um sistema de equações 
lineares para assim obter a posição do node no assoalho 
oceânico – já que as posições das fontes são   medidas de 
forma acurada na superfície. Esta metodologia depende 
da precisão da velocidade utilizada e que também pode 
ser calculada assumindo conhecida a posição dos nodes. 

Alternativamente, utiliza-se para verifi cação do posi-
cionamento do node simplesmente os tempos da primeira 
quebra – sem a necessidade de conversão em distâncias 
- que descrevem um hiperboloide com eixos que inter-
ceptam o solo oceânico precisamente na posição do node. 
As fatias do tempo de chegada descrevem círculos com 
centro comum. Os posicionamentos conhecidos dos pon-
tos de tiro de cada círculo permitem o cálculo analítico 
da coordenada deste centro comum. Vários círculos per-
mitem a estimativa precisa do posicionamento do node. 
A Figura 3a mostra estes círculos concêntricos que levam 
à solução do centro e à determinação do posicionamento 
do node (Castillo et al., 2010). A Figura 3b apresenta fatias 
de tempo das famílias CRG mostrando a primeira chegada 
equidistante da posição dos nodes no centro. Observa-se, 
nesta fi gura, que as profundidades dos nodes variam do 
mais raso à direita para o mais profundo.

Correção de tempo hiperbólico (HMO) é aplicado nos 
dados para investigação da amplitude da primeira che-
gada e da assinatura da fonte sísmica. A Figura 4 mos-
tra uma seção de uma CRG com HMO aplicado. Nota-se 
que a assinatura da fonte se distingue do resto do dado 
revelando o efeito bolha pelos efeitos repetitivos (160 
ms). A Análise destas CRGs corrigidas mostram possíveis 
variações da fonte sísmica ao longo do levantamento (Ro-
nen et al., 2012). 

As amplitudes da primeira quebra dos quatro com-
ponentes (hidrofone e os três geofones) são analisadas 
para avaliar a fi delidade vetorial de cada componente dos 
geofones. Para se obter os valores das amplitudes, mede-
-se a amplitude média quadrática (RMS) ao longo de uma 
janela centrada na primeira quebra HMO corrigida (Figura 
4) após a separação de cada componente em CRG distintas

Fig. 2: Picagens de primeira quebra automática plotadas em azul em algumas 
linhas de tiro de uma CRG. 

Fig. 3A: Círculos concêntricos de tempos medidos da primeira quebra que levam 
à solução do centro do hiperboloide e à determinação do posicionamento do 
node.

Fig. 3B: Fatia de tempo nas famílias CRG mostrando a chegada concêntrica e a 
variação de profundidade entre os nodes.

Fig. 4: HMO aplicado em uma CRG. Nota-se a presença de eventos repetidos 
paralelos (160 ms) que são devidos ao efeito bolha residual da fonte sísmica.

Esta média quadrática é usada para evitar efeitos da 
diretividade da fonte nas amplitudes. A Figura 5 mostra 
o plote do diagrama polar da energia medida dos compo-
nentes X e Y de uma linha de nodes (pontos vermelhos). 
Cada diagrama é plotado ao lado do node correspondente 
(à direita o componente X e à esquerda o componente Y) 
para ajudar o controle de qualidade de cada um. Nota-se 
o notch correspondente a zero energia na direção perpen-
dicular de cada componente. Observa-se também que os 
geofones horizontais foram colocados no fundo oceânico 
pelo ROV alinhados na direção da linha. Para o geofone 
vertical e o hidrofone observa-se a isotropia da energia 
(Fig. 6).

Fig. 5: Diagrama polar da energia medida dos geofones horizontais X e Y de 
uma linha de nodes.
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Os ângulos entre os componentes horizontais são re-
gistrados pelo ROV durante o lançamento dos nodes. Po-
de-se, entretanto, calcular estes ângulos com a amplitude 
incidente da onda direta nos dois componentes horizon-
tais.  A comparação com a medida pelo ROV e a calculada 
com os dados revela a fi delidade vetorial destes geofones. 

Este cálculo é realizado por hodogramas construídos 
com o plote das amplitudes X e Y para cada direção do 
node para cada fonte sísmica. Um hodograma é a curva 
descrita pelos deslocamentos de partícula de dois com-
ponentes em uma janela de tempo (Guevara & Stewart, 
1998). As amplitudes destes componentes horizontais 
são selecionadas em uma janela limitada em tempo e de 
afastamentos fonte-receptor.  Na parte superior da Figura 
7 mostra-se a diferença entre os ângulos calculados no 
hodograma e os medidos no ROV para a rotação radial, 
em diagramas que chamamos de bundt plotes, assim de-
nominados pela presença do buraco no meio pelo descarte 
também de afastamentos curtos fonte-receptor. Os bundts 
inferiores da Figura 7 mostram a circularidade ou elipti-
cidade dos hodogramas. Valores próximos a um aproxi-
mam o hodograma a linearidade, valores intermediários, 
a elipticidade; e valores próximos a zero, a circularidade, 
diminuído a resolução na determinação correta das dire-
ções dos dois componentes.
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Fig. 6: Diagrama polar da energia medida dos geofones vertical e do hidrofone 
de uma linha de nodes. Observa-se a isotropia da energia.

Fig. 7: Bundt plotes. Os bundts superiores referem-se ao erro da direção 
computada pelos hodogramas. Os bundts inferiores referem-se à elipticidade 
dos hodogramas. 

Processamento da Onda P OBN
As famílias hidrofone e geofone vertical são separadas em 
CRGs distintas para o início do processamento da onda 
P. A Figura 8 mostra uma visão 3D das famílias CRG, de 
hidrofone ao longo de uma mesma linha. O pré-processa-
mento da onda P consiste basicamente em edição, rotação 
do geofone vertical, recuperação da perda de amplitude 
esférica, deconvolução multi-azimutal determinística ou 
deconvolução estatística (gap decon) para então separar 
os campos ascendente e descendentes utilizando a soma e 
subtração do hidrofone e geofone vertical respectivamen-
te (Sukup & Crawford, 2015).

Fig. 8: Visão 3D de famílias CRG de onda P em uma linha de nodes.

A técnica de processamento da onda P nos dados de 
nodes adquiridos em águas profundas, utiliza o campo de 
onda ascendente que chega da sub-superfície até o node, 
e o campo de onda descendente que retorna ao node de-
pois de refl etido da superfície do mar. O campo de onda 
descendente (mirror) ilumina a sub-superfície com maior 
extensão lateral que o campo ascendente (direto), que por 
sua vez, ilumina a sub-superfície com maiores ângulos 
de incidência (Fig. 9).  Desta forma, os dois campos são 
importantes, pois se completam para formar uma melhor 
imagem da sub-superfície (Holden et al., 2013). 

Depois da separação dos campos ascendente e descen-
dente em duas CRG distintas contendo os campos direto e 
mirror respectivamente, aplicam-se migrações em profun-
didade com um modelo inicial de velocidade. Utiliza-se 
a técnica conhecida como migração no domínio do tiro 
assumindo-se o princípio da reciprocidade entre fonte e 
receptor. Esta metodologia é efetuada com a continuação 
do campo de onda dos receptores na superfície (fontes) 
seguido por uma continuação do receptor (node) usando 
uma assinatura da fonte estimada. A condição de imagem 
é dada no nível do receptor e o ponto de imagem é obti-
do com a correlação cruzada dos dois campos (Sukup & 
Crawford, 2015).

A análise de velocidade focal é aplicada para deter-
minar a melhor velocidade de imagem ao examinar como 
a energia focaliza próximo ao refl etor na migração em 
profundidade.
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O princípio é baseado em examinar a continuação do 
campo descendente em uma janela igual a   ,que é a 
condição de imagem do campo descendente após a corre-
ção da fonte. Na Figura 10 mostra-se, à esquerda, o plote 

 do desvio de energia de, onde os desvios de     
signifi cam velocidades incorretas para a condição de 

imagem. Ao lado do plote  plotam-se essas 
energias de coerência em função de uma suíte de veloci-
dades utilizadas na migração. Iterações de análise de ve-
locidade são realizadas para defi nir velocidades abaixo de 
estruturas complexas para a construção do macro modelo 
de velocidade para a migração fi nal em profundidade 
(Sukup & Crawford, 2015; Higginbotham et al.,2010).

A supressão de múltiplas 3D por equação da onda é 
uma das poucas técnicas adaptadas para CRG 3D (Xiao 
et al., 2003). Esta técnica baseia-se na identifi cação a su-
perfície candidata, e.g. solo oceânico ou topo do sal, que 
causa fortes efeitos múltiplos nos sedimentos profundos. 
Com uma boa estimativa da velocidade até o topo desta 
superfície, extrapola-se o campo 3D para a predição dos 
efeitos múltiplos que perfi zeram este caminho particular. 
Outros refl etores/superfícies causadores de múltiplas de-
vem ser tratados separadamente. As múltiplas são supri-
midas dos dados com múltiplas por subtração adaptativa 
com mínimos quadrados. 

Fig. 9:  Campo descendente (azul) que chega em um node no fundo do oceano, 
ilumina a sub-superfície com maior extensão lateral que o campo ascendente 
(preto), que por sua vez, ilumina a sub-superfície com maiores ângulos de 
incidência.

Fig. 10: Tau-deviation plote e o plote de coerência de velocidade. À esquerda 
as energias desviadas mostram o erro na velocidade. No quadro à direita, as 
velocidades são ajustadas e a energia cai exatamente em.

Fig. 11: Migração 3D espelhada (acima) e direta (abaixo).

Fig. 12: Soma das migrações 3D direta e espelhada e atenuação de múltipla 3D.

Com as velocidades ajustadas efetua-se a migração 
dos dois campos. A Figura 11 mostra as imagens 3D do 
campo ascendente (direto) e a descendente (mirror). Nota-
-se que a múltipla gerada no topo do sal é forte e precisa 
ser atenuada. 

.

Processamento de Onda PS OBN
O processamento da onda convertida é realizado da 

mesma forma que o da onda P. Utiliza-se o conceito dos 
campos descendente e ascendente para migrar em profun-
didade a onda P-S (Claerbout, 1985). Desta forma, a ima-
gem de todos os pontos de conversão P-S é corretamente 
formada. Esta técnica não utiliza a gridagem CCP (Com-
mon Converted Point) convencional no processamento da 
onda convertida utilizada nos últimos anos pela indústria.

Inicialmente, os geofones horizontais são rotaciona-
dos para a direção radial para todos os tiros do tapete cor-
respondente. A Figura 13 mostra um exemplo da rotação 
numérica dos geofones horizontais X e Y (diagramas su-
periores) para as direções respectivas transversal e radial 
(diagramas inferiores). Nota-se que a direção transversal 
não registra nenhuma energia da onda incidente direta 
dos tiros provenientes da direção longitudinal e vice-
-versa. 

O processo de migração da onda convertida P-S utili-
za a velocidade V

p
 para o campo de onda proveniente da 

superfície até o ponto de refl exão bem como a velocidade 
V

s
 do campo proveniente deste ponto até o receptor.

O resultado fi nal da migração 3D é a soma dos dois 
volumes ascendente e descendentes após a supressão da 
múltipla com a técnica descrita acima (Fig. 12). Natural-
mente, imagens de faixas de ângulos podem ser geradas 
para estudos de AVO/QI.
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Então a migração em profundidade é reescrita de for-
ma que seja V

p
 aplicada para o caminho descendente e V

s
 

aplicada para o caminho ascendente. Se as velocidades es-
tiverem corretas, as diferenças de tempo são compensadas 
e a energia focaliza na condição de imagem

O desvio depende tanto da V
p 
como da V

s
 para a fo-

calização. Portanto, a meta nas análises de velocidades é 
extrair a V

s
 já que o plote de coerência na focalização é 

função V
ps
 com o tempo (Fig.14). A após ser corrigida e 

ajustada para velocidade intervalar em profundidade che-
ga-se a V

s  
por:
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Considerações Finais
Os dados sísmicos OBN são adquiridos diferentemente da sísmica con-
vencional. Nesta tecnologia, os receptores estão esparsos no assoalho 
oceânico e a fonte sísmica densa na superfície. Apresentaram-se técni-
cas especificas de controle de qualidade para estes tipos de dados. 
A técnica de processamento apresentada para a onda P é de natureza 
3D verdadeira em famílias de receptor comum utilizando técnicas de 
imagem e de atenuação de múltiplas 3D com a equação da onda.
O processamento da onda P-S é realizado com o mesmo princípio apli-
cado para a onda P. Neste caso, considera-se a propagação do campo 
de onda ascendente do ponto de conversão ao node no fundo oceânico 
com a velocidade cisalhante V

s
. A migração em profundidade isotrópi-

ca não é suficiente para a obtenção das profundidades corretas. Utiliza-
-se, então, migração anisotrópica para a correlação com a onda PP.
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Fig. 13: Rotação numérica dos geofones horizontais X e Y (diagramas superiores) 
para as direções respectivas transversal e radial (diagramas inferiores). 

Fig. 14: Plote de coerência com tempo na vertical versus  V
ps
 na horizontal.

Fig. 15: Migração em profundidade da onda P-P. 

Na Figura 15 mostra-se o resultado da imagem mi-
grada em profundidade da onda P-P em um levantamento 
onde os nodes foram lançados bem próximos (100 m) um 
do outro. Na Figura 16 mostra-se a imagem migrada da 
onda P-S dos mesmos nodes. Observa-se que a resolução 
da imagem P-S é superior à imagem da onda P-P. Os re-
fl etores na imagem P-S aparecem mais profundos que a 
onda P-P, sugerindo que o modelo isotrópico para onda 
P-S não é sufi ciente para chegar às profundidades corre-
tas. A migração em profundidade deve ser anisotrópica 
e utilizar os parâmetros anisotrópicos adequados para o 
correto ajuste com a imagem P-P.

Fig. 16: Migração em profundidade da onda P-S. 
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Tecnologia OBN - O Estado da Arte 

Introdução
A aquisição de dados sísmicos com sistemas de fundo 
oceânico (OBS) vem crescendo a passos largos, nos últi-
mos anos, devido a uma considerável redução de custos, 
advinda de recentes inovações na tecnologia e nos concei-
tos operacionais. Além desta redução, outros fatores têm 
contribuído para tal avanço: sua capacidade superior de 
amostragem do campo de ondas - offsets muito longos, 
amostragem azimutal completa e baixa razão sinal/ruído; 
mínimo impacto na amostragem em áreas obstruídas por 
plataformas marítimas e estruturas de engenharia sub-
mersas ou instaladas no leito submarino. Ainda, de fun-
damental importância, as operações OBS se caracterizam 
por seu relativamente baixo impacto ambiental.

Há de se notar que a demanda de projetos OBS, du-
rante a crise recente nos preços do barril de petróleo, 
sofreu menor impacto comercial, comparativamente aos 
projetos de aquisição sísmica que utilizam cabos reboca-
dos (streamers).

As tecnologias OBS, atualmente em uso comercial, 
foram desenvolvidas por um grupo pequeno de empresas 
de base tecnológica e de serviços, cujos projetos pioneiros 
foram executados dominantemente no Golfo do México e 
no Mar do Norte.

Entre as tecnologias OBS, destacam-se aquelas cujos 
receptores são conectados por cabos (OBC - Ocean Bot-

tom Cables) estendidos no fundo do mar, mais apropriadas 
para áreas de aquisição em lâminas d’água relativamente 
rasas, e aquelas que utilizam receptores nodulares ou ‘No-
des” (OBN – Ocean Bottom Nodes), que são transportados 
e posicionados no fundo do mar com o auxílio de ROVs 
(Remotely Operated Vehicles). Há notícias de desenvolvi-
mentos atuais de sistemas com nodes autônomos, capazes 
de serem programados para navegar desde a superfície 
do mar até suas posições de registros no leito oceânico, 
de onde retornam automaticamente através de comando 
remoto advindo do navio-base. Neste artigo, colocamos 
em destaque os sistemas OBN.

Aqui no Brasil, o primeiro levantamento OBN (Ocean 

Bottom Nodes) foi um 4D/4C (time-lapse e registro de 4 
componentes – onda P e as três componentes ortogonais 
da onda S), executado em 2012, sobre o Campo de Frade, 
operado pela Chevron. O segundo levantamento, também 
4D/4C, foi desenvolvido sobre o Campo de Lula, com o 
propósito de dar suporte ao desenvolvimento da produ-
ção. 

Considerando-se as recentes licitações públicas da Pe-
trobras para aquisição sísmica sobre campos do Pré-Sal, 
supõe-se que em breve teremos novos projetos OBN, sendo 
executados nos campos de Libra e de Búzios. Globalmen-
te, estima-se que mais de meia centena de levantamentos 
OBS  tenham sido executados na última década, situando-
-se entre os maiores, o levantamento de aproximadamente 
2,000 km2 sobre o campo KMZ operado pela PEMEX.

A qualidade dos dados OBS é, reconhecidamente, 
superior à qualidade dos levantamentos de banda-larga, 
com cabos rebocados, mormente nas baixas frequências. 
Os levantamentos OBS caracterizam-se, ainda, por apre-
sentarem melhor razão sinal/ruído e maior repetibilidade, 
nos levantamentos 4D. Adicionalmente, permitem a aqui-
sição de dados sísmicos com cobertura azimutal completa, 
em áreas obstruídas. A tecnologia OBS consolidou-se no 
Golfo do México como a preferida para avaliação e desen-
volvimento em áreas produtoras do sub-sal, localizadas 
em águas profundas. Os dados OBS obtidos em águas ra-
sas também apresentam qualidade superior.

As duas fi guras a seguir ilustram a qualidade do ima-
geamento sísmico com dados OBN (respectivamente, se-
ção B na Fig. 1(a) e seção inferior na Fig.1(b), comparada 
com a qualidade obtida na aquisição com cabos rebocados 
(respectivamente, seção A na Fig 1(a) e seção superior na 
Fig 1(b).

Luiz Braga, Christopher Walker, Laurie Wigle - (Seabed Geosolutions).
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Desafi os impostos pelo mercado
Um bom exemplo de que as crises podem trazer oportuni-
dades de novos desenvolvimentos é o que estamos expe-
rimentando na aquisição de dados OBN. 

Por se tratarem de tecnologias recentes e de maior 
complexidade que aquelas empregadas nas tradicionais 
aquisições sísmicas com cabos rebocados, as aquisições 
OBN foram introduzidas no mercado com seus custos 
comparativamente altos, cujos valores, até 2012, aproxi-
madamente, podiam atingir até quatro a seis vezes aqueles 
praticados em levantamentos 3D em áreas equivalentes, 
com a tecnologia de towed streamers. 

Fig. 1(a): Dados: Cortesia de Reasnor et al, SEG, 2010. 

Fig. 1(b): Dados: Cortesia de Howie et al, SEG, 2008. 
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Com a crise recente no mercado de O&G, as operado-
ras viram seus orçamentos dramaticamente reduzidos de 
modo que, para a maioria delas, a continuidade de suas 
operações só se viabilizaria se os custos dos seus insumos 
tivessem redução nas mesmas proporções. O desafi o es-
tava colocado para as empresas de serviços de OBC/OBN. 
Tiveram que avaliar profundamente os pontos tecnoló-
gicos e operacionais nevrálgicos que poderiam impactar 
na redução de custos, mantendo o diferencial de preci-
são e resolução das tecnologias OBS. Entre estes pontos, 
destacam-se: (a) redução nas causas das paradas técnicas 
(technical downtime) associadas à tecnologia OBC – co-
nectores, cabos, distribuição da fonte de alimentação elé-
trica, sistemas telemétrico de transmissão de dados, (b) 
redução no custo unitário e no tamanho dos nodes, (c) 
desenvolvimento de novos nodes, aptos a operar em qual-
quer lâmina d’água, associado a novas metodologias de 
implantação dos nodes, objetivando aumentar a veloci-
dade de implantação e recolhimento, (d) aumento no grau 
de automação, com consequente aumento de efi ciência 
na dinâmica de navegação dos nodes, no posicionamento 
e precisão das medidas e nos parâmetros de QSMS (Qua-
lidade, Segurança, Meio-ambiente e Saúde), (e) redução 
de custo das fontes sísmicas; f) redução do número de 
embarcações utilizadas nas operações OBS.

Considerando-se o crescimento gradual e recente no 
número de projetos de OBS, mormente naqueles com a 
tecnologia OBN - mais adequados para registros sísmi-
cos em águas profundas – conclui-se que as empresas de 
tecnologias e serviços OBS têm envidado esforços e inves-
timentos consideráveis para oferecer ao mercado novas 
tecnologias OBS, com redução signifi cativa em seus cus-
tos. A fi gura abaixo mostra os resultados recentes atingi-
dos com a utilização dos nodes Manta, concebidos para 
atender as novas exigências de aumento da qualidade e 
redução dos custos de aquisição sísmica OBN em águas 
profundas. No eixo horizontal, estão representadas as di-
mensões dos levantamentos em km2, e no eixo vertical, os 
custos comparativos entre levantamentos OBN com nodes 
Manta, levantamentos NAZ (Narrow Azimuth Streamer) e 
FAZ (Full Azimuth Streamer).

Mudança de Paradigmas
Diante dos avanços recentes na efi ciência das fontes e dos 
receptores, surge a perspectiva de se criar uma alternativa 
à aquisição com towed streamers de última geração, com 
menor custo. Tal alternativa é a aquisição OBS, que incor-
pora os desenvolvimentos mais recentes, de menor custo e 
alta efi ciência para aquisição de dados em lâminas d’água 
de até 3.000 metros. Os avanços atuais incluem métodos 
inovadores de instalação dos nodes, soluções com fontes 
múltiplas, registro das componentes de ondas P e S (4C), 
completa cobertura azimutal (full-azimuth) e levantamen-
tos com offsets muito longos. 

A mudança de paradigma começa a se materializar 
com o desenvolvimento de nodes de dimensões muito re-
duzidas. Estes nodes podem ser utilizados individualmen-
te, com seu posicionamento no leito oceânico auxiliado 
por ROVs ou em confi guração NOAR (nodes-on-a-rope), 
mais apropriadamente NOAW (nodes-on-a-wire), em que 
uma sequência de nodes são fi sicamente conectados por 
cabo, conforme ilustrado na fi gura 3. 

Fig. 2:  Gráfi co comparativo do custo relativo do projeto com a área equivalente 
para duas tecnologias de towed streamer (streamer de azimute completo - 
linha tracejada verde - e streamer de azimute estreito - linha tracejada laranja) 
e tecnologia de Nodes de fundo do oceano Manta (linhas azuis contínuas) 
Cortesia da Seabed Geosolutions.

Fig. 3: Nodes Manta: a imagem da direita mostra o cabo de conexão para uma 
confi guração NOAW (nodes-on-a-wire) Cortesia da Seabed Geosolutions. 

O aumento de potência e de automação na última ge-
ração de ROVs infl uenciaram fortemente na velocidade de 
implantação e recuperação dos nodes. Embora, historica-
mente, em águas profundas, as taxas de implantação de 
nodes com o auxílio de ROVs chegassem a 40-50 nodes 
por dia, pode-se, atualmente, atingir taxas quatro vezes 
superiores. 

Adicionalmente, o emprego de fontes simultâneas ou 
mescladas (blended) permitem que levantamentos, antes 
limitados pela efi ciência da fonte, agora tenham suas fon-
tes disparadas com maior rapidez, permitindo que a tec-
nologia OBN seja aplicada para objetivos de exploração.  

Outra novidade é a operação com uma única embar-
cação, que permite maior efi ciência na implantação dos 
nodes - particularmente em levantamentos 4D de menor 
escala - utilizando-se fonte de banda-larga (broadband) 
para aumento da qualidade dos dados.

As fi guras 4(a) e 4(b) referem-se a um levantamento 
com uma única embarcação, utilizando fonte de banda-
-larga. A fi gura 4(b) mostra uma seção sísmica de alta 
qualidade, obtida a partir dos dados do levantamento su-
pracitado.
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Fig. 4(a): Navio utilizado em levantamento OBS - Cortesia da Seabed 
Geosolutions.
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Em busca de mais efi ciência e novas aplicações
Os sistemas automatizados com nodes conectados por 
cabo (NOAW) são confi gurados para oferecer melhorias 
semelhantes na velocidade de implantação / recuperação, 
permitindo que sejam obtidas efi ciências semelhantes nas 
operações de levantamentos com alta densidade de recep-
tores. A fi gura 5 mostra a relação entre duração do pro-
jeto, confi guração da fonte e velocidade de operação dos 
nodes agrupados em arranjo NOAW.

Fig. 6: Nodes SpiceRacks® posicionados no fundo oceânico - Cortesia da Fugro..

Fig. 4(b): Seção sísmica resultante de levantamento com fonte de banda-larga 
- Cortesia da Shell. 

Fig. 5: Efi ciência dos levantamentos NOAW ou NOAR

Entre as novas aplicações, em uso crescente com a 
tecnologia OBS, destaca-se a aquisição com nodes distri-
buídos numa malha esparsa (sparse nodes), e registros de 
offsets ultralongos, objetivando melhorar a construção 
de modelos de velocidade, através da técnica de inversão 
FWI (Full Waveform Inversion), para atualizar os dados de 
towed steamer de levantamentos 3D multiclientes exis-
tentes.

SpiceRack® - Na busca de novas tecnologias que pos-
sam aumentar cada vez mais a efi ciência dasoperações 
OBN, a Seabed vem desenvolvendo, em parceria com a 
Saudi Aramco, a tecnologia SpiceRack® que utiliza as 
mais recentes inovações em comunicação e tecnologia 
AUV. A Figura 6 mostra vários nodes SpiceRacks® posicio-
nados no fundo oceânico, de forma autônoma, e prontos 
para o registro das ondas sísmicas.

Comentários fi nais
A adoção da aquisição de dados com tecnologias OBN está 
aumentando tanto geografi camente como na diversidade 
de aplicações, em níveis que ultrapassam o seu papel tra-
dicional utilizado para avaliação e desenvolvimento. Os 
nodes de última geração e a tecnologia de implantação 
associada, quando combinada com o uso crescente de 
fontes simultâneas, expandirão mais ainda essa adoção. 
No futuro, quando a tecnologia de veículo subaquático 
automatizado (AUV) - drones - remover a necessidade de 
ROVs ou cabos de implantação, iremos presenciar uma 
mudança signifi cativa na velocidade de manipulação do 
receptor que resultará em aumento de desempenho sem 
precedentes. Isto terá um impacto dramático no uso do 
OBN para a exploração 3D, e uma vez que os algoritmos 
de de-blending têm-se mostrados amigáveis na aplicação 
4D - mesmo em reservatórios de rochas "rígidas" - a com-
binação de AUV e fonte simultânea se expandirá também 
para estas aplicações.
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Fig. 7: Gráfi co comparativo do custo relativo dos projetos com nodes 
SpiceRack®. Cortesia da Seabed Geosolutions.

O gráfi co da fi gura 7 mostra o custo comparativo dos 
levantamentos com nodes autônomos SpiceRack®. Há de 
se esperar que a excelente razão qualidade/custo, advin-
da das tecnologias com nodes autônomos (Drones), tor-
nem determinante a preferência das tecnologias OBN para 
aquisição sísmica offshore, sejam seus objetivos voltados 
para exploração, desenvolvimento dos campos ou aumen-
to da produção de hidrocarbonetos.
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