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?

Um reservatório é uma “bolha” gigante de petróleo?

Vamos começar tentando entender o problema que queremos discutir. Este slide ilustra
várias camadas geológicas abaixo da superf́ıcie.

A primeira ideia que surge quando falamos sobre exploração de petróleo é que um reservatório
e uma grande bolha de petróleo em algum lugar abaixo da superf́ıcie. Isto é um conceito
equivocado. Na verdade, um reservatório de petróleo é uma rocha porosa, que abriga o
petróleo em seus poros. Uma rocha com esta caracteŕıstica é dita uma rocha reservatório.
Além do óleo em si, um reservatório também abriga gás natural e água.

Como o petróleo é pouco denso, para que ele fique aprisionado em uma rocha reservatório,
é necessário que a camada acima seja impermeável ou selante, do contrário o óleo tenderia
a subir a superf́ıcie e não teŕıamos o reservatório. Além disso, também é importante que
haja uma geometria proṕıcia para aprisionar o petróleo. Isto é o que os geológos chamam de
armadilhas.



?

O que será que tem aqui em baixo?

A pergunta que queremos responder então é o que há aqui em baixo?. Ou seja, quantas
camadas geológicas existem, quais são essas camadas, quais são suas caracteŕısticas f́ısicas
(porosidades, densidade, permeabilidade, velocidade de propagação de ondas śısmicas), e
qual a geometria das interfaces entre uma camada e outra.

Se conseguirmos responder estas perguntas, podemos começar a montar um modelo para o
que há abaixo da superf́ıcie e, com sorte, ponderar se a região estudada tem pontencial para
exploração.



?

Posso cavar para descobrir?

Se queremos descobrir o que há abaixo da superf́ıcie, por que não cavar e olhar diretamente?
A questão é que reservatórios de petróleo podem estar desde próximos da superf́ıcie até a
vários quilômetros de profundidade, e cavar um poço apenas para observar o que há é uma
tarefa muito cara e com pouca chance de sucesso.

No caso do Brasil, em que a maior parte do petróleo descoberto está em mar, os custos para
perfurar um poço podem alcançar 100 milhões de dolares, nas regiões do pré-sal da Bacia de
Santos. Além disto, sem conhecer nada sobre as estruturas das camadas em subsuperf́ıcie, a
chance de acertar um reservatório é muito pequena.



?

Sem cavar, dá para descobrir alguma coisa?

Vamos precisar usar a criatividade para extrair informação da subsuperf́ıcie por meios
indiretos, realizando experimentos apenas na superf́ıcie e tentando relacionar os dados
coletados com o que há abaixo da superf́ıcie.

Você consegue pensar em exemplos onde dados são coletados por fora do objeto de interesse
e com isso é gerada uma imagem do interior do objeto?



Imageamento médico

Em exames de tomografia ou ressonância magnética nuclear, geramos imagens do interior
do paciente sem ter que abrir o paciênte para observá-lo diretamente. O mesmo acontece
nos exames de ultrassonografia.

Tecnologia similar existe para avaliar estruturas mecânicas, como asas de avião, para descobrir
se há rachaduras internas, por exemplo.



?

Matemática vai dizer onde o petróleo está?

Não, a Matemática não vai nos dizer onde o petróleo está. Porém a Matemática vai nos
ajudar a obter mais informações sobre a região de interesse para que com isso possamos
tomar decisões melhores.



?

Qual a minha ambição?

Se dizer diretamente onde o petróleo está a Matemática não nos dirá, o esperamos então
conseguir? Com aux́ılio dos métodos que veremos daqui a pouco podemos descobrir quantas
camadas há abaixo da superf́ıcie, algumas das propriedades f́ısicas dessas camadas e a ge-
ometria das interfaces que as delimitam. Essas informações são então utilizadas por geólogos
para construirem um modelos da subsuperf́ıcie e a partir disto tirarem conclusões sobre o
potencial exploratório da região.



?

Isto é suficiente para descobrir petróleo?

Isto não é suficiente para descobrir petróleo. Mas é já bastante informativo. Outros estudos
complementares podem ser feitos para se conhecer cada vez melhor a região, antes de tomar a
decisão de perfurar um poço. Desta forma, a chance de alocar corretamente uma perfuração
em aumenta bastante.



?

Essas técnicas só servem para descobrir petróleo?

Outros problemas usam técnicas semelhantes. Técnicas muito semelhantes são empregadas
para buscar reservatórios de água, ou reservas minerais. Em escala diferente, podemos buscar
objetos enterrados a poucos metros da superf́ıcie, verificar estruturas de pontes ou estradas,
entre muitos outros usos.



?

Compensa estudar Matemática?

Certamente para a indústria do petróleo (dentre outras) compensa muito estudar matemática.
Todo investimento para aumentar a chance de encontrar um reservatório é importante. Lem-
bre que cada poço perfurado em um local errado significa milhões de dólares perdidos. Isto
é dinheiro suficiente para contratar muitos matemáticos por muitos anos!



Qual azuleijo está solto?

Para enteder como é posśıvel obter informação sobre o interior de um corpo, usando medidas
tomadas apenas na superf́ıcie, considere uma situação corriqueira em uma cozinha azuleijada.

Suponha que queremos identificar em uma parede se há alguma azuleijo solto e qual seria
este azuleijo. Como fazemos isso normalmente? Com pequenas batidas nos azuleijos, e
escutando atentamente o eco, a experiência nos mostra que sons mais agudos indicam que o
azuleijo está firme, enquanto que ecos mais graves indicam que o azuleijo pode estar solto.

Este exemplo é um análogo ao experimento geof́ısico. Batemos na superf́ıcie da terra e
escutamos o eco gerado. Com base neste eco, tetamos inferir o que há abaixo da superf́ıcie.



Experimento

A maior parte das reservas de petróleo descobertas no Brasil está em mar. Nesta situação o
experimento geof́ısico é realizado por navios especiais. O navio reboca uma fonte, reponsável
por gerar a batida ou onda que se propagará pela subsuperf́ıcie. O mesmo navio ou outro
navio mais afastado reboca também um cabo com vários sensores, encarregados de escutar
o eco gerado pela reflexão da onda nas interfaces entre as camadas internas da Terra.

No experimento do azuleijo, a batida foi feita com a mão mesmo e não precisamos de muita
força, pois queŕıamos concluir algo sobre o meio, logo abaixo da superf́ıcie (bem atrás do
azuleijo). Já no caso da Geof́ısica, o objetivo é descobrir informação sobre as camadas
internas da Terra, logo a batida tem que ser mais forte, para gerar uma onda com energia
suficiente para penetrar essas camadas, ser refletida, e por fim registrada na superf́ıcie. Em
mar, a fonte desta onda é um canhão de ar, que gera uma grande bolha de ar e a estoura a
poucos metros abaixo da superf́ıcie do mar. Ao ser estourada, rapidamente a água ao redor
desloca-se para preencher o vazio deixado pela bolha de ar e este movimento rápido gera
uma onda de pressão que se propaga pela água, atingindo o fundo do mar.

Ainda no experimento do azuleijo, utilizamos apenas um sensor (nosso ouvido), mas no caso
do experimento real, vários sensores são utilizados em simultâneo, coletando assim mais
dados para análise.

Para ter uma idea das dimensões envolvidas, o navio pode serpentear por uma região de
interesse de centenas de quilômetros quadrados, arrastando seus cabos de receptores que
podem ter de 4 km até 12 km de extensão. Em cada cabo, os sensores (hidrofones, neste
caso) estão espaçados a cada 25 m. Todo o processo de coleta dos dados pode levar várias
semanas.



Experimento simples

Para começar a analisar este experimento e entender como realmente extráımos informação,
vamos considerar uma situação bem simples. Imagine que queremos extrair informação sobre
a superf́ıcie abaixo de um ponto de interesse, marcado em vermelho.

Algumas hipóteses que faremos são: (1) a superf́ıcie é plana e horizontal, assim como a
interface entre a primeira e a segunda camadas; (2) as camadas são homogêneas, ou seja,
suas propriedades f́ısicas não variam com o ponto de medição escolhido; (3) há apenas duas
camadas.



Experimento simples

O primeiro experimento que realizaremos será colocar um fonte (marcada pela estrela ver-
melha) na superf́ıcie próxima ao ponto vermelho, e colocar um sensor que registrará o eco,
em posição simétrica à fonte, em relação ao ponto central. Sendo assim, o ponto vermelho
está no ponto médio entre a fonte e o sensor.



Experimento simples

Num determinado instante, a fonte é acionada em uma onda é emitida. No mesmo instante
o sensor também é acionado e passa a registrar o movimento da terra ao seu redor.

A onda se propaga da fonte, pela subsuperf́ıcie, até atingir a interface entre a primeira e a
segunda camadas.



Experimento simples

Ao atingir a interface, ocorre uma reflexão. A onda onda refletida propaga-se então para
cima, sendo registrada no receptor. Esse registro ocorre instantes depois da onda ter sido
gerada na fonte, visto que leva algum tempo para que ela se propague, seja refletida e só
depois seja percebida novamente na superf́ıcie.



Experimento simples

Para simplificar a representação da onda incidente e da onda refletida, ao invés de desenhar-
mos ambas as ondas, vamos destacar apenas o caminho preferencial da energia refletida que
foi registrada no sensor. Esse trajeto, destado em vermelho é denominado raio.

Para enteder o raio, pode-se fazer a analogia com a Ótica Geométrica. A fonte seria uma
fonte de luz, a interface um espelho, e o raio em vermelho seria a trajetória do raio de luz
refletido. Inclusive, o raio refletido aqui também satistaz a Lei de Snell para reflexão de raios
de luz.



Experimento simples

Com esta representação, o experimento descrito fica ilustrado de forma mais simples. Vamos
entender qual será o registro do sensor. Durante um certo peŕıodo de tempo, o sensor não
registrará nada, visto que o raio demora também um tempo para atingir a interface (ou
refletor) e emergir na superf́ıcie. No momento em que o raio atingir o sensor, este registrará
o tremor da superf́ıcie ao seu redor. Passada a onda pelo sensor, novamente este não registrará
mais nada.



Experimento simples – Traço śısmico
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Neste gráfico, representamos o registro tomado no sensor. Até aproximadamente 0.5 s, o
sensor não escutou nada. Isso significa que a onda precisou de pelo menos meio segundo para
atingir o refletor e depois retornar à superf́ıcie. Quando a onda atinge a superf́ıcie, por aprox-
imadamente 0.25 s, o sensor registra forte oscilação ao seu redor (o gráfico representa por
exemplo, o movimento das part́ıculas próximas ao sensor, ou a pressão exerćıda sobre elas).
Depois disto, o sensor não registra mais nada, o que significa que a onda já passou pelo sensor.

Este registro recebe o nome de traço śısmico.



Experimento simples

Voltamos à representação esquemática do experimento. Vimos que este experimento com
um par fonte–receptor deu origem a um traço śısmico. Isto ainda é pouca informação e mais
experimentos devem ser feitos.



Experimento simples

Em um segundo experimento um novo par fonte–receptor é alocado ao redor do ponto
vermelho, mantendo a simetria em relação a ele.

Observe que por força da geometria que estamos assumindo, o raio deste segundo experimento
refletiu no mesmo ponto em que o primeiro raio havia refletido antes.



Experimento simples

Mais outros experimentos podem ser feitos, sempre obedecendo a mesma regra de simetria
para alocação da fonte e do receptor.



Experimento simples

r1
r2
r3

Para distinguir os dados gerados por cada experimento, vamos identificar cada par fonte–
receptor pela distância entre eles, o que denominamos afastamento. Assim, o primeiro par
fonte–receptor teve afastamento r1, o segundo par teve afastamento r2 e o terceiro teve
afastamento r3.



Seção śısmica
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Uma seção śısmica é uma coleção, lado-a-lado, de vários traços śısmicos. O eixo do tempo
(antes na horizontal) agora é colocado na vertical (e crescendo para baixo). O eixo horizontal
é o afastamento. Assim, o traço mais a esquerda representa o registro do par–fonte receptor
com o menor afastamento entre eles, enquanto que o traço mais a direita, representa o
registro para o par fonte–receptor com o maior afastamento.

Este modo de apresentar os dados é pouco usual na Matemática, mas é comum na Geof́ısica.



Seção śısmica real
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Esta é uma seção śısmica real. com muitos mais pares fonte-receptor representados. Observe
que outras curvas podem ser percebidas na seção. Isto indica que não há apenas um único
refletor, como no caso do nosso modelo simples.



Experimento simples

L
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Voltando ao experimento simples, vamos relacionar a distância percorrida pelo raio com o
afastamento entre a fonte e o receptor na superf́ıcie. Se o afastamento for denotado por r , e
a expessura da camada for H, então da distância percorrida pelo raio é 2L, onde H e r/2 são
catetos de triângulo retângulo e L é a hipotenusa deste triângulo.



Triângulo retângulo
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(distância)

(
L

v

)2

=

(
H

v

)2

+
( r

2v

)2
(tempo)

(
2L

v

)2

=

(
2H

v

)2

+
( r

v

)2
(tempo completo)

T (r)2= T 2
0 +

r2

v2
(Tempo de trânsito)

O Teorema de Pitágoras é a chave para relacionar essas três quantidades.

Como o que é observado não são distâncias, mas sim tempos, vamos dividir tudo pela
velocidade de propagação, obtendo assim, o tempo de propagação ou tempo de trânsito (no
jargão da Geof́ısica).

Resta apenas multiplicar por dois, para termos o tempo completo.

Note que denotamos por T0 o tempo (2H/v), que nada mais é que o tempo de raio de
reflexão quando fonte e receptor estiverem no mesmo ponto, ou seja, quando o afastamento
entre eles for zero.

Obtemos assim, a importante fórmula do tempo de trânsito hiperbólico – chave para diversas
aplicações em Geof́ısica.



Curva de tempo
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Sobre a seção śısmica, marcamos em laranja o tempo de trânsito predito pela fórmula, para
cada afastamento r . Vemos assim, que a curva de tempo de trânsito passa pelo centro de
cada pulso registrado.

Claro que essa curva só pode ser traçada se forem conhecidos T0 e v .



Extraindo informação
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Sabendo que T (r)2 = T 2
0 + r2

v2 e T0 = 2H
v , como descobrir H e v?

A questão que se põe então é: sabendo que os pulsos estão sobre a curva de tempo de
trânsito, como podemos descobrir T0 e v , de maneira a determinar a curva?



Manipulando os dados

Mudando a notação, se

y = T 2, a = 1/v2

x = r2, b = T 2
0

então

T 2 = T 2
0 +

r2

v2
torna-se y = ax + b

Primeiramente, para tornar o problema mais simples, vamos trocar algumas variáveis. Isso
nos fará perceber que o problema é mais simples do que parece à primeira vista.

Com as mudanças de variáveis propostas, a curva que estamos procurando, passa a ser uma
reta, com os parâmetros a e b a serem determinados.



Algoŕıtmo

I Coletamos vários pares (x , y) (curva de tempo)

I Descobrimos a e b tais que y = ax + b se ajuste aos dados

I Como a = 1/v2, v = 1/
√
a

I Como b = T 2
0 , T0 =

√
b

I Como T0 = 2H/v , H = T0v/2.

Propomos agora uma sequência de passos ou algoritmo para determinar os parâmetros do
meio, a saber, a espessura da camada, H, e a velocidade de propagação, v .
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o primeiro passo do algoritmo é coletar pares (x , y) sobre a curva de tempo, em uma seção
śısmica. Na seção de exemplo, temos que identificar um pulso e descobrir o par (r ,T ), ou
seja, o afastamento e o tempo de trânsito.
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Neste exemplo, marcamos um dos pulsos registrados na seção. Observe que o afastamento
deste pulso é lido no eixo horizontal. Neste caso r = 1 km.

Para determinar o tempo de trânsito, marque um retângulo ao redor do pulso e descubra o
tempo do centro do retângulo na vertical. No exemplo, T ≈ 1.35 s.

Sendo assim, temos o par (r ,T ) = (1, 1.35) e portanto o par (x , y) = (12, 1.352) =
(1, 1.8225).



O que nós vimos

I Matemática como ferramenta para resolver problemas reais

I Modelagem matemática

I Problema de ajuste

I Algoŕıtmo


