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Descrição:
Descobertas recentes de novos poços de petróleo na região conhecida pelos geofísicos como “pré-sal”
tem tido bastante divulgação na mídia e podem, em um futuro próximo, tornar o Brasil um dos maiores
produtores de petróleo e derivados do mundo[1].
A descoberta de novas reservas de petróleo depende em grande medida da análise de imagens
geradas a partir dos dados de resposta da reflexão de sinais sonoros ou sísmicos - originados de fontes
naturais ou artificialmente induzidos - pelas diversas camadas abaixo da superfície em um processo
análogo à geração de imagens médicas por ultra-sonografia. Diferentemente da ultra-sonografia,
porém, os sinais analisados apresentam uma contaminação por ruído cuja energia é diversas vezes
maior que a do próprio sinal [2] o que exige diversos tratamentos com a finalidade de atenuar tal ruído
melhorando a qualidade das imagens obtidas e tornando possível a identificação de novas reservas,
inclusive, a aplicação de técnicas modernas de melhoria da qualidade de imagens sísmicas em dados
sísmicos antigos – o chamado reprocessamento sísmico - tem sido uma grande fonte de descoberta de
novas reservas. Pesquisas nesta área têm sido consideradas estratégicas pela Petrobrás, por exemplo.
Dentre as técnicas de atenuação de ruído aplicáveis a imagens sísmicas, aquelas baseadas em
transformações integrais – destacando-se o uso da transformada Wavelet [3,4,5] tem sido bastante
estudadas devido, sobretudo, a baixa demanda computacional envolvida (importante dada a quantidade
de dados a serem analisados) e aos resultados promissores obtidos [6].
Neste projeto de dissertação, temos por objetivo estudar, aplicar e propor técnicas baseadas no uso
de transformadas integrais – em particular a transformada Wavelet – na análise de dados sísmicos para
obtenção de imagens de reprocessamento com melhor relação sinal/ruído. O uso destas transformadas
na compressão das imagens e na extração não assistida de atributos nas mesmas também serão
considerados.
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