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RESUMO

 O principal objetivo deste trabalho, é testar o método GPR (Ground Penetrating 

Radar) em ambientes com clima tropical. Desta forma, foram escolhidas duas localidades 

distintas que apresentam problemas considerados padrões para a aplicação de GPR. A 

natureza não invasiva deste método, aliada ao baixo custo, rapidez e facilidade de 

operação, torna-o adequado para os trabalhos aqui propostos. 

 A primeira localidade está situada no município de São Bento do Norte e o 

problema relacionado a ela consiste na caracterização de estruturas internas de dunas. 

Seções de GPR com antena de 400 Mhz foram levantadas nas direções E-W, N-S, NE-

SW, e SE-NW. Estes perfis interceptaram-se no topo da duna e possibilitaram estabelecer 

relações entre a sua estrutura interna e a sua direção de migração, associada ao vento 

dominante na área. Foi possível identificar também contatos laterais entre dunas de 

diferentes gerações, assim como bounding surfaces, nível freático e mergulho de 

camadas.

 Na segunda localidade, de nome Estreito (próximo ao município de Carnaúbais), 

foram levantadas seções de GPR com antenas de 200 Mhz e 400 Mhz para detectar dutos 

antigos de petróleo enterrados em uma área agricultável. Os perfis de GPR foram 

realizados perpendicularmente à suposta direção dos dutos e, da sua interpretação, 

determinou-se a posição de seis oleodutos de diferentes diâmetros (4", 10"e 16") 

enterrados, cujas posições exatas eram desconhecidas, assim como a profundidade em 

que estes se encontravam (variando de 1.2 m e 1.5 m). 

No tratamento dos dados foi adotado um processamento semelhante àqueles 

utilizado nos métodos sísmicos (ajuste do tempo zero, ganho, migração, correção 

topográfica, dewow, deconvolução e filtros passa-banda). Este processamento permitiu 

estabelecer relações entre os refletores contidos nas secões de GPR e estruturas 

geológicas (ou não) presentes nos ambientes. A correção topográfica possibilitou 
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identificar com precisão estruturas planas (como o nível freático), ao passo que a 

migração dos dados proporcionou a exata posição dos dutos. 
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ABSTRACT

 Because the penetration  depth of Ground Penetrating Radar (GPR) signals is very 

limited in high conductive soils, the usefullness of this method in tropical regions is not 

yet completly known. The main objective of this researh is to test the usefullness of the 

method in Brazil. Two typical problems where GPR has been used in Europe and North 

American were choosed for this test: the first one is to characterize the internal structures 

of a sand body and the second problem is the localization of old buried pipes lines.

 The first test was done near the city of São Bento do Norte, in the northern coast 

of Rio Grande do Norte state, NE Brazil. In this region, there is a sand dune that is 

migrating very fast in the direction of adjacent settling areas. To characterize the internal 

structure of the dune and its relationship to the prevailing wind direction, as a preliminary 

step to understand the dune migration, GPR profiles using the 400 MHz frequency were 

performed in E-W, N-S, NE-SW, and SE-NW directions over the sand dune intersecting 

at the top of the dune.  The practical resolution of the GPR data is around 30 cm; this was 

sufficient to distinguish individual foresets inside the dune. After applying the elevation 

correction to the data, we identified that dips of bedding structures are smallest for the N-

S profile, which is perpendicular to the dominant wind direction, largest for the E-W 

profile, and intermediate for the SW-NE and SE-NW profiles. Foresets in the E-W 

profile dip with angles varying from 2 to 6 degrees. In the E-W profile, the water table 

and a horizontal truncation interface separating two generations of dunes were identified, 

as well as an abrupt directional change in the foreset patterns associated to a lateral 

contact between two dune generations, the older one extending to the west. The used 

high frequency of  400 Mhz does not allow a penetration deep enough to map completely 

these internal contacts. 

 The second test was done near Estreito, a small town near Carnaúbais city, also in 

Rio Grande do Norte state. In this locality, there are several old pipe lines buried in area 

covered by plantations where digging should be minimized. Several  GPR profiles using 

the 400 and 200 MHz frequency were performed trying to intercept perpendicularly the 
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possible pipe lines. Because of the high conductivity of the soil, the raw original data can 

hardly be use to identify the pipe lines. However, after an adequate processing over the 

200 MHz profiles, six pipe lines were identified.

 As a global result of the tests, GPR can be very usefull if the conductivity of the 

ground is low or, in the case of medium conductivities of the soils, if adequate processing 

is performed.



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN                                       Oliveira Jr.J.G. vi

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS..........................................................................................i

RESUMO...............................................................................................................ii

ABSTRACT.........................................................................................................iv

CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO.......................................................................01

1.1 - Palavras iniciais..........................................................................................01

1.2 - Objetivos......................................................................................................02

1.3 - Localidades estudadas................................................................................02

1.3.1 - São Bento do Norte...........................................................................02 

1.3.2 - Estreito..............................................................................................03

1.4 - Geologia regional........................................................................................03

1.5 - Equipamentos e métodos...........................................................................04

CAPITULO 2 -   O MÉTODO GPR.................................................................06

2.1 - Introdução...................................................................................................06

2.2 - Princípio físicos...........................................................................................06

2.2.1 - Corrente elétrica................................................................................07 

2.2.2 - Propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais............10 

2.2.3 - Janela de GPR...................................................................................12 

2.3 - Avaliação das potencialidades do GPR....................................................13

2.3.1 - Análise inicial.................................................................................13 

2.3.2 - Parâmetros de aquisição.................................................................14 

2.3.2.1 - Frequência.............................................................................14

2.3.2.2 - Range....................................................................................16

2.3.2.3 - Intervalo temporal de amostragem........................................17 

2.3.2.4 - Step........................................................................................18

2.3.2.5 - Separação entre antenas........................................................18 



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN                                       Oliveira Jr.J.G. vii

2.3.3 - Determinação dos parâmetros de aquisição para um              

ambiente de dunas...............................................................................19 

CAPITULO 3 - MANUSCRITO SUBMETIDO : " GPR IMAGING OF 

THE INTERNAL STRUCTURE OF A SAND DUNE IN RIO GRANDE DO 

NORTE STATE, NE BRAZIL ".......................................................................29

CAPITULO 4 – LOCALIZAÇÃO DE DUTOS DE PETRÓLEO.................51

4.1 - Introdução...................................................................................................51

4.2 - Importância para a indústria do petróleo................................................52

4.3 - Aquisição de dados.....................................................................................52

4.4 - Descrição do processamento adotado.......................................................53

4.5 - Interpretações e discussões........................................................................55

CAPITULO 5  -  CONCLUSÕES.....................................................................64

APÊNDICE : TÉCNICAS DE POCESSAMENTO ADOTADAS.................66

I - Introdução......................................................................................................66

II - Técnicas de processamento adotadas.........................................................66

II.1 - Ajuste do tempo zero..........................................................................66 

II.2 - Dewow................................................................................................67

II.3 - Ganho..................................................................................................67 

II.4 - Deconvolução......................................................................................68

II.5 - Migração.............................................................................................68 

II.6 - Filtros passa-banda..............................................................................69 

II.7 - Correção topográfica...........................................................................70 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................81



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN   Oliveira Jr.J.G. 1

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Palavras iniciais:

Este texto apresenta o primeiro trabalho utilizando o método GPR (sigla em inglês

para Radar Penetrante no Solo) desenvolvido dentro da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, constituindo-se parte das exigências do Programa de Pesquisa e Pós-

graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) para conclusão do curso de mestrado.

Coube ao Prof. Dr. Walter Eugênio de Medeiros orientá-lo e a Prof. Dra. Helenice Vital,

sua co-orientação. Para custear as etapas de campo e a compra de equipamentos e

softwares contou-se com o apoio financeiro do CNPq através do projeto PADCT III, do

convênio de cooperação com a Alemanha e do próprio PPGG (apoio logístico).

Adotou-se o formato artigo para esta dissertação (fugindo aos padrões

tradicionais) de modo que o texto está centrado em um artigo científico, apresentado no

capítulo 3, nos padrões exigidos pela revista a qual foi submetido, no caso, o Journal of

Coastal Research (CERF-JCR). Adicionalmente, existem capítulos e apêndices com a

finalidade de complementar o trabalho. A seguir, descreve-se os conteúdos abordados ao

longo de cada capitulo.

Neste capítulo pretende-se dar ao leitor uma visão geral do trabalho, comenta-se a

respeito das localidades estudadas, objetivos e metodologia adotada. O capitulo 2 discute

os princípios físicos básicos do método GPR, assim como a determinação de parâmetros

que antecedem um levantamento de GPR. O capitulo 3 apresenta-se sob a forma de um

artigo, o qual foi submetido a uma revista científica e versa sobre a aplicação do método

GPR para caracterizar a estrutura interna de dunas. O capitulo 4 constitui um estudo

adicional, relacionado à industria do petróleo, tratando sobre localização de oleodutos

soterrados. No capitulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho e algumas

sugestões. Finalmente, no apêndice A, descreve-se as principais técnicas de

processamento de dados de GPR adotadas neste trabalho.
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1.2 - Objetivos

O GPR é uma técnica geofísica recente e, além disso, com pouca experiência

acumulada no seu uso em regiões de clima tropical, onde há solos relativamente

condutivos que podem inviabilizar seu uso. Deste modo, decidiu-se fazer testes de

aplicação de GPR em duas situações padrões na literatura que são descritas a seguir

visando melhor conhecer suas potencialidades no Brasil.

A primeira delas consiste em utilizar o GPR para caracterizar a estrutura interna de

dunas (HARARI, 1996; SCHENK et al, 1993) localizadas no município de São Bento do

Norte. Neste tipo de ambiente, encontram-se as condições ideais para sua aplicação

devido ao seu caráter pouco condutivo, o que possibilita uma excelente profundidade de

investigação e resolução dos dados. É importante comentar que trabalhos de GPR neste

contexto geológico também têm importância para a industria petrolífera, uma vez que

existem áreas de extração de petróleo que são antigas dunas. Compreendendo melhor as

estruturas internas de dunas, é possível estabelecer relações entre elas e seções sísmicas,

usando a seção de GPR como uma guia de interpretação.

A segunda situação, de grande importância para conservação do meio ambiente

associada a industria do petróleo, trata da localização de oleodutos antigos e perdidos

(HAYAKAWA & KAWANAKA, 1998; AL-NUAIMY et al, 2000) no povoado de

Estreito. Esta localidade é composta por um ambiente geológico rico em argilas e

conforme será discutido no capitulo seguinte, a presença destes minerais dificulta a

aplicação do método GPR, pois o mineral argiloso não admite um determinado intervalo

de freqüência, no qual a atenuação da onda eletromagnética permanece aproximadamente

constante, além de possuir alta condutividade.

1.3 - Localidades estudadas

1.3.1 - São Bento do Norte

O município de São Bento do Norte dista 170 Km da capital Natal e está situado

no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte (figura 1.1). A região apresenta-
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se como uma paisagem costeira recente, caracterizada por feições geomorfológicas

representadas por praias, beachrocks e dunas. No local de trabalho, existem alguns

mecanismos de deriva litorânea em áreas submersas responsáveis pelo transporte de

areias na direção E-W e pela formação de dunas que migram em direção as zonas

residenciais (TABOSA, 2000). A figura 1.2 ilustra este fato.

1.3.2 - Estreito

O povoado de Estreito está localizado próximo aos municípios de Carnaúbais e

Alto do Rodrigues, a uma distância aproximada de 200 Km da capital do estado do Rio

Grande do Norte (figura 1.1). O local é caracterizado por uma extensa área agricultável

sob a qual existem dutos de petróleo soterrados. Geologicamente, esta área é composta

por sedimentos argilosos depositados sobre a formação Jandaíra, aflorante em alguns

pontos.

1.4 - Geologia regional

As duas localidades estudadas estão inseridas no contexto geológico da Bacia

Potiguar, localizada no Nordeste brasileiro, compreendendo os estados do Ceará e Rio

Grande do Norte. A bacia possui uma área de aproximadamente 48.000 km2 subdividida

em duas partes: 21.500 km2 em terra, distribuídos entre as cidades de Natal e Fortaleza e

26.500 Km2 até a cota batimétrica de -2000 m. Seu embasamento foi caracterizado por

JARDIM DE SÁ (1984, 1994) e é constituído por faixas de rochas supracrustais e

domínios gnaíssico-migmatíticos. A oeste, a Bacia Potiguar está limitada com a Bacia do

Ceará, a leste com a Bacia Pernambuco-Paraíba (ARARIPE & FEIJÓ 1994), e a sul pelas

rochas do embasamento cristalino.

A profundidade de exploração do GPR é relativamente pequena (em geral, no

máximo, 30 m). Deste modo, tém-se interesse apenas nas camadas superiores que

constituem a Bacia Potiguar. Deste modo, será descrita sucintamente apenas a Formação

Jandaíra, aflorante em alguns pontos próximos as localidades onde os dados foram

adquiridos.
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A Formação Jandaíra foi depositada em uma plataforma carbonática rasa de

acordo com dois tipos de ambiente: o primeiro admite um influxo de terrígenos,

descrevendo uma rampa carbonática sem borda definida e o segundo consiste numa

plataforma carbonática com borda formada por bancos bioclásticos, que restringem uma

plataforma ampla e rasa (MONTEIRO & FARIA, 1990).

1.5 - Equipamentos e métodos

Os dois problemas abordados neste trabalho, possuem características específicas,

de modo que adotou-se métodos distintos para resolvê-los. O equipamento utilizado foi o

SIR System 2, fabricado pela  GSSI (Geophysical Survey Systems, Inc.).

De modo a oferecer informações que possam ajudar na resolução do problema

ambiental envolvendo a migração de dunas em São Bento do Norte, decidiu-se por

efetuar inicialmente quatro perfis com antenas de 400 Mhz. O primeiro deles na direção

N-S (paralelo a direção dos ventos), o segundo na direção E-W (perpendicular a direção

dos ventos). Adicionalmente, coletaram-se dois outros perfis nas direções NE-SW e SE-

NW. Todos eles cruzavam em um ponto comum localizado no topo da duna, de modo a

oferecer um entendimento inicial a respeito dos  padrões internos de estratificação, bem

como sobre as relações existentes entre estes padrões e a direção preferencial dos ventos.

Sobre cada perfil de GPR foi feito um levantamento topográfico com a finalidade de

corrigir os efeitos causados pela elevação da duna.

Com relação ao problema envolvendo a localização de dutos de petróleo,

utilizaram-se arranjos de 200 Mhz e 400 Mhz. Diversas seções de GPR foram levantadas,

em cada caso sempre cruzando perpendicularmente os supostos dutos com localização

desconhecida.

O processamento dos dados (ver detalhes no apêndice) foi feito através de dois

softwares: o RADAN for Windows software (GSSI, 1995) e o REFLEX software

(SANDMEIER, 2000).
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Figura 1.1 - Mapa com a localização das áreas de trabalho.

Figura 1.2 - Ilustração do avanço da duna sobre uma residência.
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CAPÍTULO 2 - O MÉTODO GPR

2.1 -  Introdução

O radar penetrante no solo (GPR) é uma ferramenta de exploração geofísica

inicialmente utilizada para mapear camadas de gelo no Ártico e Antártica. Após o ano de

1970, passou a ser adotado nos Estados Unidos, Canadá e Europa nas mais diversas áreas

como engenharia, meio ambiente, geologia e até mesmo em problemas forenses.

 Como se trata de uma técnica relativamente nova e pela primeira vez utilizada em

um trabalho desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, decidiu-se

por efetuar, neste capitulo, uma rápida revisão sobre os principais conceitos físicos

envolvidos na sua compreensão, sempre relacionando-os a climas tropicais, onde as

condições de solo são bem diferentes daquelas encontradas em climas temperados.

2.2 - Princípios físicos

O GPR utiliza ondas de radio, com freqüência compreendida entre 1 Mhz e 1 Ghz,

para mapear estruturas no subsolo, sendo  também muito adequado para ensaios não

destrutivos, assim como  testes envolvendo estruturas não metálicas. A figura 2.1

apresenta a faixa de operação do GPR dentro do espectro eletromagnético.

 De maneira semelhante ao que ocorre com os métodos sísmicos, o método GPR

trabalha com o registro do tempo de viagem do pulso eletromagnético. Este pulso parte

da fonte transmissora (TX), encontra no subsolo alguma estrutura com contraste de

impedância eletromagnética suficiente para causar uma reflexão e retorna ao receptor

(RX). A figura 2.2  ilustra o funcionamento do equipamento considerando um ambiente

composto por duas camadas  de constantes dielétricas K1 e K2.  Está também ilustrado o

traço com a presença da onda direta pelo ar (Aw), a onda direta através da terra (Gw) e o

registro do tempo duplo de viagem até a interface.



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN   Oliveira Jr, J.G. 7

 Agrupando-se os traços consegue-se formar imagens que podem ter significado

geológico direto ou não. Como exemplo de uma imagem com significado geológico

direto, veja a figura 2.3;  nesta, o registro dos tempos duplos de viagem da onda estão

associados à interface entre duas camadas. Por outro lado, através da figura 2.4, é

possível compreender o mecanismo de formação de uma imagem relacionada a refletores

laterais, e  que não está assim associada a uma interface geológica propriamente dita, mas

a um alvo isolado. Deve-se destacar que os sinais de GPR podem sofrer reflexões

causadas por alvos localizados na superfície da terra.

Em geral, no GPR, a profundidade de investigação varia de 1 a 30 m e depende

não só da freqüência adotada (a diminuição da freqüência implica em um aumento  da

penetração do sinal, porém com perda na resolução), mas também das propriedades

físicas relevantes que são: a condutividade, dominantemente relacionada com a atenuação

do sinal no subsolo, e a constante dielétrica, dominantemente responsável pelos

contrastes elétricos que ocasionam reflexão e refração da onda.

 Para que o pulso eletromagnético possa se propagar eficientemente no subsolo, seu

comportamento deve ser regido pela equação de onda e não pela equação de difusão.

Para que isso ocorra, é necessário que a freqüência central de trabalho esteja dentro de

uma faixa denominada "janela de GPR". Para defini-la precisamente, será apresentada a

seguir uma revisão sobre os principais mecanismos de condução de corrente elétrica e

sobre ondas eletromagnéticas em meios geológicos.

2.2.1 - Corrente elétrica

 Interações entre os campos elétrico e magnético com os diversos materiais

presentes  no subsolo causam o surgimento de correntes elétricas. Desta forma, se torna

importante estabelecer algumas considerações a respeito dos mecanismos de condução de

corrente associados ao uso do GPR, que são de dois tipos: corrente de condução e

corrente de deslocamento. É importante observar que, é justamente a razão entre estas

correntes que determina se um meio material oferece ou não condições adequadas para se

trabalhar com GPR.

 Em metais, toda a condução de corrente se dá através dos elétrons mais afastados

do núcleo que estão fracamente ligados à estrutura cristalina que compõe a matéria.
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.D

Algumas substâncias minerais apresentam este tipo de corrente de condução. Pode-se

citar, como exemplo, galena, pirita, grafita e magnetita. Contudo, na maior parte dos

ambientes geológicos, predomina a corrente de condução eletrolítica. Neste mecanismo a

corrente elétrica resulta do deslocamento de íons associados à dissociação de sais

presentes na água contida nas rochas. A figura 2.5 ilustra a atuação de um campo elétrico

sobre uma solução eletrolítica. Observa-se que a condução de corrente líquida ocorre

devido tanto aos íons positivos quanto aos negativos.

A principal característica da corrente de condução é o fato dela possuir caráter

dissipativo, ou seja, a energia associada à produção da corrente elétrica é convertida em

calor que é transferido para o meio (efeito Joule). Assim, pode-se inferir que, em um

meio condutor, a condução de corrente funcionará como um sistema de dissipação de

energia para uma onda eletromagnética. No meio geológico, a condução elétrica pode ser

descrita pela Lei de Ohm que é dada por:

Na expressão acima,    é o vetor densidade de corrente elétrica, é a condutividade

elétrica e é o campo elétrico.

 Ao contrário da corrente de condução, a corrente de deslocamento não envolve

perda, mas sim, armazenamento de energia. No momento em que um dielétrico é

submetido a um campo elétrico ocorre um fenômeno conhecido por polarização, ou seja,

as cargas elétricas saem da posição original e assumem rapidamente uma nova

configuração estável. Esta mudança, de uma posição de equilíbrio para outra, é

responsável pelo aumento de energia armazenada pelo material. Retirando-se o campo, as

cargas voltam a  posição inicial e a energia acumulada é liberada.

 Antes de estabelecer comentários sobre a corrente de deslocamento, é preciso

definir  o  vetor  deslocamento  elétrico Observa-se uma relação diretamente

proporcional entre ele e o campo elétrico, dada por:

 em que  é a permissividade elétrica, definida por:

EJc .

,ED (2.2)

(2.1)

cJ

E
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sendo K a constante dielétrica do meio e  a permissividade elétrica no vácuo.

 Após a aplicação do campo elétrico, ocorre o deslocamento das cargas elétricas

rumo às suas novas posições de equilíbrio. Associado a este movimento, surge a corrente

de deslocamento, definida em função da variação do vetor deslocamento elétrico com o

tempo. Deste modo:

 A corrente elétrica que flui nos meios geológicos é caracterizada por apresentar

simultaneamente, e no mesmo local, os dois mecanismos de condução da corrente. Isto

significa que o fluxo total de corrente está associado a dois termos:

 Considerando um campo elétrico com variação senoidal no tempo, a equação

acima pode ser escrita como:

em que f é a freqüência angular e j a constante imaginária, (-1)
1/2. Nesta

aproximação a corrente de condução independe da freqüência ao passo que a corrente de

deslocamento está diretamente associada  a variações na freqüência angular do campo. É

justamente a relação entre estas grandezas que determina qual dos dois mecanismos

predomina e se os materiais que compõe o meio estão ou não dentro da janela de GPR.

 A freqüência de transição associada ao limite entre o fenômeno da difusão e da

propagação pode ser determinado através da tangente do ângulo de perda, dado por:

.tan

.
dt

Ed
J

dt

Dd
J DD

.
dt

Ed
EJ

,)( EjJ

(2.4)

(2.5)

(2.6)

,0K (2.3)

(2.7)



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN   Oliveira Jr, J.G. 10

 Quando tan =1, os fenômenos difusivos e de propagação são exatamente iguais.

No momento em que tan  assume valores diferentes de 1, um dos fenômenos passa a

dominar sobre o outro. Deste modo, em meios materiais ricos em substâncias condutivas,

os efeitos da corrente de deslocamento podem ser desprezados se comparados com

àqueles causados pela corrente de condução (tan 1). Nos meios com baixa

condutividade, os efeitos dielétricos dominam, havendo propagação da onda (tan <1).

O GPR trabalha de forma mais eficiente em ambientes nos quais a tangente do ângulo de

perda é muito pequena (tan ; daí a não adequação do seu uso em alguns casos, em

regiões de clima tropical devido à relativamente alta condutividade do solo.

2.2.2 - Propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais

 Para estabelecer um melhor entendimento a respeito do método, cabe uma

pequena revisão sobre os conceitos básicos relacionados à propagação de ondas

eletromagnéticas. Algumas aproximações precisam ser utilizadas para descrever o

comportamento dos sinais emitidos pelo GPR (GREAVES et al, 1996). A seguir,

apresenta-se uma  situação muito simples, relacionada a um meio homogêneo e

isotrópico, mas que permite analisar o amortecimento do campo dentro da terra, que é um

fator de crucial importância na aplicação de GPR.

A expressão abaixo descreve o comportamento do campo elétrico no subsolo,

relacionando a amplitude do campo elétrico E com a permeabilidade magnética , a

condutividade  e a permissividade elétrica do meio, :

O primeiro termo da direita está associado  à corrente de condução sendo, portanto, um

termo de difusão. Conforme discutido anteriormente, envolve perdas provocadas pela

transferência de calor  para o meio. O segundo esta associado à corrente de deslocamento

e representa a propagação da onda.

.
2

2
2

t

E

t

E
E (2.8)



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN   Oliveira Jr, J.G. 11

 A expressão abaixo representa uma solução para a equação (2.8):

Pode-se rescrever o fator e- Z como:

Nesta expressão, e  é o termo responsável pelo amortecimento do campo (figura 2.6) e,

e
j Z, o termo imaginário relacionado à sua propagação.

 A constante de propagação  é dada por:

Segundo HAYT (1988), o teorema binomial pode ser utilizado para expandir o

segundo radical da equação (2.11), admitindo (meio dielétrico pouco condutivo).

Assim, pode-se obter:

 Da expressão acima, pode-se extrair valores aproximados para e Assim,

e

.0
tjZ eeEE

(2.9)

.1 jj (2.11)

....
8

1

2
1

2

jj (2.12)

22
jj

.
8

1
1

2

(2.14)

(2.13)

.)( ZjZZjZ eeee (2.10)
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Diante destas expressões pode-se concluir que a utilização do método GPR em

ambientes geológicos ligados a climas tropicais pode ser problemático devido a presença

de argila que é um mineral condutivo. Verifica-se através da equação (2.13) que o

coeficiente de atenuação  depende diretamente da condutividade do meio. Desta forma,

quanto maior seu valor, maior será a atenuação sofrida pelo sinal de radar (Figura 2.6).

Em geral os sistemas de GPR suportam 60 dB de atenuação. Deste modo, analisando a

tabela 2.1, pode-se calcular uma profundidade de investigação de até 3000 m de

profundidade, considerando areia seca (evidente que, em termos práticos, esta estimativa

é absurda). Por outro lado pode-se observar que, para a argila úmida, este valor cai para

apenas 10 cm, o que inviabiliza o uso do GPR.

2.2.3 - Janela de GPR

 A janela de GPR consiste em um intervalo de freqüência dentro do qual a

atenuação sofrida pelo sinal de radar é constante para todos os materiais contidos no meio

geológico considerado. É justamente dentro desta janela que o fenômeno da propagação

do pulso eletromagnético é regido pela equação de onda. A freqüência relacionada ao

limite inferior deste intervalo deve ser grande o suficiente para evitar a difusão da onda.

Já o limite superior não pode ser maior que 1 Ghz, sob pena de ocorrer o fenômeno de

polarização das moléculas de água presentes nas rochas o que provocaria forte atenuação

do sinal (ANNAN, 1992).

 A figura 2.7A ilustra o conceito da janela de trabalho do GPR, considerando areia

molhada. Na figura 2.7B, tém-se os efeitos da atenuação sobre a onda eletromagnética

para dois outros materiais: a areia seca e a argila. A areia seca proporciona excelentes

condições para o uso do método, uma vez que admite uma grande faixa de freqüência em

que a atenuação permanece aproximadamente constante, além de possuir baixa

condutividade. Por outro lado, a argila oferece condições opostas: alta condutividade e

ausência deste intervalo de freqüências onde a atenuação é aproximadamente constante.
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2.3 - Avaliação das potencialidades do GPR

 Admitindo que o ambiente de trabalho está dentro da janela de GPR, pode-se

agora discutir os parâmetros de aquisição. Para isso, é necessário considerar duas etapas

distintas: a primeira consiste em uma análise da possível aplicabilidade do método ao

problema em estudo.  A segunda, está relacionada a escolha detalhada dos parâmetros de

levantamento. A seguir, apresenta-se uma breve discussão sobre estas etapas, assim

como, a definição dos respectivos parâmetros, sempre aplicando-os a um ambiente de

dunas.

2.3.1 - Análise inicial

 Nesta primeira fase, três questões básicas devem ser respondidas: a primeira está

ligada à profundidade do alvo; a segunda diz respeito à quantidade de energia refletida e

a última, trata da presença de fatores limitantes que podem tornar o levantamento

inviável (ANNAN, 1992).

 Para que se possa responder a estas três questões deve-se estimar valores (tabela

2.1) para algumas grandezas físicas envolvidas na resolução do problema. Considera-se

para o meio encaixante: a condutividade ( 1), a atenuação da onda eletromagnética ( ) e

a constante dielétrica (K1). Para o alvo: a constante dielétrica (K2) e a sua profundidade

aproximada (p).

A primeira questão consiste em determinar a profundidade máxima de

investigação do radar (Dmax). Segundo (ANNAN, 1992),

Na expressão acima, a condutividade elétrica é dada em mS/m e o valor de Dmax em

metros. Em geral, a profundidade do alvo p deve ser menor que 50% do valor de Dmax.

A segunda questão desta análise (energia refletida pelo alvo), implica na

determinação do coeficiente de reflexão (R) entre o meio encaixante e o alvo. Este

coeficiente é aproximadamente dado por:

.
35

maxD (2.15)
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 Em função do valor encontrado para R, pode-se estimar o fator de

proporcionalidade (F) associado à potência refletida (P). Cabe observar que o valor de F

deve ser maior que 0.01 para que o alvo possa ser detectado. Este fator é dado por:

 Na resolução da terceira questão (presença de fatores limitantes) torna-se

importante observar se existem, na área a ser trabalhada, elementos geológicos ou de

natureza industrial que possam comprometer o trabalho ou a qualidade dos dados

obtidos. Para exemplificar, citam-se como fatores limitantes ao uso do GPR: a

proximidade de cercas, linhas de tensão, emissores de radiofreqüência e meios geológicos

muito condutivos.

Admitindo que o alvo está a uma profundidade acessível ao GPR (espalhando

energia suficiente para sua detecção) e que não existem fatores limitantes, pode-se

considerar que a resolução do problema se torna geologicamente viável e o GPR terá

grandes chances de detectar o alvo e é possível partir para a determinação dos parâmetros

de aquisição.

2.3.2 - Parâmetros de aquisição

 Nesta etapa são discutidos os seguintes parâmetros:  freqüência, range, intervalo

temporal de amostragem, step e separação entre antenas. A seguir, discute-se em detalhe

cada um deles.

2.3.2.1 - Freqüência

 A seleção da freqüência adequada para trabalhos com GPR implica em estabelecer

um compromisso entre a profundidade de investigação e a resolução esperada.

.
21

21

KK

KK
R

2RFP

(2.16)

(2.17)
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 O aumento  da freqüência diminui a penetração do pulso eletromagnético mas, por

outro lado, proporciona maior resolução. Porém, de nada adianta ter  uma excelente

resolução se, sobre o alvo, não incidir energia eletromagnética suficiente para que ele

possa ser detectado.  Desta maneira, para determinar a freqüência  central de operação,

deve-se  considerar três fatores (ANNAN & COSWAY, 1994): resolução espacial,

freqüência de clutter e profundidade de exploração.

a) Resolução espacial

 Para separar claramente a ocorrência de dois eventos (figura 2.8), é necessário que

a duração (W) do pulso eletromagnético emitido pelo GPR seja, pelo menos, duas vezes

menor que a diferença entre os tempos duplos de viagem correspondentes aos respectivos

eventos (figura 2.9A). Caso a duração do pulso seja muito longa, haverá sobreposição

dos sinais refletidos de forma que será impossível distingui-los (figura 2.9B)

(BERKHOUT, 1984; KNAPP, 1991).

 Admitindo que se deseja distinguir o tempo de chegada associado a uma lâmina

horizontal de espessura R, a freqüência utilizada será dada por:

em que R é dado em metros e FR em Mhz.

b) Freqüência de Clutter

 A freqüência de clutter limita o poder de visão do GPR de maneira que ela

estabelece uma dimensão mínima C abaixo da qual a estrutura é transparente ao sinal de

radar. A figura 2.10 ilustra esta situação. A freqüência relacionada às limitações de

clutter é expressa por:

,
75

2K
F

R

R

.
.

30

2 c

C

K
F

(2.18)

(2.19)
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Nesta expressão FC é dado em Mhz e a dimensão C em metros.

Analisando a equação acima, pode-se perceber que as dimensões do alvo devem ser

consideravelmente superiores às dimensões das heterogeneidades presentes (da ordem de

10 vezes). Caso isto não ocorra, haverá dificuldades em detectá-lo.

c) Profundidade de exploração

 Este parâmetro relaciona a profundidade estimada do alvo (p) com a constante

dielétrica do meio encaixante de modo a garantir espalhamento de energia

eletromagnética suficiente para sua detecção. A relação é dada por:

em que FD é expresso em Mhz e p em metros.

 Cabe observar que em um levantamento de GPR bem planejado os três fatores

envolvidos na determinação da freqüência central de trabalho (FLEV) devem estar assim

relacionados:

2.3.2.2 - Range

 Após emitir o pulso eletromagnético, o GPR registra, por um intervalo de tempo

pré-determinado, o seu retorno após sucessivas reflexões causadas pelas estruturas. Este

intervalo de tempo é denominado range e pode ser estimado em função do tempo duplo

de viagem ( ) da onda eletromagnética no meio considerado, estando associado a

profundidade máxima de interesse (d):

na qual  é expresso em ns e d em metros.

,
11200 1

p

K
F D

,5.1 dR

).,min( CD

LEV

R FFFF

(2.20)

(2.21)

(2.22)
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 Outro fator que deve ser considerado na escolha do range é a relação entre o

número de amostras presentes em cada traço (SS) e a freqüência central da antena (fC).

Este fator determina o valor máximo que pode ser atribuído ao range (Rmax) do

equipamento sem que haja perda de resolução:

Através da tabela 2.2, pode-se observar valores relacionados ao comportamento da

velocidade da onda em diversos meios. Estes valores são aproximados e podem sofrer

pequenas variações.

Em geral, aumentando-se o range, é possível investigar pontos mais afastados da

superfície. Entretanto, este fato não deve ser confundido com  a capacidade de penetração

da onda no solo, uma vez que este parâmetro é controlado, basicamente, pela freqüência

central do pulso emitido e pela condutividade do meio.

2.3.2.3 - Intervalo temporal de amostragem

 O pulso eletromagnético emitido pelo GPR  é composto por uma faixa abrangendo

freqüências que variam de 0.5 a 1.5 do seu valor central, fc que é a freqüência relacionada

à zona de maior concentração de energia. (Figura 2.11).

 A seleção do intervalo temporal de amostragem T  é feita em função do valor de

fC, e deve-se considerar que o valor obtido não pode ultrapassar à metade do período

correspondente a maior freqüência presente neste "pacote", sob pena de não conseguir

amostrar o sinal. A expressão abaixo, leva em conta esta condição.

em que T  é dado em ns e fC, em Mhz.

,
6

1000

C

T
f

(2.24)

.
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2.3.2.4 - Step

 Segundo o princípio da amostragem espacial de Nyquist, o espaçamento entre as

estações de medida ( x) deve ser equivalente a um quarto do comprimento da onda

eletromagnética emitida. Considerando que a permitividade relativa do meio material em

questão é K, o valor de x é dado por:

Na expressão acima, x é dado em metros e fc em Mhz.

 Espaçamentos maiores que aqueles definidos pela equação acima, embora

possibilitem maior praticidade e economia de tempo, implicam em perda na resolução

lateral, não oferecendo boa definição para pequenos corpos ou refletores com mergulhos

acentuados.

2.3.2.5 - Separação entre antenas

 Alguns sistemas de GPR vêm com separação fixa entre transmissor e receptor,

geralmente são as antenas de freqüência superior a 100 Mhz. Por outro lado, as antenas

de menor freqüência permitem diferentes separações entre transmissor e receptor (antenas

biestáticas), o que pode melhorar o rendimento do método em casos específicos.

 A disposição destas antenas na superfície deve ser tal que a projeção no solo,

correspondente ao centro do alvo, coincida com o ponto médio entre elas. A separação

entre o transmissor e o receptor (S), pode ser obtida em função da equação abaixo

(ANNAN, 1973; SMITH, 1984):

na qual p é a profundidade aproximada do alvo, dada em metros.

.
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 Deve-se tomar o devido cuidado para que este valor não seja muito pequeno, pois

a onda direta pelo ar pode ter amplitude muito grande a ponto de saturar o dado coletado.

Como resultado deste efeito, surgem ao longo da seção de radar ruídos de baixa

freqüência que dificultam a visualização de estruturas horizontalizadas.

2.3.3 - Determinação dos parâmetros de aquisição para um ambiente de dunas.

 Neste ponto, pode-se exemplificar os conceitos discutidos anteriormente,

considerando a localização do lençol freático em um ambiente de duna e a identificação

dos padrões internos de estratificação. Para tanto, é necessário responder as três questões

abordadas no item 2.3.1. Em primeiro lugar, deve-se atribuir valores para as grandezas

envolvidas. Vamos considerar que a profundidade para a interface do lençol freático (p) é

no máximo 10 m. Como a duna é predominantemente constituída por areia quartzosa,

considera-se que a porção acima do lençol freático (meio encaixante) encontra-se seca

com constante dielétrica K1 = 4 e = 0.01 mS/m. Abaixo do lençol freático, a areia está

saturada, apresentando condutividade elétrica = 1 mS/m e constante dielétrica K2 = 20.

Estes dados foram obtidos através da tabela 2.1. Substituindo-os nas equações (2.15) e

(2.16), encontra-se os seguintes resultados:

Dmax < 3500 m,

R = - 0.38 e

F = 0.14,

que satisfazem plenamente as condições discutidas no item 2.3.1 deste trabalho.

Considerando que a menor dimensão que se deseja enxergar é uma lente

deposicional de 30 cm de espessura ( R=0.3 m) e que estruturas menores que 1 cm podem

ser desprezadas ( C = 0.01 m), utiliza-se as expressões (2.18), (2.19) e (2.20) para

determinar a freqüência central de trabalho. Através da expressão (2.21) encontra-se a

seguinte relação:

125 Mhz < FLEV  < min (523 Mhz, 670 Mhz).
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De acordo com ela é possível observar que uma antena de 400 Mhz é perfeitamente

adequada ao trabalho proposto.

Admitindo que o tempo duplo de viagem da onda eletromagnética na areia seca é

13 ns/m (tabela 2.2) e que a profundidade máxima de interesse é de 15 m, obtem-se um

range de aproximadamente 300 ns, amostrado a cada 0.6 ns.

Os parâmetros acima calculados, foram adotados na aquisição dos dados contidos

no capítulo 3 desta dissertação.
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2.1 - Espectro eletromagnético. Em destaque a faixa de operação do GPR.

2.2 - (A) Princípio de funcionamento do método GPR considerando um ambiente

composto por duas camadas. (B) Traço contendo os registros dos tempos de chegada da

onda direta pelo ar (Aw), on da direta pela terra (Gw) e da onda refletida na interface

formada pelas camadas 1 e 2.

FAIXA
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2.3 -  (A) Representação esquemática de um  perfil sobre um meio com duas camadas de

constantes dielétricas K1 e K2. (B) - Seção de GPR esquemática da situação ilustrada em

(A). A interface tracejada tem significado geológico direto.
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2.4 - (A) Representação esquemática de um pe rfil para um alvo isolado em subsuperfície.

(B) Seção de GPR composta por traços conten do eventos cuja união  representa a imagem

obtida associada a um alvo isolado.

Tx Rx Tx TxRx Rx

Posição 2Posição 1 Posição 3

Deslocamento
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Meio encaixante
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1
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1 2 3
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2.5- Ilustração conceitual do movimento de cargas dentro de uma solução eletrolítica em

três situações: (A) Ausência de campo elétri co; (B) Campo elétrico aplicado; (C) Após

retirada do campo.

2.6 - Decaimento exponencial so frido pelo do sinal de radar ao se propagar no subsolo.

(A) (B) (C)
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2.7 - (A) Janela de GPR para areia molhada. (B) Ausência da janela de GPR para a argila

e a grande faixa de atuação do método em ambiente composto por areia seca.

Janela de GPR

Areia molhada

Freqüência (Hz)

(dB/m)

100

10

1.0

0.1

00

(A)

Areia seca

Argila Molhada

Freqüência (Hz)

100

10

1.0

0.1

00

(B)
(dB/m)
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2.8 - (A) Ocorrência de reflexões em estr uturas geológicas separadas por dimensão R.

(B) Traço ilustrando o registro de dois eventos como boa resolução espacial.

2.9 - (A) Dois pulsos bem separados no tempo. (B) Sobreposição de pulsos.

Tx Rx
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K

K

(A)

R

Evento 1

Evento 2
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Evento 2
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A

A

(A)

(B)
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2.10 - (A) Traço esquemático contendo regist ro de todas as interfaces presentes no meio;

a dimensão c é menor que a espessura L das camad as. (B) Modelo geológico composto

por 5 camadas. (C) Traço esquemá tico ilustrando uma caso em que c possui mesma

ordem de grandeza L; nesta situação, as ca madas são transparentes ao sinal de GPR.

2.11 - Faixa de freqüência correspondente ao pulso de radar. A freqüência central ( fc) está

associada ao ponto de maior amplitude.
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Material Constante
Dielétrica, K

Condutividade
elétrica,
(mS/m)

Velocidade, v
(m/ns)

Atenuação,
(dB/m)

Ar 1 0 0.3 0
Água destilada 80 0.01 0.033 2.10-3

Água fresca 80 0.5 0.033 0.1
Água do mar 80 3.103 0.01 103

Areia fresca 3-5 0.01 0.15 0.01
Areia saturada 20-30 0.1-1 0.06 0.03-0.3
Calcário 4-8 0.5-2 0.12 0.4-1
Folhelho 5-15 1-100 0.09 1-100
Siltito 5-30 1-100 0.07 1-100
Argila 5-40 2-1000 0.06 1-300
Granito 4-6 0.01-1 0.13 0.01-1
Sal 5-6 0.01-1 0.13 0.01-1
Gelo 3-4 0.01 0.16 0.01

Tabela 2.1 - Propriedades físicas para diversos materiais geológicos.

Material Tempo
(ns/m)

Ar 6.5
Gelo 13
Neve 8
Água 59
Asfalto 14
Areia saturada 25.5
Areia Seca 13
Argila seca 13
Argila molhada 34
Arenito molhado 16
Calcário 15.5

Tabela 2.2 - Estimativa de valores para o tempo duplo de viagem do sinal de radar,
considerando o espaço percorrido  de 1 metro.
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CAPÍTULO 3 - MANUSCRITO SUBMETIDO:
 " GPR IMAGING OF THE INTERNAL STRUCTURE OF A SAND DUNE IN RIO

GRANDE DO NORTE STATE, NE BRAZIL "

O Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte (PPPG/UFRN) oferece a oportunidade das dissertações de

mestrado ou doutorado serem escritas sob forma de manuscrito, dentro dos padrões exigidos

pela revista especializada (nacional ou internacional), a qual o artigo foi submetido. Neste

capítulo, apresenta-se o manuscrito submetido ao Journal of Coastal Research (CERF-JCR).
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ABSTRACT

Near the city of São Bento do Norte (northern coast of Rio Grande do

Norte state, NE Brazil), there is a sand dune that is migrating very

fast in the direction of adjacent settling areas. To characterize the

internal structure of the dune and its relationship to the prevailing

wind direction, as a preliminary step to understand the dune

migration, ground penetrating radar (GPR) profiles using the 400 MHz

frequency were performed in E-W, N-S, NE-SW, and SE-NW directions

over the sand dune intersecting at the top of the dune.

The practical resolution of the GPR data is around 30 cm; this was

sufficient to distinguish individual foresets inside the dune. After

applying the elevation correction to the data, we identified that

dips of bedding structures are smallest for the N-S profile, which is

perpendicular to the dominant wind direction, largest for the E-W

profile, and intermediate for the SW-NE and SE-NW profiles. Foresets

in the E-W profile dip with angles varying from 2 to 6 degrees.

In the E-W profile, the water table and a horizontal truncation

interface separating two generations of dunes were identified, as

well as an abrupt directional change in the foreset patterns

associated to a lateral contact between two dune generations; the

older one extending to the west. The used high frequency of  400 Mhz

does not allow a penetration depth enough to map completely these

internal contacts.
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Additional index words: sand dunes, ground penetrating radar,

internal dune structures, dune migration, NE Brazil.

INTRODUCTION

Despite characteristics of dune fields have been studied in various

parts of the world, little is known about the active dune fields

along the Brazilian coast. The occurrence of more than 1,000 km of

coastal dune fields is registered along the east-northeastern coast

of Brazil, but most of the global distribution charts of ”sand seas“

(e.g. GOLDSMITH, 1978; THOMAS, 1989) do not show them. Moreover, the

recent studies about the Brazilian coastal dunes are dealing mainly

with dune dynamics (e.g. BITTENCOURT et al., 1990; MAIA, 1998;

JIMENEZ et al., 1999). On the other hand, studies about internal

structures of sand dunes are scarce. As a matter of fact, this type

of research is scarce even on a global basis (READING, 1996) because

of the lack of geological and geophysical techniques suitable to

detect these structures. In the 90ths, the development of ground

penetrating radar (GPR) and its reconnaissance as an important

geophysical tool to study the internal structures of sand-bodies give

an important impulse to this research field (e.g. GAWTHORPE et al.,

1993; BRISTOW et al., 1996; HARARI, 1996).

The main objective of this study was to characterize the internal

structure of a sand dune using the GPR method. The dune is located

near the city of São Bento do Norte, in the northern coast of Rio

Grande do Norte state, northeastern Brazil (Figure 1). São Bento do

Norte is a small city (circa 2,000 inhabitants) whose economy is
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based mainly on a rustic fishing industry and tourism. The studied

sand dune is located in the eastern border of the city and it is

migrating very fast in the direction of adjacent settling areas

(Figure 2); some houses have already been buried by the migrated

sand. In this way, it is expected that our research might also

contribute to identify the relationship of the internal structure of

the dune to prevailing wind direction as a preliminary step to

understand its migration.

STUDY AREA

The São Bento do Norte coastal zone is dominated by aeolian sand dune

fields (either active and mobile, or stabilized by a vegetation

cover), associated lagoons and tidal flats, beachrocks, and sandy

beaches (CALDAS, 1996; TABOSA, 2000).

The climate of the area is the semi-arid of Köppen type Bs. The winds

have mainly direction from E (August to April) and NE (May to July).

From March to June, the winds average of 4.8 m/s, while between

August and December they are stronger, reaching up to 9.0 m/s (COSTA

NETO, 1998). Annual rainfall usually averages 800 mm, with maxima

precipitations between May and July. There are no rivers draining the

area.

In response to the approximately constant wind-field (E-NE),

extensive transverse and barchans dune fields are well developed. The

dunes are composed by well sorted sand of fine to medium grade,
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mainly quartz and shell fragments. The studied sand dune is 18 m

height, 450 m wide, and 475 m long.

GPR METHOD

GPR is a geophysical electromagnetic technique which measures the

time of propagation of a radar pulse in the subsurface of the earth.

For geological purpose surveys, the utilized frequencies are usually

in the range from 15 to 500 MHz. The measured quantity in the ground

surface - the two-way propagation time of the wave pulse from the

earth's surface to an obstacle in the subsurface - may be plotted and

interpreted in a very similar manner as is done with seismic data.

Usually, the investigation depths of GPR surveys are in the range

from 1 to 30 m, depending on the physical properties of the

subsurface and on the used frequency - the higher the frequency is,

the smaller the depth of penetration will be.

The physical properties relevant to GPR are the dielectric constant,

electrical conductivity, and magnetic permeability. Assuming that the

subsurface of the earth can be modeled as a lossy dielectric  (HAYT

JR., 1988), the contrasts of the dielectric constant are mainly

responsible for the reflection (and refraction) of the wave pulse,

whereas the attenuation of the (plane) wave is mainly due to the

conductivity of the medium - the higher the conductivity is, the

higher the attenuation and the smaller the depth of penetration will

be. In this approximation, the contrasts of the magnetic permeability

inside the earth are usually assumed to be zero. However, the precise
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causes of GPR reflections in sediments are still matter of

controversy (VAN DAM and SCHLAGER, 2000). Particularly, in sand

bodies it is assumed that reflections may be caused by differences in

water content, grain size, and porosity (TOPP et al., 1980; ROTH et

al., 1990; SUTINEN, 1992; HUGGENBERGER, 1993), or even by contrasting

layering of heavy and light minerals (HARARI, 1996). In this study we

do not try to identify precisely the physical origin of the

reflection surfaces but we assume that they represent events in the

depositional history of the dune (a necessary exception is the water

table).

GPR SURVEY OF THE DUNE AND DATA PROCESSING

We performed four GPR profiles over the sand dune intersecting at the

top of the dune and using the 400 MHz frequency. Topographic leveling

was also performed along the same profiles using the so-called “Emery

boards” (KOMAR, 1998). The E-W profile is approximately parallel to

the locally dominant wind direction. The equipment used was a SIR

System 2, manufactured by GSSI (Geophysical Survey Systems, Inc.).

Examples of collected profiles are shown in Figure 3A (a segment of

the E-W profile) and Figure 4A (a segment of the N-S profile). These

profiles are crossing at the earth’s surface (at the top of the dune)

around the point identified by distances 280 m in the E-W profile and

350 m in N-S profile. In both Figures 3A and 4A, the two first

measured time arrivals are due to the propagation of the pulse wave

directly through the air or through the ground surface. In raw data,
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there are several horizontal and parallel time arrivals appearing

approximately at the same time interval (e.g., Figure 3A, marker 1).

All these time arrivals do not represent interfaces inside the earth.

We eliminated these spurious events with a suitable filtering process

whose results are shown in Figures 3B and 4B.

Assuming a mean wave-velocity of 0.15 m/ns for dry sand (ANNAN,

1992), it is possible to convert time into depth as is done in the

right vertical scales of Figures 3 and 4. Because the surface of the

dune is not flat, the apparent dips of the layers inside the dune do

not show the correct angles. The effect of the topography in the

profiles was eliminated producing the profiles shown in Figures 3C

and 4C. All data processing was done using the RADAN for Windows

software (GSSI, 1995).

The complete corrected profile in the E-W direction is shown in

Figure 5.

INTERPRETATION OF THE GPR PROFILES

Let us first give an idea of the resolution of the GPR data. For

example, in Figure 4C (markers 1 and 2) we identify two well-defined

successive horizontal wave-reflections separated in time by 4 ns,

which means a separation of about 30 cm in depth. This value can be

used as an estimate of the practical resolution of this GPR data.

This resolution is sufficient to distinguish individual foresets

inside the dune (e.g. the slice whose boundaries are the reflection

surfaces indicated by markers 1 and 2 in Figure 5C).
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Using, as references, the reflections crossing the vertical line that

is passing by the top of the dune, where the profiles intersect, the

dips are smallest for reflectors in N-S profile (which is

perpendicular to the dominant wind direction), largest in E-W

profile, and intermediate in SW-NE and SE-NW profiles (not shown);

for example, compare the dips of reflectors indicated by marker 3

both in Figures 4C and 5C which are associated to the same bedding

structures.  The foresets in the E-W profile dip with angles varying

from 2 to 6 degrees. These dips are consistent with expected values

for dip angles of bedding structures developed in aeolian sand dunes

(REINECK and SINGH, 1980). We interpret the strong horizontal

truncation surface (Figure 5A, marker 1) as the interface separating

two generations of dunes. The horizontal bounding surface below this

interface (Figure 5A, marker 2) is the water table. We interpret the

abrupt directional change in the foreset patterns (Figure 5C, marker

4) as the lateral contact between two dune generations; the older one

extending to the west. (See also the original data in Figure 3A where

this contact is more clearly visible.) This interpretation is

consistent with the visual identification of a color change at the

contact on the land surface; the older dune is darker colored than

the newer one.

DISCUSSION

The high resolution of the GPR data measured with 400 MHz enables us

to identify precisely internal structure of the sand dune, such as
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the foreset pattern, the water table, and bounding surfaces

associated to vertical or lateral contacts between different

generations of dunes. According to REINECK and SINGH (1980)

horizontal bedding is commomly found on the windward slopes, flanks,

and near the crest of a sand dune, as well as in the interdune areas.

The horizontal surface observed in this survey (Figure 5A, marker 1)

could be related to the migration of a new sand dunes over older

ones, as discussed by STOKES (1968). He believes that if new sand

dunes migrate over areas where the groundwater-level is not too deep,

several smooth horizontal surfaces are formed: (i) by migrating dunes

and interdunes as suggested by McKEE and MOIOLA (1975); or (ii) by

migration of aeolian bedforms of differing hierarchical order as

suggested by BROOKFIELD (1977).

The high resolution shown in our example was obtained at the expenses

of penetration depth, that was in this case only 7.5 m. Operating

with the 400 MHz frequency was not sufficient to map completely the

water table and the contacts between different dune generations. We

will intend to measure the same profiles using the 80 MHz frequency

with an expected penetration depth of about 20 m.

CONCLUSIONS

The high resolution of the GPR data allows us to identify precisely

individual foreset and bounding surfaces, such as the water table and

contacts between different generations of dunes. It was identified

that the dips of bedding structures are smallest for reflectors in N-



Dissertação de Mestrado - PPGG - UFRN Oliveira Jr, J.G. 39

S profile, which is perpendicular to the dominant wind direction, and

largest in E-W profile. The used high frequency of  400 MHz does not

allow a penetration deep enough to map completely the water table and

the internal contacts. A survey using a lower frequency of 80 MHz is

planned. In addition we intend to combine the GPR data with

sedimentological data, particularly the temporal rate of sand volume

carried by the wind, in order to give an estimate of the migration

rate of the dune as a whole. (cf. initial measurements of HUSTEDT,

2000). These results might be useful to guide actions to stabilize

the dune, to catch dune sands for beach stabilization, or at least,

to select the appropriate directions of urban growing minimizing the

hazards caused by the dune migration.
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1. Location map of the study area in Rio Grande do Norte

state, NE Brazil.

Figure 2. Photograph taken from the top of the studied dune and

looking toward São Bento do Norte city.

Figure 3. Segment of the GPR profile of the dune in E-W direction

(400 MHz). (A) Raw data. (B) Processed data without elevation

correction. (C) Processed data with elevation correction. Marker 1 in

(A) indicate spurious time arrivals probably associated with

reverberation.

Figure 4. Segment of the GPR profile of the dune in N-S direction

(400 MHz). (A) Raw data. (B) Processed data without elevation

correction. (C) Processed data with elevation correction. Markers 1

and 2 in (C) indicate two well-defined successive horizontal wave-

reflections from which we estimate the value of 30 cm for the

practical resolution of the GPR data. Marker 3 in (C) and marker 3 in

Figure 5C indicate reflections associated to the same bedding

structures so that the dips of these structures in E-W and N-S

directions can be compared.

Figure 5. Complete GPR profile of the dune in E-W direction (400 MHz,

processed data with elevation correction). Markers 1 and 2 in (A)
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indicate the interpreted interface separating two generations of

dunes and the water table, respectively. The slice whose boundaries

are the reflections indicated by markers 1 and 2 in (C) is

interpreted as an individual foreset. Marker 3 in (C) and marker 3 in

Figure 4C indicate reflections associated to the same bedding

structures so that the dips of these structures in E-W and N-S

directions can be compared. Marker 4 in (C) indicates an interpreted

lateral contact between two dune generations; the older one extending

to the west.
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CAPÍTULO 4 - LOCALIZAÇÃO DE DUTOS DE PETRÓLEO

4.1 - Introdução

O campo de Estreito localiza-se entre os municípios de Carnaúbais e Alto do

Rodrigues (RN) e foi descoberto na década de 80, situando-se na porção sudeste da Bacia

Potiguar emersa (figura 4.1). O campo é cortado pelo Rio Açu e nas suas margens

desenvolve-se intensa atividade agrícola, tanto de subsistência, através de inúmeras

pequenas propriedades, como agroindustrial, sendo a fruticultura irrigada, juntamente

com a exploração de petróleo as principais atividades econômicas da área.

Adicionalmente à pecuária leiteira, a pesca artesanal e a extração de cera de carnaúba

complementam as atividades produtivas na região em apreço.

A drenagem do óleo produzido no campo se dá através de várias linhas de

surgência que ligam os poços a duas unidades coletoras principais (ETA e ETB),

localizadas uma em cada margem do rio (não aparecem na figura 4.1, devido à escala).

Os poços da margem esquerda são drenados para a ETA enquanto os da margem direita

para a ETB.  A ligação entre as duas estações coletoras é feita através de uma rede de

dutos enterrados entre 1.2 m e 1.5 m de profundidade, com  diâmetros que variam de 4" a

16", e que atravessam o leito do Rio Açu de uma margem a outra.

Por questões de segurança tanto as linhas de surgência quanto os dutos de ligação

entre as estações coletoras vêm sendo substituídos por elementos mais novos com a

finalidade de prevenir vazamentos de óleo e danos ao meio ambiente. As linhas de

surgência são de fácil localização, pois em sua maior parte são dispostas na superfície do

solo. Os dutos de ligação também têm sua localização sinalizada por marcos de cimento

padronizados que indicam  a profundidade e localização e são dispostos próximos à faixa

de ocorrência dos mesmos. Entretanto, devida à intensa atividade agrícola desenvolvida

nas margens do Rio Açu, com sucessivas aragens e revolvimento do solo para plantio de

lavouras, construção de estradas de acessos e currais para gado, a localização precisa dos
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dutos ficou prejudicada e, a escavação de trincheiras para localizá-los ficou inviabilizada

pela dificuldade de conseguir permissão dos proprietários das terras, temerosos pelos

prejuízos que as escavações poderiam trazer às suas lavouras. Isso fez com que em uma

extensão de aproximadamente 1000 metros, a partir das margens do Rio Açu em direção

a ETB, não fosse possível a localização precisa dos dutos, impedindo o prosseguimento

dos trabalhos de substituição e manutenção.

Optou-se então por testar a utilização de métodos geofísicos de superfície, que por

serem não invasivos e não destrutivos, diminuiriam as resistências dos proprietários aos

trabalhos de localização. Desta forma, decidiu-se testar a utilização do GPR na

localização dos dutos enterrados.

4.2 - Importância para a indústria do petróleo

A localização de dutos e tanques enterrados, imageamento de afloramentos para

elaboração de modelos análogos para a sísmica, localização e cubagem de plumas de

contaminação por NAPLs e DNAPLs, são somente algumas das possíveis utilizações do

GPR nas atividades da indústria de petróleo.

O monitoramento ambiental, que cada dia é mais intenso e sistemático, não pode

prescindir de uma ferramenta de avaliação tão versátil quanto o GPR, pois as exigências e

restrições da sociedade atual às atividades de exploração de petróleo, estão levando as

empresas a buscar meios de evitar problemas ambientais e que demandam altos custos de

remediação.

4.3 - Aquisição de dados

Em função da profundidade esperada para os dutos (1.2 m a 1.5 m) e dos seus

diâmetros (4" a 16") optou-se por utilizar as antenas com freqüências de 200 Mhz e 400

Mhz, que forneceram uma amostragem espacial mais densa, permitindo uma boa

resolução dos dados.

Os dutos se encontravam enterrados em trincheiras abertas no solo de alteração do

calcário, próximo às margens do Rio Açu, ou em camada arenosa aluvionar.
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Foi feita a calibração do odômetro de modo a permitir uma distribuição uniforme

de traços em cada linha. Quando as condições de solo superficial mudavam

significativamente, esta calibração era refeita. O instrumento foi programado para coletar

20 traços a cada metro com um range de 150 ns para ambas antenas adotadas (200 Mhz e

400 Mhz) pois avaliou-se, em função das características geológicas superficiais, que este

valor permitiria enxergar eventos com profundidades superiores àquelas esperadas para

os dutos. Os dados foram amostrados a cada 0,293 ns, totalizando 512 amostras por traço.

Procurou-se orientar as linhas de GPR o mais ortogonalmente possível em relação

à direção esperada para a faixa de dutos. Este procedimento permite que a amplitude dos

eventos refletidos seja máxima, considerando que as antenas estão dispostas 90 graus em

relação a seção circular dos dutos, o que se traduz numa melhor definição das hipérboles

geradas pelo espalhamento da energia ao refletir nos dutos (RADZEVICIUS &

DANIELS, 2000).

Utilizaram-se filtros e ganhos existentes no instrumento, sugeridos pelo próprio

sistema em função do comprimento do pulso emitido, do range escolhido, da razão de

amostragem e do position (posição de registro do primeiro refletor).

Após coletada, a linha era reproduzida no visor do GPR. Para isso, utilizava-se o

recurso playback (modo que permite visualizar os arquivos gravados), com a finalidade

de se obter, de forma imediata, uma avaliação qualitativa do dado coletado.

4.4 - Descrição do processamento adotado

O processamento dos dados foi realizado de forma a realçar os eventos mais rasos,

buscando minimizar ruídos que mascaram as reflexões associadas a eles. Para isso,

utilizou-se o programa REFLEX, versão 2.01, disponível no PPGG/UFRN.

Primeiramente foi feito o pré-condicionamento dos dados. Este procedimento

torna-se importante pois sua finalidade é compensar efeitos de propagação e acoplamento

da onda eletromagnética, sendo composto pelas 4 etapas, a seguir descritas :

A primeira delas consiste na remoção do pulso acoplado. O dado bruto contém um

ruído de alta amplitude e baixa frequência, resultante do acoplamento da onda direta que

se propaga entre o transmissor e o receptor. Este pulso normalmente domina a faixa
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dinâmica da onda que chega ao receptor, mascarando as reflexões mais superficiais, e

precisa ser removido na etapa inicial a fim de não prejudicar as etapas subsequentes do

processamento, (JOHANSSON & MAST, 1994).

A segunda etapa consiste na correção para offset (distância entre antenas) zero.

Mesmo considerando o pequeno offset das antenas monostáticas, é importante efetuar sua

correção pois esta pequena separação pode resultar em erros de posicionamento dos

eventos refletidos (AL- NUAIMY ET AL, 2000). Este efeito é tão mais danoso quanto

mais rasos forem os alvos que se buscam imagear, por isso foi feita uma correção do

efeito da separação entre as antenas, utilizando-se para isso o tempo da primeira quebra

do traço, e a velocidade da onda direta entre as antenas propagada pelo ar (0.3 m/ns).

Na terceira etapa os dados foram submetidos a subtração da média entre traços.

Esta etapa tem por finalidade eliminar a reverberação existente entre as antenas

transmissora e receptora, bem como entre o receptor e a superfície do terreno, que se

manifesta por refletores planos, de alta amplitude e freqüência mais baixa do que o

restante do dado, que se apresenta de forma bandeada e repetitiva em intervalos

regulares.

Como etapa final do pré-condicionamento, tem-se a recuperação das amplitudes.

Este processo consiste na aplicação de função de ganho variante no tempo, a fim de

recuperar a perda de amplitude da onda, resultante da divergência esférica e da absorção

da energia pelo meio.

Uma vez pré-condicionados, fez-se uma análise espectral dos dados com o

objetivo de verificar quais os filtros de freqüência mais indicados à utilização. Desta

análise adotaram-se os filtros tipo passa – banda e variante no tempo. A seguir, descreve-

se as demais fases do processamento.

Utilizou-se a deconvolução spike, com janelas e comprimentos de filtro pequenos

(janela de 5 a 7 ns, comprimento do filtro 2 ou 3 amostras). Quando necessário aplicou-se

nova filtragem de frequência  a fim de melhorar a qualidade dos refletores mais rasos.

Em função dos ajustes (fit) das hipérboles foi feita uma análise dos padrões de

difrações (causadas pelo espalhamento de energia da onda pelo dutos), resultando em

feições hiperbólicas, cuja forma é função das características elétricas do meio, do alvo e

da velocidade de propagação da onda eletromagnética (OLHOEFT, 2000). O valor
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encontrado para o ajuste da hipérbole representa a melhor velocidade que deve ser

utilizada na etapa de migração dos dados, descrita abaixo.

Com o modelo de velocidades definido, foram testadas vários tipos de migração,

sendo a migração Stolt (FK) a que mostrou os melhores resultados. Este algoritmo

pressupõe um meio com velocidade constante, portanto a hipótese que foi feita é que o

meio geológico é razoavelmente homogêneo e não existe grande variação de velocidade

de propagação da onda no meio onde os dutos foram enterrados. Utilizou-se na migração

uma velocidade constante de 0.12 m/ns.

A fim de eliminar os componentes espúrios de alta freqüência dos dados, foi

aplicado um filtro passa baixa, a fim de “suavizar” os refletores mais superficiais.

Finalmente, com o objetivo de enfatizar a apresentação final das seções, foi

aplicado ao dado ganhos tipo AGC.

4.5 - Interpretações e discussões

Para ilustrar os resultados foi escolhida uma linha registrada em cima da porção da

faixa contendo 6 dutos. Nesta seção foram feitos dois levantamentos com antenas de 200

Mhz e 400 Mhz.

A figuras 4.2 e 4.3 mostram seções brutas correspondentes as freqüências de 200

Mhz e 400 Mhz respectivamente. Após o tratamento inicial de dessaturação da onda

acoplada, correção estática, subtração da média dos traços, recuperação de amplitudes, e

deconvolução, obteve-se a seção mostrada na figura 4.4 para a antena de 200 Mhz. Nota-

se que as difrações aparecem melhores definidas do que na seção bruta, sendo possível

efetuar o ajuste das hipérboles sem muita dificuldade. A figura 4.5, mostra esta seção

migrada. Nota-se que nos locais correspondentes aos ápices das hipérboles houve, de

modo geral, uma reconcentração de energia, retratada pelo colapso das difrações

formando imagens aproximadamente circulares que identificam o posicionamento dos

dutos. Os dois dutos entre 20 m e 21 m, não aparecem muito bem definidos já que estão

muito próximos um do outro. Devido a esta proximidade, ocorre uma interferência

destrutiva entre as assíntotas das hipérboles associadas a cada um deles. Este fenômeno

dificulta o ajuste do ápice das hipérboles, assim como, o imageamento final dos dutos.
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As figuras 4.6 representa uma seção de GPR interpretada, ao passo que na figura

4.7, tem-se um modelo geológico correspondente a ela.

Observa-se através da figura 4.3 que, devido a baixa potência irradiada pela antena

de 400 Mhz (o que provoca um menor espalhamento de energia por parte dos dutos), os

refletores associados as difrações presentes são pouco visíveis.

De modo geral, pode-se concluir que a antena com freqüência centrada em 200

Mhz foi a que se mostrou mais adequada para o localização dos dutos.

A velocidade de migração pôde ser bem inferida a partir do ajuste das difrações, e

essa mesma velocidade foi usada na conversão tempo x profundidade.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES

A principal conclusão desta dissertação é que o emprego do GPR em regiões de 

climas tropicais é válido desde que o solo seja pouco condutivo. Na presença de solos 

medianamente condutivos, é de fundamental importância para o sucesso da aplicação que 

os dados sejam submetidos a um processamento adequado. Isto pode ser comprovado 

através dos resultados apresentados ao longo deste texto, especialmente na segunda 

aplicação (localização de dutos de petróleo soterrados). 

Com relação ao primeiro problema (determinação de estruturas internas de dunas), 

obteve-se uma profundidade de investigação da ordem de 7.5 m e uma resolução 

aproximada de 30 cm. Esta profundidade foi estimada atribuindo-se à constante dielétrica 

o valor 9 e o valor de 0.15 m/ns para a velocidade de propagação da onda 

eletromagnética no solo. Observou-se que antenas com freqüência central de trabalho de 

400 Mhz (range de 100ns), proporcionam dados com excelente resolução, permitindo 

identificar claramente estruturas como foresets, bounding surfaces, mergulho das 

camadas e contato lateral entre diferentes gerações de dunas. Por outro lado, elas não 

oferecem uma profundidade de investigação suficientemente grande para mapear, ao 

longo de todo o radargrama, o nível do lençol freático e nem as diferentes seqüências 

deposicionais. Deste modo, sugere-se realizar um novo levantamanto com antenas de 80 

Mhz ou, pelo menos, utilizar antena de 200 Mhz com um range de 300 ns. 

Para que se possa apresentar soluções eficazes para conter o avanço do campo de 

dunas, torna-se necessário um trabalho conjunto envolvendo dados de GPR e 

sedimentológicos (medidas temporais do volume de sedimentos depositados). 

No segundo problema abordado nesta dissertação, tanto os perfis obtidos com a 

antena de 400 Mhz quanto com 200 Mhz proporcionaram ótimos resultados. Ambos 

foram coletados perpendicularmente a suposta direção dos dutos de modo a possibilitar 

máxima intensidade para os eventos refletidos. Através dos perfis levantados com o 
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arranjo de 200 Mhz foi possível visualizar melhor os refletores hiperbólicos associados 

aos dutos de petróleo enterrados (embora com perda de resolução em relação a antena de 

400 Mhz). Isto se deve, principalmente, ao fato de que esta antena possui uma potência 

de trabalho superior causando maior espalhamento de energia por parte dos alvos. 

Todas as etapas de processamento dos dados se mostram com suma importância. 

No estudo sobre a estruturação interna de dunas, a correção topográfica possibilitou 

identificar corretamente refletores associados a estruturas horizontalizadas, assim como, 

o angulo de mergulho das estruturas correspondentes a frente de crescimento da duna. A 

respeito da localização de dutos, tém-se o pré condicionamento (remoção do pulso 

acoplado, correção para offset zero, subtração da média entre traços e recuperação das 

amplitudes) como uma das principais ferramentas adotadas. Através da migração pôde-se 

realizar o colapso das hipérboles, identificando com exatidão a posição e profundidade 

dos dutos. 

De modo geral, o método GPR não oferece grande profundidade de investigação. 

No entanto, a sua excelente resolução, torna-o adequado para levantamentos geofísicos 

rasos nos quais sejam necessárias informações detalhadas sobre a naturezas dos 

problemas abordados. 

 Futuramente, pretende-se efetuar medidas da taxa de sedimentação do campo de 

dunas com o objetivo de estimar a sua velocidade de migração e propor medidas para 

conter o seu avanço. 

 Adicionalmente, serão efetuadas medidas em laboratório de modo a caracterizar 

precisamente os refletores contidos nos dados de GPR (em ambientes de dunas). Alguns 

autores associam estas reflexões a presença de minerais pesados (HARARI, 1996). 

Outros autores acreditam elas são causadas por variações na constituição granulométrica 

da duna (ROTH et al., 1990). 
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APÊNDICE: TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO ADOTADAS

I - Introdução

Os processos de tratamento adotados neste trabalho têm por objetivo retirar ruídos

provenientes da saturação provocada pela onda direta pelo ar, assim como, eventuais

distorções ocasionadas por objetos ou estruturas que interagem com o pulso

eletromagnético.

Deste modo, os dados foram submetidos ao ajuste do tempo zero, ganho,

migração, correção topográfica e alguns processos de filtragem (dewow, deconvolução,

filtros passa-banda). A seguir, descreve-se sucintamente cada um deles.

É importante ressaltar que o processamento dos dados constitui uma etapa da

interpretação visto que as escolhas podem suprimir ou realçar determinados aspectos da

seção de radar. Deste modo, verifica-se a importância do fator humano na qualidade do

dado processado.

II - Técnicas de processamento adotadas

II.1 - Ajuste do tempo zero

Conforme discutido no capitulo 2 desta dissertação (ver figura 2.2), o traço de

radar é composto pelo registro do tempo de chegada da onda direta pelo ar (AW) e pela

onda direta através da terra (GW) e demais reflexões ocorridas dentro e fora do subsolo. O

objetivo desta etapa do processamento nada mais é do que ajustar o tempo inicial de

registro ao primeiro refletor encontrado no subsolo, desconsiderando os efeitos de AW e

GW. Através das figuras A.1 e A.2, pode-se observar um dado antes e depois do ajuste do

tempo zero.
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II.2 - Dewow

Em boa parte dos dados coletados com GPR, é comum a presença de componentes

de baixa freqüência que se apresentam como refletores horizontalizados. No capítulo 3, a

figura 3A  exemplifica uma situação deste tipo. Estes componentes (wow ) surgem

devido a fenômenos indutivos relacionados com a saturação causada pela onda direta

pelo ar ou por limitações do range dinâmico do instrumento. Com a finalidade de

minimizar seus efeitos, adota-se o uso de filtros passa-banda e como resultado deste

processo, denominado dewow, consegue-se um dado  através do qual é possível observar

estruturas até então sobrepostas por ruídos (ver capítulo 3,  figura 3B).

II.3 - Ganho

Conforme discutido no capitulo 2 desta dissertação, o sinal de GPR decai

exponencialmente ao se propagar no solo. Deste modo, reflexões associadas a estruturas

profundas são de difícil identificação. Com a finalidade de compensar os efeitos da

atenuação e melhorar a visualização destas estruturas, adota-se o uso de algumas funções

de ganho que também são bastante utilizadas após a filtragem já que, durante esta etapa

do processamento, podem ocorrer perdas de amplitude dos sinais contidos no dado.

Neste trabalho duas funções de ganho serão comentados: AGC (Automatic Gain

Control) e ganho de compensação esférica e exponencial (SEC). Elas são aplicadas em

todo o dado e atuam em cada traço de forma independente.

A função AGC é uma relação entre um valor desejado e a média calculada dentro

de uma janela (o parâmetro window lenght determina o comprimento desta janela) que se

move por todo o traço, ou seja, o ganho AGC (ver figura A.3) é aplicado tanto a sinais

fracos quanto aos fortes. Desta forma, torna-se uma excelente ferramenta para monitorar

a continuidade de refletores. Porém, é muito importante que o geofísico responsável pela

aplicação deste tipo de ganho tenha muito cuidado pois há grande possibilidade de se

perder as relações existentes entre as amplitudes das reflexões e as estruturas geológicas

presentes no local (ROBINSON & MICHAUD, 1999). O ganho SEC consiste em uma

tentativa de restaurar a forma original dos refletores causados pelas feições mais
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profundas, não alterando a amplitude dos refletores superficiais. Isto é feito através de um

operador exponencial, conforme pode ser observado na figura A.4.

A escolha da função a ser adotada deve ser efetuada através de tentativas de modo

a realçar as feições de interesse, sem permitir o surgimento de falsas estruturas no dado.

II.4 - Deconvolução

Segundo PORSANI & URSIN (1996), o objetivo da deconvolução é a remoção do

pulso (assinatura da fonte convolvida com os efeitos de filtragem da terra) de forma a

recuperar a série de coeficientes de reflexão.

Desta forma, a deconvolução consegue restaurar a resolução vertical do dado e

tem grande utilidade quando se deseja remover padrões de reflexão (múltiplas) causados

pela interação entre a onda eletromagnética emitida, a antena e materiais ou objetos

condutivos. Esta remoção se torna importante porque sinais deste tipo podem ocultar

informações contidas em refletores profundos.

Adicionalmente, a deconvolução oferece bons resultados no momento em que se

tem interesse em melhorar a resolução entre camadas com pequenos espaçamentos entre

si.

II.5 - Migração

Uma seção de GPR é formada pelo agrupamento de vários traços adquiridos ao

longo de determinada direção. Espera-se obter através dela uma representação das

estruturas presentes no subsolo. No entanto, alvos pontuais são registrados como

hipérboles (ver figura A.5) e estruturas planares, com mergulho considerável, são

deslocadas de sua posições verdadeiras, apresentando semi-hipérboles em suas

extremidades.

O processo da migração em profundidade converte uma seção em tempo num

perfil em profundidade, usando a equação de onda e um modelo da distribuição de

velocidades  na subsuperfície. Este procedimento desloca os refletores inclinados ou

curvos das seções em tempo para sua verdadeira posição espacial, realiza o colapso das
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hipérboles de difração para seu ponto de origem (figura  A.6), fornecendo a geometria do

modelo geológico da subsuperfície (BOTELHO & PESTANA, 1996). Deste modo, a

migração  transforma as seções de radar no domínio do tempo, em modelos de refletores

no domínio do espaço (FISHER et al, 1992).

II.6 - Filtros passa-banda

A principal finalidade da filtragem é a remoção de ruídos, deixando apenas os

sinais com algum significado geológico. Como qualquer etapa do processamento, é

importante tomar muito cuidado na sua aplicação principalmente quando atuam sobre

feições continuas como o lençol freático e o limite estratigráfico entre dois tipos de solo

que podem ser eliminadas durante este processo. Neste trabalho utilizou-se filtros passa

banda no domínio do tempo (bandpassbutterworth) e no domínio da freqüência

(bandpassfrequency).

Atuando no domínio da freqüência, os filtros passa banda são bastante utilizados

para remover ruídos de alta e baixa freqüência, assim como falsos refletores planos.

Possui quatro parâmetros que devem ser determinados de acordo com a faixa de

freqüência a ser filtrada.

O primeiro deles esta relacionado a freqüência inferior de corte (low-cut

frequency); o segundo (lower plateau), marca o valor inicial da banda de freqüências que

se deseja preservar; o terceiro parâmetro determina o limite superior desta banda (upper

plateau) e finalmente, o quarto parâmetro destina a freqüência superior de corte (hight

cut frequency).

Para todo o espectro compreendido fora dos limites superior e inferior de corte é

atribuído o valor 1. Entre o limite inferior de corte e o lower plateau, assim como, entre o

upper plateau e o limite superior de corte, é aplicado um operador cosenoidal cuja

finalidade é suprimir reverberações indesejáveis resultantes do processo de filtragem.

No domínio do tempo, os filtros passa-banda também atuam individualmente em

cada traço e de modo semelhante àqueles no domínio da freqüência. A principal

diferença entre eles é que, neste caso, admite-se apenas dois parâmetros para

responsáveis pela determinação da banda a ser filtrada: a freqüência inferior de corte
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(low-cut frequency) e a freqüência superior de corte (hight cut frequency). Valores fora

deste intervalos também são fixados em zero.

Na figura A.7 e A.8 pode-se verificar os efeitos da aplicação destes filtros.

II.7 - Correção topográfica

A ultima etapa do processamento consiste em minimizar os efeitos causados por

irregularidades topográficas presentes no local onde os dados de GPR são coletados.

Estas irregularidades constituem um dos principais fatores responsáveis pela presença de

refletores distorcidos na seção de radar. Deste forma, a correção topográfica tem por

finalidade restaurar as posições corretas destes refletores, considerando a morfologia do

terreno e o tempo de propagação da onda no subsolo. Neste trabalho, as cotas altimétricas

foram determinadas a cada 5 m. Estas cotas são informados ao software de

processamento e este será responsável por estabelecer as devidas associações entre o

traço de radar e sua respectiva elevação. Por meio das figuras A.9 e A.10 é possível

observar uma seção antes e depois do procedimento aqui descrito.
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A.3 _ Seção correspondente a figura A.1. depois de submetida ao ganho AGC
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