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o impulso, a chave.
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e isso é tudo.
Hermann Hesse

Se você abre uma porta, você pode ou não entrar em uma nova sala. Você pode não entrar
e ficar observando a vida. Mas se você vence a dúvida, o temor, e entra, dá um grande passo: nesta
sala vive-se! Mas, também, tem um preço... São inúmeras outras portas que você descobre. Às vezes
curte-se mil e uma. O grande segredo é saber quando e qual porta deve ser aberta. A vida não é
rigorosa, ela propicia erros e acertos. Os erros podem ser transformados em acertos quando com eles
se aprende. Não existe a segurança do acerto eterno. A vida é generosa, a cada sala que se vive,
descobre-se tantas outras portas. E a vida enriquece quem se arrisca a abrir novas portas. Ela
privilegia quem descobre seus segredos e generosamente oferece afortunadas portas. Mas a vida
também pode ser dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, terá sempre a mesma porta pela
frente. É a repetição perante a criação, é a monotonia monocromática perante a multiplicidade das
cores, é a estagnação da vida... Para a vida, as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens!

Içami Tiba
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RESUMO

O presente trabalho apresenta a utilização integrada de técnicas
geofísicas para investigar a distribuição espacial de falhas e bandas de
deformação (BD`s) em afloramentos análogos de reservatórios siliciclásticos na
Bacia do Tucano no Estado da Bahia, nordeste do Brasil. Foram utilizadas as
ferramentas geofísicas de Radar Penetrante no Solo (GPR) e minipermeâmetro,
em estudos integrados com a geologia estrutural, com o intuito de analisar o
impacto causado pelas BD´s nas condições permo-porosas da rocha.
Os dados de GPR foram processados utilizando uma parametrização
adequada para realçar descontinuidades nas camadas sedimentares. Esta
parametrização possibilitou a detecção, em subsuperfície, das BD’s que
apresentam rejeitos maiores que 10 cm. Uma boa correlação foi verificada entre
as BD´s detectadas pelo GPR e BD´s identificadas em superfície usando fotos
aéreas de pequeno formato e mapas estruturais de detalhe da área investigada.
Após adaptações no minipermeâmetro, que possibilitaram melhor precisão
nas medidas, foram testadas duas metodologias de medição de permeabilidade:
in situ e em amostras ou testemunhos. A metodologia que forneceu melhor
resultado foi a primeira, que consiste de raspagem do afloramento seguida da
medição nos locais raspados. Os perfis de permeabilidade obtidos permitiram
caracterizar a transição entre BD´s e rocha sã; variações de até três ordens de
grandeza foram verificadas. Também foram identificados nos perfis de
permeabilidade

padrões

aproximadamente

periódicos,

associados

com

diminuições granulométricas e texturais em algumas fácies sedimentares,
possivelmente ligados a ciclos deposicionais.
A interpretação conjunta dos dados geológicos, geofísicos e de poços
rasos, proporcionou a identificação, em subsuperfície, de um aumento do
número de BD`s e uma diminuição granulométrica, a partir de 8 m de
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profundidade. Esta mudança está associada com uma brusca diminuição da
permeabilidade a partir desta profundidade, que foi confirmada em medições
realizadas em testemunhos extraídos de poços.
Os resultados obtidos mostraram que as seções de GPR, além de
proporcionarem

imagens

de

alta

resolução,

detectando

estruturas

decacentimétricas, também apresentaram correlação com os dados de
permeabilidade. Potencialmente, o GPR pode ser usado na composição de leis
de escala, servindo de ligação entre dados de afloramento e dados sísmicos
convencionais, auxiliando no entendimento do impacto de falhas, fraturas e BD`s
nas condições permo-porosas de um reservatório de petróleo.
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ABSTRACT

It is presented an integrated geophysical investigation of the spatial
distribution of faults and deformation bands (DB´s) in a faulted siliciclastic
reservoir analogue, located in Tucano Basin, Bahia State, northeastern Brazil.
Ground Penetrating Radar (GPR) and permeability measurements allowed the
analysis of the influence of DB´s in the rock permeability and porosity.
GPR data were processed using a suitable flow parametrization in order to
highlight discontinuities in sedimentary layers. The obtained images allowed the
subsurface detection of DB´s presenting displacements greater that 10 cm. A
good correlation was verified between DB´s detected by GPR and those
observed in surface, the latter identified using conventional structural methods.
After some adaptations in the minipermeameter in order to increase
measurement precision, two approaches to measure permeabilities were tested:
in situ and in collected cores. The former approach provided better results than
the latter and consisted of scratching the outcrop surface, followed by direct
measurements on outcrop rocks. The measured permeability profiles allowed to
characterize the spatial transition from DB´s to undeformed rock; variation of up
to three orders of magnitude were detected. The permeability profiles also
presented quasi-periodic patterns, associated with textural and granulometric
changes, possibly associated to depositional cycles.
Integrated interpretation of the geological, geophysical and core data,
provided the subsurface identification of an increase in the DB´s number
associated with a sedimentary layer presenting granulometric decrease at depths
greater than 8 m. An associated sharp decrease in permeability was also
measured in cores from boreholes.
The obtained results reveal that radagrams, besides providing high
resolution images, allowing the detection of small structures (> 10 cm), also
presented a correlation with the permeability data. In this way, GPR data may be
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used to build upscaling laws, bridging the gap between outcrop and seismic data
sets, which may result in better models for faulted reservoirs.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 – Apresentação e abordagem do problema

O aumento da taxa de recuperação de óleo e gás em bacias maduras
constitui atualmente um dos problemas básicos para garantir o retorno
econômico da atividade exploratória. Em muitos reservatórios, as falhas e
fraturas, quando presentes, podem comportar-se como barreiras ou como
condutos de fluidos, influenciando bastante na distribuição e no fluxo do petróleo
no reservatório. Desta forma, o condicionamento estrutural é um elemento de
impacto para a avaliação da grande maioria dos prospectos e reservatórios de
petróleo, pois um bom reservatório de hidrocarbonetos deve possuir tanto a
capacidade de estocar grandes volumes (porosidade), quanto apresentar boa
continuidade entre os espaços porosos (permeabilidade).
Reservatórios fraturados têm sido reconhecidos por mais de 40 anos,
sendo considerados como um tipo especial de reservatório. Contudo, mesmo em
reservatórios que não são classificados como fraturados, a ocorrência de
fraturas

naturais

tem

importância

na

explotação

das

reservas

de

hidrocarbonetos, especialmente em fases de recuperação avançadas. Fraturas
podem maximizar o fluxo de fluidos em aqüíferos e em reservatórios de petróleo
e gás, dependendo de sua distribuição espacial e conectividade.
A análise de falhas e estruturas associadas tornou-se um tema relevante
para as companhias petrolíferas e está induzindo um enorme esforço de
pesquisa no tema, por parte de universidades tanto nacionais quanto
estrangeiras. A geometria, cinemática, evolução temporal e mecanismos de
deformação nas zonas de falhas ditam o seu comportamento selante e
influenciam nas propriedades petrofísicas (em especial, a permo-porosidade)
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dessas estruturas e, conseqüentemente, no fluxo e armazenamento de fluidos
nos reservatórios.
Diante desses fatos, pesquisadores vêm utilizando e testando técnicas e
ferramentas inovadoras para a caracterização destes reservatórios falhados e
fraturados. Uma destas técnicas é a caracterização, em análogos de
reservatórios, da distribuição e análise quantitativa de falhas e fraturas em
escalas diversas, onde são investigadas algumas importantes hipóteses de
trabalho, como a questão da invariância de escala. Uma das questões
fundamentais é: observados um padrão e densidade de falhas e fraturas em
uma determinada escala, quais os critérios para a extrapolação destas
observações em escalas maiores ou menores?

1.2 – O Projeto “FALHAS E FRATURAS NATURAIS” e o Escopo desta
Dissertação

Os estudos aqui apresentados fazem parte de um dos projetos da REDE
07

(REDE

COOPERATIVA

DE

PESQUISA

EM

CARACTERIZAÇÃO

GEOLÓGICA E GEOFÍSICA DE CAMPOS MADUROS) designado “FALHAS E
FRATURAS

NATURAIS:

APLICAÇÕES

NA

CARACTERIZAÇÃO

DE

RESERVATÓRIOS”, financiado pela FINEP/CT-PETRO, CNPQ e PETROBRÁS.
Este projeto, que passaremos a designar abreviadamente de “PROJETO
FALHAS”, está sendo desenvolvido desde 2002 por pesquisadores e alunos do
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da UFRN
(UFRN/PPGG) e do Programa de Formação de recursos Humanos em Geologia
e Geofísica do Petróleo (PRH-22/ANP), em conjunto com pesquisadores da
PETROBRÁS e da UFBA (UFBA/CPGG). O principal objetivo do projeto é o
desenvolvimento de técnicas preditivas de localização e caracterização da
geometria de falhas e fraturas naturais em subsuperfície, a partir da análise e
descrição de análogos aflorantes de reservatórios fraturados. Pretende-se
detalhar o impacto da distribuição espacial de falhas, fraturas naturais e bandas
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de deformação nas condições de permo-porosidade destes reservatórios
fraturados, bem como avaliar a representatividade destas estruturas em outras
escalas de análise de dados.
Os pesquisadores e alunos da UFRN/PPGG estão atuando principalmente
no desenvolvimento de técnicas e procedimentos de análise, aquisição e
processamento de dados geofísicos e geológicos, aplicados de forma integrada
em

afloramentos

análogos

aos

reservatórios

encontrados

a

grandes

profundidades.
Dentro deste contexto, a contribuição desta dissertação para o “Projeto
Falhas” é testar procedimentos tecnológicos de aquisição, processamento e
análise de dados de GPR e de permeabilidade, de forma integrada com as
ferramentas da geologia estrutural. Para tanto, nossa estratégia é:
(i)

A partir do imageamento da porção mais rasa com o auxilio do
GPR, detectar feições estruturais, em escala de afloramento.

(ii)

Avaliar a distribuição das propriedades petrofísicas na rocha sã
e na rocha deformada, a partir de medidas de permeabilidade insitu e em laboratório.

(iii)

Estabelecer critérios para a identificação das bandas de
deformação (BD`s), nas seções de GPR e nos perfis de
permeabilidade,

através

das

assinaturas

características

apresentadas por estas estruturas, em cada método utilizado.
(iv)

Investigar a possibilidade de correlacionar as BD`s identificadas
isoladamente por métodos geofísicos e de geologia estrutural,
através destas assinaturas características.

O ponto de partida do “PROJETO FALHAS” foi o estudo de fotografias
aéreas em escala de 1:20.000, pertencentes a PETROBRÁS, além de mapas
regionais pré-existentes, com o objetivo de selecionar áreas e afloramentos à
serem mapeados e estudados, tanto em escala de reservatório como em escala
de detalhe. Nesta etapa os pesquisadores do PPGG/UFRN, em particular os
doutores Emanuel Ferraz Jardim de Sá e Fernando César Alves da Silva,
juntamente com suas respectivas alunas de doutorado Patrícia Rose Carvalho
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Costa e Ingred Maria Guimarães Guedes, definiram tais áreas, que estão
localizadas na região de Água Branca, município de Jeremoabo (Bahia),
geologicamente inseridas na Bacia do Tucano. Estas áreas de detalhe foram
posteriormente cobertas com fotografias aéreas de pequeno formato, em uma
escala de 1:1000, mais compatível com o tipo de mapeamento desejado. Tais
fotografias foram adquiridas, utilizando uma câmera fotográfica com objetiva de
50 mm, a partir de vôos de um avião monomotor contratado pelo projeto
(financiamento da FINEP).
De posse de tais fotografias e de imagens de satélite, os pesquisadores
Dr. Emanuel Ferraz Jardim de Sá e Patrícia Rose Carvalho Costa, realizaram
trabalhos de mapeamentos geológico-estrutural com integração de dados de
sensoriamento remoto, na escala de reservatório, em uma primeira área piloto.
Em paralelo, os pesquisadores Dr. Fernando César Alves da Silva e Ingred
Maria Guimarães Guedes desenvolveram também o levantamento em detalhe
das estruturas em afloramento individuais, objetivando o entendimento dos
condicionamentos estruturais, em diferentes escalas, que controlam o
desenvolvimento das estruturas em estudo.
Em uma segunda etapa de trabalho, a qual é pertinente esta dissertação
de Mestrado, sob a orientação do Dr. Walter Eugênio de Medeiros, foram
adquiridos os dados geofísicos no terreno através da realização de campanhas
de aquisição de dados de campo de GPR e de permeabilidade, as quais
apresentaremos, em detalhe, posteriormente.
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA

2.1 - Localização da área de estudo

Situado no Nordeste do Brasil, mais precisamente nos estados da Bahia,
Sergipe e Pernambuco, o rifte-valley do Recôncavo-Tucano-Jatobá ocupa uma
extensa área de aproximadamente 45.000 km 2 (Santos et. al., 1990). Este
sistema de bacias sedimentares é composto pelas Bacias do Recôncavo, Jatobá
e Tucano. Esta última bacia é subdividida em três outras sub-bacias,
denominadas de Tucano Sul, Central e Norte (figura 2.1), separadas entre si por
feições estruturais transversais (Magnavita e Cupertino, 1987). A área de estudo
localiza-se nas proximidades do Arco do Vaza Barris, que é o limite entre as
sub-bacias do Tucano Norte e Central. Esta área é rica em afloramentos
deformados por falhas e fraturas e expõe rochas sedimentares siliciclásticas
depositadas em um ambiente tectônico do tipo rifte, relacionada geneticamente
ao processo de abertura do Atlântico Sul e ruptura do Gondwana durante o
Cretáceo Inferior. Durante este processo, foram desenvolvidas depressões
tectônicas que foram sendo preenchidas por um sistema fluvio-lacustre,
englobando os grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Massacará, mencionadas
da base para o topo na figura 2.2 (Magnavita e Destro, 2001).
Os afloramentos estudados, G1 e G14, situam-se à aproximadamente 40
km da cidade de Jeremoabo, no estado da Bahia. O primeiro afloramento citado,
G1, está localizado 3 km a leste da Vila de Água Branca e o afloramento G14
está a aproximadamente 2 km a NE do afloramento G1, como mostram as
figuras 2.2 e 2.3, respectivamente.
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2.2 - Geologia Regional

Mapeamentos regionais, efetuados com o auxilio de dados sísmicos,
mostram que estruturas herdadas do embasamento compartimentam a bacia,
definindo os depocentros da mesma (Milani, 1985). A figura 2.4 mostra o mapa
geológico regional, juntamente com o arcabouço estrutural do rifte, realçando as
feições controladas pelo embasamento. Diversas feições estruturais subdividem
a bacia do Tucano nos segmentos Sul, Central e Norte. Na bacia do Tucano Sul
predominam falhamentos antitéticos em relação ao depocentro do rifte, com
mergulho geral do embasamento no sentido SE, enquanto no Recôncavo as
falhas são predominantemente sintéticas (Milani, 1985). O Tucano Central é
caracterizado pela presença de falhamentos antitéticos com direção geral N-S,
com as camadas mergulhando para leste. O Arco de Vaza Barris, limite entre as
sub-bacias do Tucano Central e Norte, marca uma inversão na polaridade do
sistema de meio-grabens (Santos et. al., 1990), com mergulhos estruturais para
oeste na sub-bacia do Tucano Norte, em contraste com os mergulhos para leste
na sub-bacia do Tucano Central. A megazona transpressional de Itaporanga, de
direção geral NW-SE, seciona o rifte ao longo do curso do Rio Vaza Barris,
limitando as sub-bacias do Tucano Central e Norte.
As principais feições estruturais na área de estudo são o Patamar de
Quarenta, com cerca de 4400 m de profundidade, os baixos do Raso da
Catarina e de Salgado do Melão, com cerca de 7500 m de profundidade cada
um, o Arco do Vaza Barris e as Falhas de Caritá e Jeremoabo, como ilustra a
figura 2.4. O Arco do Vaza Barris é uma feição positiva facilmente identificável
em fotos e imagens de superfície e em dados gravimétricos. A área é dominada
por falhas normais de direção nordeste e noroeste e, em direção ao norte, o
padrão estrutural torna-se mais complexo, principalmente junto ao limite entre as
sub-bacias do Tucano Norte e Jatobá. No sistema de falhas do Arco de Vaza
Barris estão expostos diversos planos de falhas, evidenciados por testemunhos
silicificados, que dão origem a paredões cujo movimento relativo é determinado
por relações estruturais de superfície (Magnavita e Cupertino, 1987).
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Internamente a estas zonas de movimento, a deformação está expressa ao
longo de centenas de pequenas falhas, distribuídas em zonas de deformação de
pequenas dimensões. O afloramento análogo de reservatório, objeto de estudo,
oferece a oportunidade de estudo de parte da deformação associada a este
complexo sistema de deformação, principalmente na questão do estudo de
falhas, fraturas e bandas de deformação em várias escalas de trabalho.

2.3 – Estruturação do afloramento G1

A contextualização estrutural que segue sobre o Afloramento G1 é
baseada no estudo de doutorado da aluna Ingred Maria Guimarães Guedes.
A região estudada, próximo ao afloramento, apresenta falhas normais, de
transferência e zonas de dano associadas, compostas principalmente por
bandas

de

deformação

individualizadas

ou

formando

clusters.

Os

arenitos/conglomerados do Grupo Ilhas apresentam-se com grau variado de
deformação, dependendo de sua maior ou menor proximidade das falhas. As
bandas de deformação representam zonas de cominuição (e ou compactação)
de alguns metros de extensão e espessura variando de milimétrica a
centimétrica. Três sets principais foram reconhecidos em afloramentos (Guedes
e Alves da Silva, 2003a): i) NNE com mergulho alto a moderado ora para NW,
ora para SE; ii) NS com mergulhos para E ou W; iii) NW-SE com mergulho
suave para SW (figura 2.5). Embora a maior parte dessas estruturas sejam
relacionadas a uma tectônica distencional, estruturas compressionais podem ser
visualizadas localmente. Microscopicamente as bandas de deformação são
caracterizadas por uma diminuição na granulometria (cominuição), em relação
ao arenito não deformado e, muitas vezes, mostram geometria complexa de
interrelação. Os grãos de quartzo mostram fraturamento tanto inter como
transgranular. Essas estruturas, dependendo do seu grau de cominuição e
preenchimento (tipo e quantidade), podem funcionar como conduto ou selo para
o fluxo de fluido (Guedes e Alves da Silva, 2003a). No presente caso, como
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veremos posteriormente, estas bandas de deformação apresentam um caráter
selante.

Figura 2.1: Mapa de localização da área estudada, situada no limite entre as
sub-bacias Tucano Norte e Tucano Central. Modificado de Milani (1985).
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Figura 2.3: (a) Foto aérea da área de estudo. Em destaque, o afloramento G1.
(b) Foto do afloramento G14. Ambos os afloramentos expõem rochas
pertencentes ao Grupo Ilhas.
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Figura 2.5: Mapa geológico estrutural de detalhe do afloramento G1, mostrando a
relação entre as bandas de deformação e a falha principal. Em destaque, a localização
dos poços rasos perfurados no afloramento (Guedes e Alves da Silva, 2003b).
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CAPÍTULO 3 – AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE GPR

Neste capitulo, inicialmente apresentaremos alguns fundamentos do
método do GPR, relevantes para este trabalho. A seguir, apresentaremos o
procedimento adotado na aquisição dos dados de campo. Por fim, discutiremos
a aplicação do fluxo de processamento proposto por Xavier Neto e Medeiros
(2001)

aos

dados

de

GPR

adquiridos

neste

trabalho.

Nesta

etapa

apresentaremos alguns critérios para a parametrização do fluxo, acima citado, e
discutiremos o motivo da utilização de cada sub-rotina, apresentando seus
respectivos resultados.

3.1 – O Método de GPR

O GPR (Ground Penetrating Radar) é um método geofísico amplamente
utilizado para investigações não destrutivas em meios geológicos e estruturas
rasas, sendo muito utilizado em estudos de análogos de reservatório (Corbeanu
et. al., 2001; Jakobsen e Overgaard, 2002; Grasmueck e Weger, 2002; Brandão
de Miranda et. al., 2003), meio ambiente (Guy, et al., 2000), geologia de
engenharia (Rashed et al., 2003) e em ambientes geológicos com alto grau de
deformação (Grandjean e Courry, 1996). Este método é baseado no princípio da
propagação de uma onda eletromagnética em um meio dielétrico de baixa
perda. No GPR, um sinal de microondas é emitido a partir da antena
transmissora e se propaga através das diversas camadas em subsuperfície,
sendo refletido e refratado pelas diferentes interfaces do meio. Parte da energia
emitida retorna a antena receptora e o tempo de retorno deste sinal está
diretamente relacionado à profundidade das diversas heterogeneidades
existentes em subsuperfície. Os dados de GPR são apresentados em gráficos,

Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN

Brandão de Miranda, H.C.

14

tempo versus distância, denominados de radargramas. Nestes gráficos os
eventos são representados pela união dos tempos de chegada associados a
uma mesma frente de onda, como mostra a figura 3.1.
A escolha dos parâmetros apropriados para um levantamento de GPR irá
depender do tipo de alvo e do meio geológico que se deseja investigar (Xavier
Neto, 2003). Dentro desse contexto, um aspecto fundamental e a questão da
freqüência das antenas transmissora e receptora, que operam em megahertz
(figura 3.2); em particular, as freqüências mais altas proporcionam melhor
resolução, porém menores profundidades de investigação.
Os efeitos da polarização, direcionalidade e magnitude das ondas
eletromagnéticas no tempo e no espaço, devem ser considerados em detalhe
durante a aquisição, processamento e interpretação dos dados de GPR (Roberts
1994; Roberts e Daniels, 1996; Guy et al., 1999), pois tais efeitos podem ter um
significante impacto na resposta dos meios em sub-superfície. Vale salientar que
a polarização das ondas emitidas pelo GPR é afetada diretamente pelas
heterogeneidades em subsuperfície e pela distribuição espacial das mesmas.
Em particular, a polarização é fortemente influenciada pela forma e orientação
do alvo, pelo ângulo de incidência da onda, pela separação das antenas e pelo
contraste de impedância dos materiais da sub-supefície.
A maioria dos sistemas de GPR comerciais utiliza antenas transmissoras e
receptoras semelhantes a dipolos (Grumman Jr. e Daniels, 1995). Este tipo de
antena irradia ondas eletromagnéticas com a componente do vetor campo
elétrico orientada de forma paralela ao eixo das antenas (Guy et al., 1999).
Ainda no que se refere a estas antenas, cabe destacar que as ondas
eletromagnéticas,

por

estas

irradiadas,

são

consideradas

linearmente

polarizadas devido às direções dos campos elétrico e magnético permanecer
constante durante a propagação do sinal (Kraus 1984).
A figura 3.3 mostra um bloco diagrama realçando uma estrutura
mergulhante com um ângulo T e um perfil de GPR perpendicular à mesma.
Usando esta figura, iremos apresentar os tipos de polarização de antenas de
GPR mais comumente utilizados para aquisição de dados de campo.
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O arranjo de antenas mais comum nos levantamentos de GPR é a
configuração com polarização paralela (co-polarization ou co-pole). Neste
arranjo, as antenas transmissora e receptora são alinhadas paralelamente, como
mostram as figuras 3.3a e 3.3b. Ainda com relação a esta configuração, a
mesma é subdividida em dois arranjos de antenas: o arranjo co-pole xx e o
arranjo co-pole yy. No primeiro arranjo as antenas são posicionadas de forma
paralela à direção do deslocamento (figura 3.3a). Já no segundo arranjo, as
antenas são dispostas de forma perpendicular à direção do deslocamento, como
mostra a figura 3.3b.
Na configuração com polarização cruzada (cross-polarization ou crosspole), a antena transmissora é disposta de forma perpendicular à antena
receptora e, a exemplo à configuração paralela, esta também apresenta dois
tipos de arranjos de antena: o cross-pole xy e o cross-pole yx. Cabe destacar
que este tipo de configuração não é muito freqüente nos levantamentos de GPR.
No que se refere ao arranjo cross-pole xy, a antena transmissora é posicionada
paralelamente a direção do deslocamento (figura 3.3c), enquanto que no arranjo
cross-pole yx esta mesma antena é disposta perpendicularmente, como mostra
a figura 3.3d.
Dentre os arranjos anteriormente citados, a antena com configuração copole é muito eficiente para imagear superfícies homogêneas, tais como camadas
de solos ou lentes deposicionais que apresentem estratificações. Por outro lado,
as antenas com configuração cross-pole funcionam de forma efetiva para o
imageamento de estruturas que apresentem orientação perpendicular ou
assimétrica (estruturas irregulares) a direção da linha de aquisição, tais como
canos, tubos ou objetos metálicos enterrados (Radzevicius 1999; Guy et al.,
1999).
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3.2 – Aquisição de dados de GPR

No afloramento G1, foi realizado um levantamento 2D de dados de GPR,
sob a forma de uma malha regular com linhas igualmente espaçadas e
orientadas perpendicularmente à direção do trend estrutural dominante na área
de

estudo

(N20º)

(figura

3.4).

A

área

de

aquisição

compreende

aproximadamente 360 m2, sendo composta por 51 linhas com 12 m de
comprimento, sendo cada medida realizada com 0,6 m de espaçamento. Além
disso, foi realizada uma linha mestra com 70 m de comprimento (figura 3.4).
Cabe destacar que neste levantamento foram adquiridos 2050 metros de linhas
de GPR com 18186 traços, totalizando 19,2 milhões de medidas realizadas no
local. Para tanto, o equipamento utilizado foi o SIR-SYSTEM-2 fabricado pela
Geophysical Survey Systems Inc. USA (GSSI). Foram também realizados
levantamentos

plani-altimétricos

e

o

geo-referenciamento

dos

pontos

compreendidos dentro da malha do GPR (figura 3.4). Para tanto, foi utilizado um
GPS geodésico estático, modelo GTR-1, fabricado pela TechGeo.
Foram utilizadas antenas com as freqüências de 200 MHz e 80 MHz,
objetivando determinar a melhor relação entre resolução e profundidade de
investigação para a área de estudo. Com a antena de 200 MHz, esperamos
alcançar uma maior resolução, necessária para detectar estruturas complexas e
bandas de deformação (BD`s) em uma escala de detalhe, com poucos
centímetros. Por outro lado, com a antena de 80 MHz, teremos uma maior
profundidade de investigação, a qual proporcionará o imageamento de
estruturas com maiores dimensões e que possam indicar o arcabouço estrutural
do afloramento. Ainda com relação à antena de 80 MHz, cabe destacar a
possibilidade de aquisição de dados utilizando diferentes polarizações de
antenas.
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3.2.1 – Antena de 200 MHz

Devido ao alto grau de deformação e a irregularidade na superfície do
afloramento G1, não foi possível deslocar as antenas de 200 MHz livremente por
sobre a superfície do afloramento. Desta forma, a solução encontrada para
viabilizar o deslocamento de tais antenas foi utilizar pranchas de madeira (portas
de madeirite), as quais funcionaram como rampas, facilitando o deslizamento
das antenas sobre as linhas da malha, como mostra a figura 3.5. Nesta etapa,
as antenas foram deslocadas de modo contínuo, registrando traços de 5 em 5
cm ao longo das linhas adquiridas.

3.2.2 – Antena de 80 MHz

Nesta freqüência, utilizamos dois arranjos de antenas, o co-pole xx e o copole yy (figuras 3.3a e 3.3b), para investigar a influência da polarização das
antenas do GPR no imageamento de BD’s. Vale salientar que este tipo de
aquisição, somente é possível devido às antenas, de 80 MHz, apresentarem
uma arquitetura modulável. Devido à geometria destas antenas moduláveis, não
foi necessária à utilização de nenhum artifício para deslocar as antenas e
viabilizar a aquisição dos dados nas linhas no afloramento, como podemos
observar na figura 3.6. As antenas foram deslocadas passo a passo registrando
traços de 30 em 30 cm.

Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN

Brandão de Miranda, H.C.

18

Figura 3.1: Ilustração esquemática do levantamento com o GPR e de um radagrama
no formato de uma seção de reflexão do GPR. Os eventos estão representados pela
união dos tempos de chegada associados a uma mesma frente de onda.

Figura 3.2: Espectro de freqüência utilizado pelo GPR.
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Figura 3.3: Bloco diagrama apresentando as diferentes configurações de antenas de
GPR em relação a um plano de falha. T indica o ângulo de mergulho do plano de falha,
representado pela superfície em cinza. a) arranjo paralelo co-pole xx, b) arranjo
perpendicular co-pole yy, c) arranjo paralelo cross-pole xy, d) arranjo perpendicular
cross-pole yx. Modificado de Van Gestel e Stoffa (2001).
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Figura 3.5: Deslocamento do par de antenas de 200 MHz ao longo de uma das linhas
de aquisição no afloramento G1. Observe o uso das pranchas de madeira para
viabilizar o deslocamento da antena acima da superfície, altamente irregular, do
afloramento.

Figura 3.6: Deslocamento passo a passo do par de antenas de 80 MHz.
Observe que não utilizamos nenhum artifício para deslocar as antenas sobre a
superfície irregular do afloramento G1.
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3.3 – O Fluxo de Processamento Utilizado

Nas regiões tropicais, os solos em geral possuem uma grande quantidade
de argilominerais, o que ocasiona uma forte atenuação e dissipação da energia
eletromagnética, emitida pelas antenas do GPR. Em conseqüência a qualidade
da imagem bruta do GPR não proporciona condições adequadas para uma
análise das estruturas presentes na seção. Sendo assim, é necessário que os
dados de GPR sejam submetidos a fluxos de processamento, que proporcionem
uma seção livre de ruídos e recuperem/realcem as informações de interesse
presentes. Um cuidado a ser tomado é não introduzir artefatos de
processamento, durante o tratamento destes dados.
Pesquisadores e alunos do grupo de geofísica da UFRN vêm adaptando
técnicas de processamento sísmico (Yilmaz, 1983, 1997), aos dados de GPR.
Como resultado desse trabalho, o aluno Pedro Xavier Neto desenvolveu, como
parte da sua tese de doutorado, um fluxo de processamento, eficaz para o
tratamento de dados de GPR (figura 3.7), adaptando sub-rotinas aplicadas aos
dados sísmicos (Xavier Neto e Medeiros, 2001). Vale salientar, contudo, que a
parametrização deste fluxo, isto é, a escolha dos filtros e parâmetros de
freqüências e velocidades no software utilizado para o processamento, deve ser
estabelecida, caso a caso, a depender do tipo de rocha e/ou condições do
terreno que se deseja investigar.
Em virtude do que foi exposto anteriormente, realizamos vários testes nos
dados de GPR coletados no afloramento G1, com o intuito de estabelecer os
parâmetros mais adequados para o fluxo de processamento proposto. O objetivo
principal

foi

obter

seções

que

ressaltassem

estruturas

descontinuas,

possivelmente associadas com zonas de bandas de deformação (ZBD’s). Com
isso pretendemos fornecer subsídios para expandir a interpretação da geologia
estrutural, em subsuperfície, com o auxilio da terceira dimensão fornecida pelas
seções do GPR.
Uma das principais dificuldades encontradas, nesta etapa do trabalho, foi
estabelecer, através de tentativa e erro e com julgamento visual dos resultados,
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uma única parametrização, dentre várias testadas, que realçasse, de forma clara
e sem gerar artefatos de processamento, tanto as BD’s quanto o sistema
deposicional das unidades litológicas da área estudada. Foram testados 20
diferentes parametrizações do fluxo de processamento.
Por fim, optamos por estabelecer duas parametrizações distintas: uma que
possibilitasse detectar as descontinuidades, que representam BD’s, com uma
alta resolução, e outra, na qual o enfoque é dado ao sistema deposicional das
rochas siliciclásticas da área.

3.4 – Etapas do Processamento e Resultados Obtidos

Nesta seção apresentaremos os resultados obtidos com a parametrização
voltada para realçar as BD’s. Para tanto, apresentaremos o resultado de cada
etapa do fluxo de processamento, tomando como exemplo à linha 01 da malha
do GPR (figura 3.4).
Antes de iniciar o processamento é necessário converter os dados de
campo para um formato SEGY, exigido pelo software REFLEX (Sandmeier,
2003), que foi utilizado para processar os dados. Em seguida, o dado bruto do
GPR é submetido a um tratamento preliminar, referente às etapas do préprocessamento, de acordo com o fluxo proposto por Xavier Neto e Medeiros
(2001) (figura 3.7). Por fim é realizado o processamento dos dados,
propriamente dito.
No pré-processamento são realizadas as etapas de edição dos traços,
remoção de amplitudes anômalas e correção de eventuais erros de amostragem
do sinal. Para tanto, utilizamos as sub-rotinas de Correções Estáticas, Correções
de Zero offset/DriftDC e Dessaturação, contidas no software reflex (figura 3.7).
A correção estática corrige os efeitos causados por saltos e variações
estáticas ocorridas durante o deslocamento das antenas. Tais efeitos, se não
corrigidos, podem originar deslocamentos espúrios ao longo de toda seção, que
eventualmente irão comprometer a posição das estruturas presentes na seção
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de GPR. Dentro deste contexto, podemos destacar os efeitos causados por
variações no nível das pranchas de madeira, utilizadas durante o deslocamento
das antenas, como mostra o retângulo (A) da figura 3.8, ampliado na figura 3.9.
Ainda com relação a tais efeitos cabe destacar que os mesmos foram
devidamente corrigidos com a utilização da sub-rotina em questão e os
resultados pertinentes a esta etapa estão apresentados na elipse pontilhada (I)
mostrada na figura 3.10.
As sub-rotinas para Correções de zero-offset e drift DC (figura 3.7) são
utilizadas de forma integrada. Com a primeira correção, compensamos o efeito
do afastamento fonte-receptor, sendo esta baseada na velocidade da onda
direta pelo ar (0.3m/ns). Por outro lado, a segunda correção é realizada quando
ocorrem erros de amostragem do instrumento, devido a desvios do cabo ou
variações de temperatura. Estas sub-rotinas foram utilizadas com o objetivo
principal de retirar a onda aérea no dado (figura 3.9) e suavizar um efeito
causado pelo desvio de um cabo durante a aquisição, mostrado na elipse (II) da
figura 3.8. A elipse pontilhada (I) da figura 3.10, mostra as correções pertinentes
à retirada da primeira reflexão gerada pela onda aérea e a elipse pontilhada (II)
na mesma figura, mostra que o efeito gerado pelo desvio de um cabo foi
satisfatoriamente corrigido.
A dessaturação (figura 3.7) tem o objetivo de corrigir: (i) o efeito da
indução eletromagnética, existente entre as antenas, através da remoção da
media entre os traços; e (ii) a interferência resultante do acoplamento entre o
pulso emitido e as reflexões das camadas mais rasas (correção chamada de
dewow). Com a aplicação desta sub-rotina, foi possível eliminar faixas com
ruídos horizontais, presentes ao longo de toda seção (destacadas nas elipses
(III) e (IV) da figura 3.10), mas que apresentam uma maior concentração na
parte inferior, como mostra a elipse (IV) na figura 3.10. Também foi eliminado o
efeito de indução eletromagnética, evidenciado por uma forte reflexão na parte
superior do dado, como mostra o detalhe superior da elipse pontilhada (I) da
figura 3.10. Todas as correções atribuídas à utilização desta sub-rotina são
mostradas nas elipses pontilhadas (I) (III) e (IV) na figura 3.11.
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Após este tratamento inicial, realizamos o processamento propriamente
dito dos dados do GPR, no qual utilizamos as sub-rotinas: SEC, Balanceamento
Espectral, Migração, Filtros de Freqüência e Correções de Topografia, como
proposto por Xavier Neto e Medeiros (2001) (figura 3.7).
Iniciamos esta etapa com a correção dos efeitos de propagação, que foi
realizada com o uso integrado de SEC “spherical and exponential correction” e
de balanceamento espectral (Xavier Neto e Medeiros, 2001).
A correção da SEC (figura 3.7) atua através da aplicação de uma função
de ganho G(t) que tem a forma:
G(t)=(1+at) exp(bt)

(3.1)

onde a=a’/largura do pulso e b=b’v/8.89 (Sandmeier, 2003). A largura do pulso
pode ser determinada a partir da freqüência nominal central da antena e os
parâmetros a’ (ganho linear - adimensional) e b’(ganho exponencial - em dB/m)
devem ser fornecidos, assim como a velocidade v (m/ns).
Vale salientar que, na equação (3.1) cabe à parte de ganho linear, corrigir
o efeito do espalhamento geométrico, associado com o aumento da distância da
fonte. Por outro lado, a função de ganho exponencial atua compensando o efeito
da perda de amplitude por absorção. Ambos os ganhos atuam da mesma forma
em todo o espectro de amplitudes e não corrigem a perda de componentes
seletivas nas altas freqüências do sinal (Xavier Neto e Medeiros, 2001).
A SEC foi aplicada com o objetivo de ressaltar algumas estruturas, não
imageadas com clareza na seção bruta, devido aos efeitos de absorção sofridos
pelo sinal, durante a aquisição. Os resultados obtidos com a aplicação dos
ganhos nesta sub-rotina estão mostrados na figura 3.12.
O balanceamento espectral (BE) (figura 3.7) foi utilizado para corrigir, de
forma seletiva, os efeitos da atenuação do sinal em diferentes faixas de
freqüência. Em particular o BE promove uma deconvolução parcial dos dados,
sem originar grandes alterações na fase do sinal; ou seja, o BE desloca o pico
de freqüência para a freqüência nominal do levantamento (Xavier Neto e
Medeiros 2001). Cabe destacar que, além das correções citadas acima, este
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sub-rotina eliminou completamente o efeito causado pelo desvio do cabo,
durante o deslocamento das antenas, como mostra a figura 3.13.
Na migração dos dados (figura 3.7) foi preciso estimar, preliminarmente, a
velocidade de migração e a velocidade para a conversão tempo x profundidade.
Na velocidade de migração, uma estimativa de 0.09 m/ns foi obtida a partir do
ajuste de hipérboles, geradas no ápice de BD’s que apresentam deslocamentos
verticais. Já a velocidade para conversão tempo x profundidade foi estimada em
0.07 m/ns, obedecendo a comparação de dados de poço, que será discutida no
capitulo 5. Esta sub-rotina, à semelhança da sísmica, reposiciona os refletores
inclinados para sua posição real na seção e promove a concentração da energia
espalhada por focos difratores, como mostram as elipses (V) e (VI) (figura 3.13).
Regiões com faixas verticais apresentando quedas de amplitude no sinal,
refletores mergulhantes e difrações associadas à BD`s, foram muito bem
corrigidas por esta sub-rotina, como mostram as elipses pontilhadas (V) e (VI) na
figura 3.14.
O filtro de freqüência (passa banda) (figura 3.7), também similar ao usado
na sísmica, foi utilizado para retirar da seção as freqüências transientes e
ressaltar o sinal de interesse (Xavier Neto, 2003). Com este filtro foi possível
eliminar ruídos, que se encontram em faixas de alta ou baixa freqüência e que
eventualmente, podem mascarar estruturas na seção, induzindo o interprete a
cometer erros. Este filtro eliminou alguns ruídos, de baixa freqüência, que estão
contidos na parte inferior da seção (elipse (VII) na figura 3.14), como mostra a
elipse pontilhada (VII) da figura 3.15.
Por fim, aplicamos as correções de topografia (figura 3.7), que são
essenciais para uma correta visualização dos mergulhos dos substratos. Nesta
etapa foi possível reposicionar todos substratos para sua posição real,
delimitando com clareza truncamentos e possíveis BD`s, presentes na seção,
como mostra a figura 3.16.
Convidamos o leitor a comparar agora as figuras 3.8 e 3.16 para verificar o
tremendo aumento de resolução, proporcionado por uma adequada aplicação do
fluxo de processamento.
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Vale salientar que a etapa final do tratamento dos dados de GPR é o
carregamento destes para um software de interpretação. Neste trabalho,
utilizamos o software SeisX da Paradigm Geophysical, desenvolvido para
visualização de dados sísmicos, para realizarmos a interpretação das seções.

3.4.1 – Resultados da Parametrização Utilizada

Nesta seção apresentaremos uma comparação entre os resultados
obtidos com uma parametrização de teste e a parametrização voltada para
realçar as descontinuidades. Para tanto, utilizaremos a seção da linha 07 da
malha do GPR, no afloramento G1 (figura 3.4), processada com ambas as
parametrizações e posteriormente carregada no software de visualização
sísmica, citado anteriormente.
A seção processada com a parametrização de teste (figura 3.17) não
ressalta de forma clara as BD`s devido a vários fatores: (i) o efeito de perda de
amplitude por absorção não foi satisfatoriamente corrigido pela SEC; (ii) a
migração não conseguiu concentrar toda energia espalhada pelos focos
difratores; e (iii) os ruídos de alta e baixa freqüência não foram corretamente
eliminados durante a aplicação do filtro Passa Banda. Conseqüentemente, esta
seção apresenta faixas verticais, com ruídos, que dificultam tanto a visualização
das BD`s quanto à caracterização do sistema deposicional, principalmente na
porção inferior. Por outro lado, a seção processada com a parametrização com
ênfase estrutural (figura 3.18), além de imagear com uma alta resolução as
BD`s, identificadas devido ao deslocamento entre refletores vizinhos, fato que
iremos discutir com detalhes no capítulo 5, não apresentou nenhum problema,
como

os

citados

na

parametrização

de

teste,

que

eventualmente

comprometesse seus resultados. Cabe destacar que os resultados obtidos com
esta parametrização, além de serem extremamente melhores que os
apresentados pela parametrização de teste, apresentam um significado
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geológico. Ou seja, todas as estruturas identificadas na superfície do
afloramento são imageadas de forma clara nas seções de GPR.
Em síntese, a escolha de uma parametrização adequada e pertinente para
o tipo de rocha, alvo e condições de terreno influência diretamente nos
resultados do imageamento das estruturas nas seções de GPR.

Figura 3.7: Fluxo de processamento de dados de GPR proposto por Xavier Neto e
Medeiros (2001).
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Figura 3.8: Dado Bruto - Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Esta seção apresenta um
alto grau de ruídos como também freqüências transientes mascaram o sinal. Em
destaque, na elipse (I), reflexões causadas devido às pranchas utilizadas e onda aérea
e, na elipse (II), o efeito causado devido ao desvio do cabo durante a aquisição.
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Figura 3.9: Dado Bruto - Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Zoom do retângulo (A) da
figura 3.8. Em destaque, o desnível causado por variações estáticas nas antenas e à
onda aérea.
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Figura 3.10: Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Seção após a aplicação das
Correções Estáticas e Correção para Zero Offset/Drift DC. Em destaque nas elipses
(III) e (IV) ruídos horizontais e múltiplas mascarando o sinal e nas elipses pontilhadas
(I) e (II) correção dos efeitos apresentados na figura 3.9.
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Figura 3.11: Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Seção obtida após a aplicação da
Dessaturação. Em destaque nas elipses pontilhadas (I), (III) e (IV) a correção dos
efeitos apresentados na figura 3.10.
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Figura 3.12: Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Seção obtida após a aplicação do
ganho da SEC.
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Figura 3.13: Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Seção obtida após a aplicação do
Balanceamento Espectral. Em destaque nas elipses (V) e (VI), faixas com dissipação
de energia apresentando queda de amplitude.
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Figura 3.14: Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Seção obtida após a aplicação da
Migração. Em destaque, nas elipses pontilhadas (V) e (VI), as correções dos efeitos
apresentados na figura 3.13 e, na elipse (VII), ruídos de baixa freqüência interferindo
na visualização das estruturas.
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Figura 3.15: Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Seção após a aplicação do filtro Passa
Banda. Em destaque, na elipse (VII), a porção inferior da seção com os ruídos de baixa
freqüência apresentados na figura 3.14.
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Figura 3.16: Linha 01 – freqüência de 200 MHz. Seção final adquirida após a Correção
da Topografia.
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Figura 3.17: Linha 07 – freqüência de 200 MHz. Seção final processada com a
parametrização de teste. Esta seção além de não imagear de forma clara as BD`s,
apresenta faixas de ruídos verticais que estão mascarando as estruturas presentes na
porção inferior da seção.
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Figura 3.18: Linha 07 – freqüência de 200 MHz. Seção final processada com a
parametrização com ênfase estrutural. Esta seção ressalta de forma clara as BD`s ao
longo em toda sua extensão.
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CAPÍTULO 4 – LEI DE DARCY E MEDIDAS DE PERMEABILIDADE

Neste capitulo, inicialmente apresentaremos uma sucinta revisão sobre a
Lei de Darcy. Em seguida, discutiremos os princípios de funcionamento e
aplicações do minipermeâmetro, utilizado no presente trabalho, para realizar
medidas in situ de permeabilidade, além de algumas modificações, por nós
realizadas, para aumentar a precisão das medidas e viabilizar a utilização deste
equipamento em trabalhos de campo. Por fim, iremos apresentar os critérios
estabelecidos, para a aquisição dos dados de campo nos afloramentos
estudados, de forma a priorizar a investigação de bandas de deformação (BD’s).

4.1 – Lei de Darcy

Em 1856, trabalhando em meios granulares não-consolidados, Henry
Darcy propôs que, para um fluxo horizontal de um fluido monofásico, a vazão do
fluido (volume por unidade de tempo) que flui através de uma amostra do meio
poroso, de comprimento L e seção reta de área A, é dada por:

Q



kA 'P
P L

(4.1)

onde 'P é a diferença de pressão aplicada na amostra, P é a viscosidade do
fluido e k é a permeabilidade absoluta do meio poroso.
A lei de Darcy pode ser escrita na forma diferencial:

u

Q
A



k wP
P wx

(4.2)

onde u é a velocidade superficial do fluxo e o sinal negativo desta expressão
indica que a pressão diminui na direção do fluxo (Cunha et. al., 1999).
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De acordo com as equações (4.1) e (4.2), é possível observar que, para
uma mesma geometria, mesma diferença de pressão e mesmas condições do
fluido, a vazão é diretamente proporcional ao coeficiente de permeabilidade k .
Desse modo, a permeabilidade de uma rocha pode ser definida como a
habilidade ou capacidade da mesma permitir o fluxo do fluido (do qual está
saturada) através dos seus poros. A unidade de medida de permeabilidade mais
utilizada é o Darcy. A complexa interação entre o fluido e os canais porosos de
uma rocha causa transformações na energia do sistema, geralmente associadas
à diminuição da pressão exercida pelo fluido. A permeabilidade é, assim, uma
propriedade não apenas do meio poroso ou do fluido, mas também da interação
dinâmica entre ambos (Scheidegger, 1974).
A permeabilidade das rochas pode variar enormemente. Rochas
sedimentares possuem uma ampla variação de permeabilidades, por exemplo:
sedimentos argilosos, ou com granulometria muito fina, possuem valores de
permeabilidade muito baixos, k < 1 µD. Por outro lado, arenitos e carbonatos
possuem valores de permeabilidade muito altos k ~ 1 D. Em particular, os
arenitos e carbonatos são de grande interesse, devido aos mesmos formarem os
principais reservatórios de petróleo.

4.2 – Principio de Funcionamento do Minipermeâmetro

O minipermeâmetro tornou-se uma ferramenta bastante utilizada na
industria do petróleo, porque ela é muito apropriada para coletar medidas
pontuais de permeabilidade, tanto em estudos de campo (Antonellini e Aydin,
1994), quanto em laboratório (Tartakovsky et. al., 2000).
O primeiro minipermeâmetro foi desenvolvido por Eilpe e Weber (1971)
para medir a permeabilidade de rochas e sedimentos inconsolidados (Hurst e
Goggin, 1995). Subseqüentemente, vários permeâmetros portáteis de estado
estacionário foram desenvolvidos para realizar medidas rápidas e não
destrutivas em rochas, e posteriormente aplicados em muitos estudos de
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afloramentos (Chandler et. al., 1989a; Daltaban et. al., 1989; Antonellini e Aydin,
1994).
Para realizar as medidas de permeabilidade na rocha, o minipermeâmetro
utilizado

neste

trabalho

(modelo

PPP-250

fabricado

pela

CORE

LABORATORIES COMPANY) usa basicamente a taxa de variação da pressão
com o tempo (gradiente de pressão), resultante da difusão de um jato de ar na
rocha, em uma forma modificada da Lei de Darcy (Goggin et. al., 1988). Para
tanto, o equipamento é acoplado em um notebook, através de um "transdutor de
pressão", onde um cartão (IOTech PCMCIA) de aquisição de dados faz a
conversão dos dados analógicos (da taxa de variação da pressão) para dados
digitais. Estes dados são utilizados pelo software Profile Permeability
Measurement Module (Version 2.02, desenvolvido pela CORE LAB) para
calcular o valor do coeficiente de permeabilidade, em tempo real, por meio de
uma solução numérica para a equação do movimento do fluido (Core lab, 2001).
Vale salientar que a geometria do fluxo de ar, injetado na amostra, é
função da dimensão do raio interno da área de injeção (definida pelo anel de
borracha na extremidade metálica da pistola do equipamento) e que o volume
amostrado por este equipamento está associado com até dois diâmetros do raio
interno da pistola, como mostra a figura 4.1 (Goggin et. al., 1988; Antonellini e
Aydin, 1994).

4.3 – Modificações no Equipamento

Antes

de

serem

iniciadas

as

medidas

de

permeabilidade

nos

afloramentos, foi necessário realizar uma pequena modificação no equipamento
utilizado. Verificamos que o mesmo, nas condições originais, apresentava um
pequeno problema que ocasiona falsos valores nas medidas de permeabilidade
quando estas não eram realizadas em um laboratório. O problema é ocasionado
por uma inadequada vedação da extremidade metálica da pistola do
equipamento, que entra em contato direto com a amostra para que o gás seja
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injetado na mesma (ver figura 4.1). Esta extremidade, nas condições originais,
permite que o gás escape pela interface de contato equipamento/amostra,
causando alterações no valor das medidas de permeabilidade. Para tentar
resolver este problema, desenvolvemos uma peça de silicone industrial, de
modo a promover uma melhor vedação entre o contato da extremidade metálica
da pistola e a superfície da amostra (ver figura 4.2). Esta peça de silicone fez
com que todo o gás fosse injetado na amostra, sem permitir o escape lateral
deste gás através da área de contato.
Uma vez construída a peça de silicone, acoplamos esta na extremidade
da pistola do equipamento e realizamos testes, em diferentes tipos de rochas.
Estes testes tiveram o objetivo de avaliar e/ou analisar o resultado da
modificação no equipamento, assim como a confiabilidade e reprodutibilidade no
valor das medidas de permeabilidade. A titulo de exemplo, mostraremos os
resultados encontrados em medidas realizadas em uma placa de cerâmica, com
permeabilidade de aproximadamente 7,5 mD, fornecido pelo fabricante (Core
Lab, 2001) para aferição padrão da permeabilidade. Nesta placa, as medidas de
permeabilidade

foram

adquiridas

de

duas

maneiras

distintas:

com

o

equipamento no formato original e com a peça de silicone acoplada à
extremidade da pistola.
No primeiro caso, com o equipamento no formato original, as medidas de
permeabilidade na placa de cerâmica apresentaram um valor médio de 30 mD.
Estas medidas confirmam que o valor de permeabilidade, obtido sem uma
vedação adequada, apresenta-se completamente alterado com relação ao valor
padrão da placa de cerâmica. Por outro lado, usando o equipamento modificado
com a vedação de silicone, as medidas de permeabilidade apresentaram um
valor médio de 7,43 mD e um desvio padrão 0,39 mD, em muito melhor
concordância com o valor padrão da permeabilidade na placa de cerâmica.
De acordo com os resultados aqui apresentados é possível perceber que
o equipamento é prejudicado pela falta de uma vedação adequada e pertinente,
para a realização das medidas de permeabilidade fora de um laboratório. Por
outro lado, a modificação no equipamento, por nós realizada, proporcionou
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resultados bastante satisfatórios, quanto aos aspectos do grau de precisão,
robustez do equipamento e reprodutibilidade nos valores das medidas.

4.4 – Testes para Aquisição de Dados de Campo

Após resolvermos o problema de vedação no equipamento (como citado
na seção anterior), passamos a investigar qual é a melhor maneira de adquirir os
dados de permeabilidade nos afloramentos. Para tanto, analisamos dados
adquiridos de duas formas: (i) em amostras retiradas de afloramentos,
posteriormente medidas em laboratório; e (ii) em medidas adquiridas in situ,
após raspagem da superfície no próprio afloramento. A titulo de exemplo iremos
apresentar os resultados obtidos com as duas formas de medida na linha 37 da
malha do GPR, no afloramento G1 (figura 3.4).
Para o primeiro modo de aquisição, que utiliza medidas de permeabilidade
vertical em testemunhos, dois aspectos são fundamentais para a construção dos
perfis: (I) a necessidade de definirmos a localização e o espaçamento entre os
pontos, de onde serão extraídos os testemunhos; e (II) a realização de uma
adaptação na face frontal destes testemunhos para viabilizar a realização das
medidas. No que se refere ao primeiro aspecto, definimos pontos com 20 cm de
distância, ao longo da linha de medida, de onde foram extraídos testemunhos
cilíndricos. Em seguida, iniciamos a extração destes testemunhos, ponto a
ponto, utilizando uma furadeira de impacto DeWalt, modelo 515k, com uma
broca diamantada de uma polegada e meia de diâmetro, acoplada a mesma
(figura 4.3). Em particular, um cuidado especial deve ser tomado durante a
retirada dos testemunhos: devido aos efeitos do intemperismo, sofrido pela
rocha exposta, alguns pontos da superfície do afloramento apresentam uma
rocha mais friável, a qual compromete a integridade do testemunho. No que se
refere ao segundo aspecto, efetuamos a preparação dos testemunhos com o
objetivo de aumentar a área de contato da superfície cilíndrica destes e melhorar
a aderência da vedação de silicone do equipamento, no local onde será
realizada a medida de permeabilidade. Para tanto, utilizamos um disco de corte
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abrasivo para aplainarmos as faces frontais e laterais de cada testemunho
utilizado, como mostra a figura 4.4. Por fim, efetuamos as medidas de
permeabilidade nestes testemunhos, tomando a precaução de realizar, pelo
menos,

três

medidas

em

cada

ponto

analisado,

para

assegurar

a

reprodutibilidade e representatividade do valor estimado de permeabilidade. Os
resultados referentes a esta forma de aquisição são apresentados no perfil de
permeabilidade mostrado na figura 4.5.
Para

o

segundo

modo

de

aquisição,

que

utiliza

medidas

de

permeabilidade vertical realizadas in situ, inicialmente utilizamos o mesmo
espaçamento entre medidas usado para extração dos testemunhos. Em seguida
realizamos a preparação dos locais para a realização das medidas de
permeabilidade.

Esta

etapa

de

preparação

consiste

de

raspagem

e

aplainamento da superfície do afloramento, pois os efeitos do intemperismo,
sofridos pela rocha exposta, podem alterar completamente os valores das
medidas de permeabilidade. A raspagem foi realizada com uma lixadeira
acoplada com escovas de aço (figura 4.6). Em seguida adaptamos e aplainamos
a superfície da rocha, ponto a ponto, de modo que toda seção circular da
extremidade da pistola do equipamento pudesse fazer contato com a superfície.
Para tanto, utilizamos uma lixadeira com um disco de corte abrasivo,
especialmente fabricado para corte em rochas. Por fim, adotamos todas as
precauções discutidas no parágrafo anterior para realizarmos as medidas de
permeabilidade nos pontos ao longo da superfície da linha sob investigação
(figura 4.7). Os resultados pertinentes a essa etapa são apresentados no perfil
de permeabilidade mostrado na figura 4.8.
Devemos chamar a atenção para o fato que, durante a análise da linha 37,
os perfis de permeabilidade foram construídos na mesma posição, mas as
medidas de permeabilidade não foram realizadas exatamente no mesmo ponto.
Isto é, existe uma diferença lateral de aproximadamente 5 cm entre a posição
das medidas realizadas nos testemunhos e as medidas realizadas in situ. A
figura 4.9 mostra, de forma esquemática, esta diferença lateral entre a posição
das medidas realizadas nos dois casos estudados. É necessário destacar que
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apesar desta diferença na posição das medidas, observamos que, fora das
BD`s, não ocorrem grandes variações nos valores de permeabilidade
associados a uma mesma região. No entanto, é possível ocorrer uma grande
variação no valor de permeabilidade eventualmente associada a regiões que
apresentam BD`s em pontos correspondentes a apenas um dos perfis em
questão.
A figura 4.10 mostra a comparação entre perfis de permeabilidade obtidos
com as duas maneiras acima descritas. O perfil de permeabilidade associado a
medidas em testemunhos (em vermelho) apresenta, em sua maior parte, valores
bem mais elevados que aqueles obtidos com medidas realizadas in situ (em
azul). Isso ocorre devido à alta conectividade dos poros da rocha e ao pequeno
diâmetro dos testemunhos extraídos. Nestas condições, apesar do ar ser
adequadamente injetado na amostra, ocorre o seu escape através das paredes
laterais das amostras. Conseqüentemente, isto está gerando um efeito espúrio
que eleva, de forma exorbitante, o valor da permeabilidade, principalmente em
regiões que apresentam a rocha sã, altamente permeável. Portanto, os
testemunhos deveriam ter diâmetros bem maiores para evitar esse efeito. A
titulo de exemplo, podemos destacar os valores correspondentes às regiões
assinaladas por elipses na figura 4.10. Nestas, a permeabilidade no perfil em
testemunhos pode apresentar valores com até 4500 mD de diferença para um
valor associado a uma mesma posição no perfil in situ. Desta forma, realizamos
vários testes com testemunhos, de diferentes diâmetros, para investigar qual
dimensão seria a mais adequada para minimizar os efeitos de escape lateral de
ar, durante a realização das medidas. Estes testes permitiram concluir que
testemunhos com diâmetros superiores a duas polegadas, não apresentam
problemas, já discutidos na seção anterior, que poderiam eventualmente causar
grandes alterações nos valores das medidas de permeabilidade vertical.
Um outro aspecto importante a ser avaliado é a questão de que alguns
pontos do perfil realizado in situ apresentam valores de permeabilidade
superiores aos encontrados, na posição correspondente, no perfil em
testemunhos. De modo geral, este fato está associado à existência de BD`s
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apenas nos pontos onde foram realizadas as medidas em testemunhos, pois,
desta forma tais medidas apresentariam valores inferiores aos encontrados na
rocha sã analisada no perfil in situ. A titulo de exemplo podemos destacar os
pontos correspondentes a 8 m e 10 m na figura 4.10; nestes pontos, além de
observarmos claramente uma diferença superior a 500 mD, entre os valores
associados a uma mesma posição, constatamos a presença de BD`s apenas
nas medidas realizadas em testemunhos, fato que corrobora com nossa
afirmação.
Ainda com relação aos perfis da figura 4.10, vale salientar que, nas
medidas realizadas apenas em regiões que apresentam BD`s, podemos
observar dois aspectos importantes: (i) estas estruturas são identificadas nos
perfis, através dos baixos valores de permeabilidade apresentados; e (ii) as
medidas realizadas sobre tais estruturas não apresentam grandes discrepâncias
nos valores obtidos tanto por medidas in situ quanto em testemunhos.
No histograma da figura 4.11a, correspondente ao desvio padrão das
medidas realizadas em testemunhos, é possível avaliar o impacto causado pelo
escape de ar, através das paredes laterais dos testemunhos. A baixa
reprodutibilidade dos valores encontrados, para um mesmo ponto nestas
medidas, originou um erro percentual de aproximadamente 15% do valor de
permeabilidade encontrado. É necessário salientar que este escape de ar
inviabiliza o uso das medidas absolutas de permeabilidade, todavia não
compromete a relação de desigualdade entre os perfis. Ou seja, este fato não
altera a identificação de regiões mais ou menos permeáveis nos perfis. A título
de exemplo, podemos destacar os dois perfis da figura 4.10 que identificam
claramente, tanto as regiões que apresentam BD`s quanto às regiões com a
rocha sã, apesar de não apresentarem o mesmo valor de medidas.
Por outro lado, para o histograma da figura 4.11b, podemos observar a
alta reprodutibilidade nos valores de permeabilidade em um mesmo ponto,
obtidos no perfil realizado in situ, além de um baixo desvio padrão em torno da
média, que apresenta valores da ordem de 5% da permeabilidade encontrada
em cada ponto. Desta forma, concluímos que as medidas realizadas in situ,
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além de proporcionarem uma maior segurança e confiabilidade nos valores, não
apresentaram nenhum tipo de problema que eventualmente possa comprometer
o valor de permeabilidade encontrado.
Em função dos resultados discutidos acima, optamos por adquirir a
maioria dos perfis de permeabilidade através de medidas realizadas in situ,
devido à maior reprodutibilidade do valor das medidas, constatada através dos
baixos valores de desvio padrão. Todavia, medidas de permeabilidade
realizadas em testemunhos também serão utilizadas no presente trabalho. Uma
vez que, verificamos que testemunhos com maiores diâmetros não apresentam
tantas discrepâncias nos valores de permeabilidade medidos.

4.5 – Descrição dos Perfis de Permeabilidade Coletados

Objetivando investigar o impacto causado por BD`s na permeabilidade,
analisamos dois sítios com características distintas, quanto à formação destas
estruturas. O primeiro sítio estudado, o afloramento G1, apresenta um alto grau
de deformação, expondo zonas de bandas de deformação (ZBD`s) bastante
pronunciadas e várias BD`s ao longo de toda sua extensão (figura 2.3a). No
segundo sítio estudado (afloramento G14), foi identificado um arenito com
granulometria maior e menor grau de deformação, em relação ao afloramento
G1. No afloramento G14 foram identificadas algumas ZBD`s pouco espessas e
na maior parte de sua extensão ocorre à rocha sã (figura 2.3b).
Foram construídos quatro perfis de superfície em cada afloramento,
anteriormente citados, e dois perfis de poço apenas no afloramento G1. As
locações dos perfis serão apresentadas a seguir.

Afloramento G1

Neste afloramento, a localização dos perfis de permeabilidade com dados
de superfície e dos poços rasos foi definida a partir de uma análise dos
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resultados preliminares dos mapas estruturais de detalhe e das seções de GPR,
com o intuito de investigar o comportamento das regiões que apresentam BD`s,
anteriormente detectadas nos citados métodos. Os perfis, com medidas de
permeabilidade vertical, foram construídos na direção E-W ao longo da
superfície das linhas 07, 19, 27 e 37 da malha do GPR (figura 4.12), todos com
12 m de comprimento e distância de 0,1 m entre cada ponto medido. Cabe
destacar que estes perfis foram realizados com medidas in situ e que utilizamos
os mesmos procedimentos discutidos na seção anterior. Já os dois perfis de
poço foram construídos utilizando os testemunhos retirados dos poços 01 e 04,
posicionados nas linhas 04 e 12, respectivamente (ver figura 4.12). Os
testemunhos foram extraídos com a utilização de uma sonda rotativa que utiliza
uma broca diamantada com duas polegadas de diâmetro (figura 4.13). Nas
medidas de permeabilidade horizontal, realizadas nos testemunhos retirados dos
poços, utilizamos distâncias entre os pontos medidos que variaram entre 0,05 m
e 0,1 m, dependendo da quantidade de BD`s presentes em cada um deles.
Dois aspectos são considerados fundamentais para a construção de um
perfil de poço, a partir de medidas em testemunhos: a questão do diâmetro
utilizado e os critérios adotados para reposicionar estes testemunhos para a
profundidade real do poço.
No que se refere ao primeiro aspecto em questão, os vários testes de
aquisição de dados de permeabilidade, discutidos na seção anterior,
corroboraram para a determinação de um diâmetro mínimo para os testemunhos
analisados, a partir da qual os efeitos de escape de gás, através das paredes
laterais destes, sejam desprezíveis durante a realização das medidas de
permeabilidade.
Com relação ao segundo aspecto em questão, cabe destacar que apesar
de adotarmos várias precauções para a perfuração dos poços e retirada dos
testemunhos destes, ainda assim ocorreram discrepâncias entre o comprimento
da profundidade perfurada no poço e o comprimento total dos testemunhos
recuperados. No poço 01 a sonda atingiu 23 m de profundidade; no entanto, foi
possível recuperar apenas 19 m de testemunho. Já no poço 04, a sonda
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perfurou 15 m de profundidade e apenas recuperamos 11 m de testemunho.
Estas discrepâncias estão relacionadas a alguns níveis, em subsuperfície, que
apresentam uma rocha mais friável (quebradiça), provavelmente associada a
uma fácies de areia mais grossa. Estes níveis além de comprometer a
integridade dos testemunhos, apresentam baixas taxas de recuperação que
podem chegar a apenas 30% da profundidade perfurada. Em virtude destas
baixas taxas de recuperação, apresentadas em tais níveis, tomamos a
precaução de efetuar um rigoroso controle de campo, durante a perfuração de
cada poço. Para tanto, realizamos uma análise detalhada para cada metro
perfurado no poço. Isto é, estimamos a profundidade aparente e a profundidade
real para os testemunhos recuperados, como também calculamos a taxa de
recuperação destes, metro a metro. Ainda com relação aos testemunhos,
utilizamos caixas de madeira especialmente construídas para armazenamento
destes, na profundidade real estimada, como mostra a figura 4.14. Cabe
destacar que, para efetuarmos o reposicionamento dos testemunhos em
profundidade, além de um rigoroso controle de campo também foram utilizados
critérios geofísicos, através da análise das seções de GPR, correspondentes à
posição dos poços, e critérios estratigráficos.

Afloramento G14

Neste afloramento, a localização dos perfis foi determinada a partir de
uma análise geológica estrutural e estratigráfica, de forma a priorizar a
construção de perfis verticais e sub-verticais na porção oeste do mesmo (figura
2.3b).

Em

particular,

pretendemos

investigar

o

comportamento

da

permeabilidade nas regiões de transição, entre a rocha sã e as ZBD`s pouco
espessas,

e

avaliar

possíveis

alterações

decorrentes

de

variações

granulométricas e texturais em algumas áreas deste afloramento. Após tal
definição, construímos quatro perfis de permeabilidade (figura 4.15) com
espaçamentos de 0,1 m entre pontos medidos e comprimentos que variaram
entre 4 m e 15 m. Os perfis 01 e 02 possuem 13 m de comprimento e os perfis

Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN

Brandão de Miranda, H.C.

51

03 e 04 possuem comprimentos de 15 m e 4 m, respectivamente. No que se
refere à preparação da superfície da rocha, locais para medidas de
permeabilidade

e

aquisição

dos

dados,

foram

adotados

os

mesmos

procedimentos utilizados para a prática de medidas de permeabilidade in situ,
discutidos anteriormente.
Destacamos que neste trabalho, durante todas as etapas de testes e
aquisição de dados de permeabilidade, foram analisados aproximadamente
1600 pontos, totalizando em aproximadamente 5000 medidas efetivamente
realizadas de permeabilidade.
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Figura 4.3: Utilização da furadeira, com uma broca diamantada para a extração
dos testemunhos ao longo da linha 37 da malha do GPR no afloramento G1.
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Figura 4.6: Preparação e raspagem da superfície do afloramento G1
para realização das medidas de permeabilidade in situ, ao longo da
linha 37 da malha de GPR.
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Figura 4.7: Utilização do minipermeâmetro para a aquisição de medidas
de permeabilidade, in situ , na linha 07 da malha do GPR, afloramento G1.
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Figura 4.9: Representação esquemática da diferença lateral entre a

posição das medidas realizadas nos testemunhos e as medidas
realizadas in situ, nos pontos analisados ao longo da linha 37 da
malha do GPR no afloramento G1.
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Figura 4.11: Histogramas do desvio padrão das medidas de permeabilidade ao longo
da linha 37 da malha do GPR no afloramento G1. a) Medidas realizadas em
testemunhos. b) Medidas realizadas in situ.
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Figura 4.13: Sonda rotativa utilizada para a perfuração dos poços
rasos no afloramento G1.

Figura 4.14: Armazenamento dos testemunhos recuperados em caixas de madeira.
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CAPÍTULO 5 – INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

Neste capítulo apresentamos a capacidade dos dados de GPR, em
resolver ou detectar bandas de deformação (BD`s) e zonas de bandas de
deformação (ZBD’s). Em seguida, analisamos o impacto causado por estas
estruturas na permeabilidade da rocha sã. Por fim, avaliamos a possibilidade de
uma correlação entre as BD’s, detectadas pelo GPR, pelos perfis de
permeabilidade e pelos mapas estruturais.

5.1 – Identificação de falhas com o GPR

Nesta seção, partindo da definição de uma falha, vamos apresentar uma
analogia dos critérios de identificação destas estruturas em rochas e em seções
de GPR. Para tanto, utilizamos a definição de rejeito de falha para estabelecer
critérios de associação dos deslocamentos entre refletores identificados nas
seções de GPR, a estas estruturas.
Em rochas, uma falha pode ser definida como um plano de deslocamento
entre dois blocos de rocha, onde o rejeito da mesma mede o deslocamento de
um bloco em relação ao outro. Em particular, tais estruturas identificadas em
arenitos também podem ocorrer de duas formas: i) como Bandas de
Deformação (BD`s), com espessuras de aproximadamente um milímetro,
comprimentos de dezenas de metros e rejeitos de poucos centímetros; e ii)
como Zonas de Bandas de Deformação (ZBD`s), constituídas de várias bandas
de deformação, pouco espaçadas, e com rejeitos de poucos centímetros a
decímetros (Antolellini e Aydin, 1994). Por outro lado, no que se refere a uma
seção de GPR, o contraste entre uma banda de deformação (BD) e a rocha sã,
na maioria das vezes, não é suficiente para gerar uma reflexão contínua e,
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assim, o plano de falha não é normalmente detectado. Contudo, a sua presença
(na seção de GPR) pode ser inferida a partir do deslocamento que a BD
ocasiona entre estratos (refletores) vizinhos.
A título de exemplo, da identificação de BD`s em seções de GPR,
apresentaremos uma região em detalhe, delimitada por um retângulo amarelo na
figura 5.1, correspondente à linha 51 da malha de aquisição do GPR, no
afloramento G1 (figura 3.5). Nesta seção, é possível identificar estruturas que
apresentam deslocamentos, entre refletores vizinhos, com mergulhos para oeste
possivelmente associados à BD`s, como mostram as regiões destacadas pelas
elipses (I), (III) e (IV) na figura 5.2. Cabe salientar que, de modo geral, não é
possível atribuir/associar qualquer deslocamento, entre refletores em uma seção
de GPR, a uma BD. Porque tal estrutura possui particularidades que devem ser
analisadas rigorosamente antes de qualquer associação.
Apresentamos, a seguir, alguns critérios de identificação de BD`s em
seções de GPR, por nós estabelecidos, com o objetivo de aumentar o grau de
confiabilidade na caracterização destas estruturas nas seções.

5.1.1 – Critérios para identificação de BD`s em seções de GPR

Baseados na diferença de magnitude do rejeito de falha, apresentado
pelas BD`s, elaboramos uma classificação preliminar para a identificação destas
estruturas nas seções de GPR: (i) BD`s que apresentam rejeitos de falha,
maiores ou da ordem da espessura de um refletor na seção, isto é ½
comprimento de onda no sinal do GPR (ver elipses I, III e IV na figura 5.2); e (ii)
BD`s que apresentam rejeitos de falha menores que a dimensão de um refletor
na seção (½ comprimento de onda) (elipse II na figura 5.2).
Dentre estas BD`s, citadas anteriormente, as classificadas como do tipo
(i), são identificadas de forma clara e com uma maior margem de segurança nas
seções de GPR. Por outro lado, as classificadas como do tipo (ii) apresentam
deslocamentos

entre

refletores

muito

discretos,

muitas

vezes

quase
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imperceptíveis, mas ainda sim, (algumas destas) podem ser identificadas como
BD`s nas seções (ver elipse II na figura 5.2).

5.1.2 – Critérios para identificação de problemas de estática nas
seções de GPR

Foi necessária a elaboração de uma estratégia para a identificação de
possíveis problemas de estática nas seções de GPR (discutidos no capitulo 3).
Tal estratégia tem como objetivo principal evitar, ou pelo menos diminuir, a
possibilidade de se cometer erros na interpretação, caso os deslocamentos
entre refletores causados por tais problemas sejam confundidos com os rejeitos
de falha apresentados pelas BD`s nas seções.
Com base na principal característica destes problemas de estática que é
apresentar deslocamentos entre refletores, desenvolvemos três critérios para
identificação dos mesmos nas seções de GPR: i) As faixas verticais apresentam
continuidade ao longo de toda seção e não em regiões isoladas, como é o caso
do rejeito de falha das BD`s; ii) Os deslocamentos decorrentes destas faixas
apresentam a mesma magnitude ao longo da seção; e iii) Estas faixas apenas
apresentam deslocamentos verticais, diferentemente das BD`s que apresentam
deslocamentos com mergulhos para leste e oeste nas seções. Vale salientar que
além dos critérios estabelecidos anteriormente, uma característica fundamental
para a identificação de tais problemas de estática (faixas verticais) é a ausência
de significado geológico. Estes problemas foram detectados em várias seções,
mas a titulo de exemplo, vamos nos restringir a mostrar apenas a seção da linha
04, da malha do GPR, no afloramento G1 (figura 3.4).
A figura 5.3 mostra a seção de GPR, anteriormente citada, que apresenta
faixas (artefatos) verticais que estão deslocando refletores ao longo de toda
seção. Analisando a região delimitada por um retângulo amarelo na figura
anteriormente citada, ampliada na figura 5.4a, é possível observar que: (i) tais
faixas apenas são identificadas através da ampliação de regiões na seção; (ii)
estes artefatos possuem todas as características atribuídas aos problemas de
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estática; e (iii) as faixas não possuem nenhum sentido geológico, como mostra a
figura 5.4b. Em suma, as faixas verticais foram originadas em decorrência da
instabilidade na posição das pranchas de madeira, já discutidas no
processamento dos dados no capitulo 3. Contudo, vale salientar que embora
tenha sido realizado um pré-processamento dos dados, visando corrigir
eventuais problemas de estática, não foi possível corrigir todos os problemas
detectados nas seções. Isso se deve ao fato de alguns destes apresentam
padrões fora dos limites admissíveis pelo método utilizado, impossibilitando,
assim, uma correção eficaz destes problemas através da utilização de filtros no
pré-processamento.

5.2 – Limites de Resolução para o Imageamento de BD`s nas seções de
GPR

Nesta seção apresentamos a capacidade de resolução dos dados de
GPR, em cada freqüência utilizada. Para tanto utilizamos os critérios de
identificação de BD`s em seções de GPR, discutidos na seção anterior, para
quantificar as dimensões destas estruturas nas seções.
As seções com freqüência de 200 MHz proporcionaram um imageamento
de alta resolução que possibilitou a detecção de BD`s (classificadas como do
tipo (i) na seção anterior) que apresentaram rejeitos de falha com
deslocamentos da ordem de dez centímetros, como mostram os detalhes das
elipses I e III na figura 5.5. Adicionalmente, as BD’s classificadas como do tipo
(ii) na seção anterior, também foram detectadas através de rejeitos de falhas
com comprimentos menores que 10 cm, como mostra o detalhe da elipse II na
figura 5.5. Desta forma, a freqüência de 200 MHz possibilitou a detecção de
estruturas que apresentam dimensões inferiores ao limite de resolução da
antena de 200MHz. Fato este, apenas possível devido inferência na localização
da BD`s, por meio dos rejeitos de falha apresentados pelas mesmas nas seções.
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As seções adquiridas com a freqüência de 80 MHz não possuem
resolução suficiente para detectar as estruturas que apresentaram pequenos
rejeitos, como aqueles identificados nas seções com freqüência de 200 MHz.
Isto é, as BD`s, classificadas com do tipo (ii) na seção anterior (ver elipse II na
figura 5.2 e elipse II na figura 5.5). Por outro lado, as BD`s classificadas com do
tipo (i) na seção anterior, embora possuam dimensões abaixo do limite de
resolução da freqüência de 80 Mhz, podem ser inferidas através dos
deslocamentos entre extratos. A titulo de exemplo apresentamos um detalhe
ampliado da figura 5.6, que mostra a mesma região discutida nas figuras 5.1 e
5.2, mas agora adquirida com a freqüência de 80 MHz (figura 5.7). Nesta figura
podemos observar que:
(i) os rejeitos de falha são detectados com pelo menos 25 cm de
comprimento.
(ii) as estruturas classificadas como do tipo (i) na freqüência de 200 MHz,
podem ser identificadas por apresentarem rejeitos verticais claramente
perceptíveis (elipse I na figura 5.7) ou através de suaves deslocamentos
entre refletores, como mostra a elipse III na figura 5.7.
(iii) as estruturas classificadas como do tipo (ii) na freqüência de 200 MHz,
não foram detectas, como mostram as elipses II e IV na figura 5.7.
Partindo agora para uma análise mais geral dos dados de GPR, vamos
apresentar duas seções da linha 07 da malha de GPR no afloramento G1,
adquiridas com diferentes freqüências (figura 5.8). Na seção com freqüência de
200 MHz foi possível imagear um maior número de BD`s, principalmente na
parte inferior da seção (figura 5.8a). Esse fato é possível devido à alta resolução
das seções com esta freqüência o que possibilita a detecção de BD`s com
menores dimensões. Cabe destacar que a região delimitada pela elipse na figura
5.8a possui uma queda na amplitude do sinal, possivelmente associada a uma
diminuição granulométrica e um adensamento das BD`s nesta região. Essa
interpretação é corroborada por dados obtidos com a análise dos testemunhos
dos poços rasos, como discutiremos adiante. Por outro lado, com a freqüência
de 80 MHz, não foi possível imagear todas BD`s detectadas na freqüência de
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200 MHz, pois a maior parte destas estruturas se encontra fora do limite de
resolução da freqüência de 80 MHz (figura 5.8b), como discutido anteriormente.
Contudo, alguns refletores possivelmente associados a superfícies limitantes no
afloramento, foram melhor imageados nas seções adquiridas com esta
freqüência, como mostra a porção superior da figura 5.8b.

5.2.1 - Efeitos da Geometria de Aquisição

Ainda no contexto da resolução apresentamos os resultados da utilização
de diferentes arranjos de antenas aplicados ao imageamento de BD`s nas
seções de GPR. Para tanto, vamos utilizar a região em detalhe, delimitada por
um retângulo amarelo na figura 5.6, agora adquirida com diferentes arranjos de
antena na freqüência de 80 MHz (figura 5.9). Constatamos que na seção
correspondente ao arranjo com antenas orientadas perpendiculares a linha de
aquisição (figura 5.9a) é possível visualizar as principais BD`s com mergulhos
para oeste que foram detectadas pela seção de 200 MHz (elipses I e III na figura
5.9a). Por outro lado na seção correspondente ao arranjo com antenas
orientadas paralelamente à linha de aquisição (figuras 5.9b) não foi possível
imagear de forma clara algumas BD`s detectadas no arranjo anterior. Entretanto
a BD identificada na elipse IV foi imageada com melhor resolução neste arranjo.
De modo geral, as seções adquiridas com antenas com um arranjo
perpendicular, proporcionaram a detecção das principais estruturas presentes no
afloramento e que também foram identificadas pela antena de 200 MHz.
Diferentemente o arranjo com antenas orientadas paralelamente as linhas não
apresenta resultados satisfatórios para a detecção da maioria das BD`s. Vale
salientar

que

os

resultados

obtidos

com

diferentes

polarizações

não

apresentaram grandes diferenças para o imageamento das BD`s devido ao
complexo arranjo destas estruturas, contudo o primeiro arranjo testado (com
antenas perpendiculares) proporcionou melhores resultados no que diz respeito
à detecção destas estruturas.
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5.3 – Resultados Preliminares da Interpretação de BD`s nas Seções de GPR

Numa análise interpretativa preliminar, das seções de GPR, utilizando o
software SeisX da Paradigm Geophysical, identificamos um conjunto principal de
BD`s com direção NNE e mergulhos para leste, além de BD´s antitéticas
subordinadas com mergulho para oeste (figuras 5.10 e 5.11). Este resultado esta
em concordância com a caracterização geológica estrutural das BD`s no
afloramento G1, como discutido no capitulo 2.
O mapa estrutural de detalhe, do afloramento G1, posicionado sobre uma
seção da linha 07, com freqüência de 200 MHz é apresentado na figura 5.10.
Nesta seção foi possível identificar a continuidade, em subsuperfície, de
algumas BD`s que também foram mapeadas em superfície.
A figura 5.11 mostra um cubo 3D de GPR, com freqüência de 80 MHz,
compreendido na região entre as linhas 07 e 26 da malha de aquisição (figura
3.4). De maneira semelhante à seção com freqüência de 200 MHz, no cubo
anteriormente citado, também foi possível identificar a continuidade de algumas
BD`s com mergulhos para leste e oeste. Principalmente das BD`s que
apresentam maiores espessuras, sendo estas, representadas no mapa por
traços mais espessos e escuros (figura 5.11). Por outro lado algumas BD`s que
apresentam menores espessuras (representadas por traços finos no mapa) não
foram identificadas nas seções, porque tais estruturas se encontram fora do
limite de resolução da freqüência de 80 MHz.

5.4 – Dados de Permeabilidade

Nesta seção, partindo dos critérios de identificação de BD`s discutidos no
capitulo 4, analisamos os perfis de permeabilidade adquiridos nos afloramentos
estudados (figuras 4.12 e 4.15), com o objetivo de tentar caracterizar o
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comportamento da permeabilidade em áreas que apresentam a rocha sã, áreas
deformadas com BD`s e também nas regiões de transição até a rocha sã.
Afloramento G1
O perfil de permeabilidade realizado na linha 07 (ver figura 4.12) é
mostrado na figura 5.13, juntamente com um foto mosaico da superfície, para
ilustrar a grande densidade de BD’s existente. As áreas de maior concentração
de BD’s, bem como de rocha sã, são representadas pelos detalhes 01 e 02,
respectivamente.
Na primeira região em destaque, agora ampliada e analisada em detalhe
na figura 5.14, foi possível avaliar o impacto causado por um aumento na
densidade de BD`s, nas regiões identificadas por elipses no foto mosaico e suas
correspondentes posições no gráfico de permeabilidade (figura 5.14). Nestas
regiões, a posição exata onde foi identificado o adensamento das BD`s
apresenta uma grande diminuição de permeabilidade, como mostra a figura
5.14. Na segunda região em destaque, ampliada na figura 5.15, podemos
observar uma área, entre 10 m e 12 m no perfil, que apresenta uma variação na
densidade de BD`s que decresce no sentido leste (isto é, diminui a quantidade
de BD`s nesta direção). Em suma, o gráfico de permeabilidade e o foto mosaico,
correspondentes a esta região mostram que existe uma relação inversa entre a
densidade de BD`s e a permeabilidade. Tal relação é representada por um
crescimento nos valores da permeabilidade a partir do limite de transição deste
adensamento, em concordância com o que foi discutido anteriormente.
Afloramento G-14
O gráfico do perfil 01 do afloramento G14 (figura 5.12) mostra o efeito
causado por ZBD`s na permeabilidade da rocha sã. Neste perfil detectamos
duas ZBD`s localizadas entre 5 m e 8 m que apresentam valores de
permeabilidade da ordem de 5 mD e identificamos a rocha sã com
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permeabilidade media de aproximadamente 2000 mD, como mostra a figura
5.12. Conhecendo a permeabilidade das ZBD’s e da rocha sã foi possível
identificar uma ascendência simétrica nos valores de permeabilidade do centro
para as extremidades deste perfil (região de transição até a rocha sã). Em suma,
à medida que nos afastamos das posições onde foram detectadas as ZBD`s
observamos um aumento gradual da permeabilidade, fato que determina o
comportamento da permeabilidade na região de transição até a rocha sã (figura
5.12).
Analisando o perfil 02 (figura 4.15) identificamos duas regiões com
diminuição de permeabilidade, entre 4 m e 7m de profundidade, relacionadas à
presença de BD`s ao longo do perfil, como mostra a figura 5.16. A partir de 7 m
de profundidade, este perfil apresenta uma elevação significativa nos valores de
permeabilidade. Tal elevação está associada a um aumento granulométrico e
textural em uma região que não apresenta BD`s (figura 5.16).
Analisando o gráfico de permeabilidade do perfil 02 (figura 4.15) foi
possível

detectar

duas

regiões

que

apresentam

baixos

valores

de

permeabilidade e que estão associadas a diminuições granulométricas e
texturais, possivelmente associadas a camadas de arenito ligadas a reativações
de ciclos deposicionais na área. Estas regiões são detectadas, nos gráficos de
permeabilidade, através de eventos que apresentam moderadas diminuições de
permeabilidade de forma cíclica. Tais eventos estão identificados por elipses
amarelas no gráfico de permeabilidade, nas profundidades de 3 m e 12 m
respectivamente, como mostra a figura 5.17.
Comparando estes dois eventos (citados anteriormente) com as BD`s
detectadas no mesmo perfil, podemos estabelecer diferenças para a
identificação das estruturas que estão causando diminuições de permeabilidade
no afloramento G14: as BD`s causam diminuições bruscas de permeabilidade
que podem atingir valores de aproximadamente 5 mD. Por outro lado, as
camadas

de

arenito

que

apresentam

diminuições

de

granulometria

possivelmente ligadas a reativações de ciclos deposicionais, apresentam valores
de permeabilidade de aproximadamente 350 mD.
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A região referente ao perfil 04 (figura 4.15) apresenta camadas de arenito
com estratificações cruzadas, na porção superior, e estratificações plano
paralelas de baixo ângulo, na porção inferior, como mostra a figura 5.18. Estas
estruturas possuem diferentes valores de permeabilidade devido a diferenças
granulométricas e texturais associadas às mesmas. A região que apresenta uma
camada com estratificações cruzadas (região entre 0 a 2,5 m no gráfico) possui
uma permeabilidade mais alta. Por outro lado, a partir da interface entre a
camada com estratificações cruzadas e a camada com estratificações plano
paralelas (região entre 2,5m e 4m) observamos uma diminuição dos valores de
permeabilidade, como mostra o gráfico de permeabilidade da figura 5.18.

5.5 – Dados de Permeabilidade e Seções de GPR

Partindo das informações contidas em seções anteriores, vamos investigar
a hipótese de correlação entre as BD`s detectadas pelas seções de GPR,
mapas estruturais de detalhe e em perfis de permeabilidade. Para tanto,
realizamos uma análise interpretativa, de forma integrada, dos dados adquiridos
sobre a linha 07 da malha do GPR no afloramento G1 (figura 4.12).
A figura 5.19 mostra a sobreposição da seção de GPR, do mapa estrutural
e do perfil de permeabilidade, que foram adquiridos sobre a linha anteriormente
citada. Nesta figura observamos que algumas BD`s com mergulhos para leste e
oeste foram detectadas na seção de GPR, no mapa estrutural de detalhe e
também no perfil de permeabilidade (ver elipses A e B na figura 5.19). Tais BD`s
podem ser identificadas com clareza no perfil de permeabilidade devido aos
baixos valores de permeabilidade apresentados no gráfico, como mostram as
regiões correspondentes às elipses A e B na figura 5.19. Em suma, observamos
que as principais BD`s são identificadas na mesma posição espacial tanto em
superfície, através de mapas estruturais e perfis de permeabilidade, quanto em
subsuperfície através das seções de GPR.
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Ainda com relação a figura 5.19, observamos que a região compreendida
entre 10 m e 12 m apresenta uma ascendência nos valores de permeabilidade
na direção leste (já discutida no capitulo 4 e em seções anteriores) condizente
com a ausência de BD`s na seção de GPR e no mapa estrutural. Este fato
reforça a existência de uma relação direta entre os resultados obtidos pelas
seções de GPR, pelos gráficos de permeabilidade e mapas estruturais de
detalhe.

5.6 – Perfis de Poço e Seções de GPR

Partindo dos resultados discutidos na seção anterior vamos investigar a
influência das BD`s e ZBD`s nas camadas mais profundas do afloramento G1.
Para tanto, realizaremos uma análise interpretativa detalhada, das seções 3D de
GPR nas linhas 04 e 12 da malha de aquisição e dos perfis de permeabilidade
construídos nas regiões onde foram perfurados os poços 01 e 04 (figura 4.12).
Analisando os perfis de permeabilidade dos poços 01 e 04 associados às
seções de GPR detectamos uma diminuição de permeabilidade na parte inferior
da seção, condizente com o aumento da densidade de BD`s nesta região, como
mostram as figuras 5.20 e 5.21.
Analisando a parte superior da seção da linha 04 nas proximidades do
poço 01 (figura 5.20), identificamos um arenito com maior porosidade e
granulometria grossa, possuindo permeabilidade média da ordem de 2500 mD
nas áreas com a rocha sã. Nesta mesma seção, uma região compreendida entre
5 m e 6 m de profundidade apresenta refletores com fortes amplitudes e
ausência de BD`s possivelmente associados a uma fácies de areia mais grossa
e de alta porosidade que diminuiu a taxa de recuperação dos testemunhos
(como discutido no capitulo 4) e originou uma região sem informações de
permeabilidade (figuras 5.20 e 5.22). Por outro lado, a seção de GPR associada
ao poço 04 (figura 5.21) possui características semelhantes às apresentadas
pela seção do poço 01, no entanto, a permeabilidade média da parte superior
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desta seção apresenta valores de aproximadamente 900 mD. Nesta seção
também é possível identificar a região que apresenta uma fácies de areia mais
grossa, identificada agora entre 4 m e 5m de profundidade, como mostram as
figuras 5.21 e 5.23.
Duas ZBD`s identificadas na porção superior da seção da figura 5.20
estão causando diminuições de permeabilidade em torno de 1 m e próximo a 4
m de profundidade, como mostram as elipses I e II na figura 5.20. Vale salientar
que embora a figura 5.22 também mostre a seção de GPR referente ao poço 01,
mas adquirida com freqüência de 80 MHz, apenas é possível identificar a ZBD`s
que causa diminuição de permeabilidade em torno de 4 m de profundidade
(elipse II na figura 5.22). Fato este, decorrente da falta de resolução da
freqüência de 80 MHz para o imageamento de estruturas com menores
dimensões (como discutido anteriormente).
Uma estrutura interessante identificada como uma ZBD’s e localizada à
aproximadamente 9 m de profundidade nas figuras 5.20 e 5.22, delimita uma
região de transição na seção de GPR e no perfil de permeabilidade. Esta ZBD`s
delimita uma mudança de fase no perfil de permeabilidade, que esta associada a
uma diminuição granulométrica e textural, também observada na analise dos
testemunhos correspondentes a este poço.
Na seção da linha 12, agora referente ao poço 04, é possível identificar
um

padrão

de

correspondente

deformação
ao

poço

01.

semelhante
Entretanto,

ao

apresentado

uma

ZBD’s

pela

seção

identificada

à

aproximadamente 11 m de profundidade apresenta características semelhantes
à ZBD’s identificada a 9 m de profundidade no poço 01, delimitando esta uma
mudança de fase no perfil de permeabilidade referente a poço 04 (ver elipse III
nas figuras 5.21 e 5.23).
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Figura 5.1: linha 51, freqüência de 200MHz. Afloramento G1. Em destaque, um detalhe
apresentando zonas de bandas de deformação com mergulhos para oeste.
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Figura 5.2: Detalhe da figura 5.1. Linha 51, freqüência de 200MHz. Estruturas com
deslocamento entre refletores vizinhos apresentando mergulhos para oeste e
possivelmente associados à BD`s (elipses I, II, III e IV). As elipses I, III e IV destacam
estruturas com rejeitos verticais maiores ou da ordem que meio comprimento de onda.
Por outro lado, a elipse II destaca uma estrutura com rejeito vertical menor que meio
comprimento de onda.
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Figura 5.3: Seção 04 da malha de GPR. Freqüência de 200 MHz. Afloramento G1. Em
destaque um detalhe da parte superior da seção, mostrando os problemas associados
a estática.
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Figura 5.5: Detalhe da figura 5.1. Linha 51, freqüência de 200MHz. Capacidade de
resolução do dado de GPR, detectando BD`s apresentando rejeitos de falhas com até
dez centímetros (elipses I e III) A Elipse II apresenta uma BD inferida com rejeito de
falha com comprimento abaixo da resolução desta freqüência.

Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN

Brandão de Miranda, H.C.

83

Figura 5.6: linha 51, freqüência de 80MHz. Afloramento G1. Em destaque, um detalhe
da mesma região analisada na figura 5.1, apresentando ZBD`s com mergulhos para
oeste.
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Figura 5.7: Detalhe da figura 5.6. Linha 51, freqüência de 80MHz.
resolução do dado de GPR, detectando BD`s com rejeitos de falha
comprimento. Esta freqüência imageou algumas BD`s (elipses I
detectadas pela freqüência de 200 MHz (figura 5.2), mas as BD`s
deslocamentos na seção de 200 MHz, não foram detectadas (elipse II).
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Figura 5.10: Correlação entre a seção de GPR (freqüência de 200MHz) da linha 07 e o
mapa estrutural de detalhe da superfície (modificado de Guedes e Alves da Silva,
2003b). Notar que as BD’s imageadas mostram mergulhos para leste e oeste.
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Figura 5.11: Correlação entre a seção de GPR (freqüência de 80MHz) da linha 07 e o
mapa estrutural de detalhe da superfície (modificado de Guedes e Alves da Silva,
2003b). Notar que as BD’s imageadas mostram mergulhos para leste e oeste.
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Figura 5.15: linha 07 - detalhe 02, Perfil de permeabilidade e foto mosaico da
superfície do afloramento G1 (região de detalhe da fig. 5.13). Notar uma zona pouco
deformada, sem bandas de deformação, entre 11 m e 12 m, associada a um
aumentando de permeabilidade no gráfico.
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Figura 5.20: Poço 01 - Linha 04 - freqüência de 200 MHz. Seção de GPR, mapa
estrutural de detalhe e perfil de permeabilidade, afloramento G1. Em destaque: a
diminuição de permeabilidade causada pelo aumento do número de bandas de
deformação, na parte inferior da seção. Entre 5 m e 6 m de profundidade a seção
apresenta uma lente deposicional com alta porosidade e granulometria grosseira,
influenciando no aumento da permeabilidade e na diminuição da taxa de recuperação
dos testemunhos.
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Figura 5.21: Poço 04 - Linha 12 - freqüência de 200 MHz. Seção de GPR, mapa
estrutural de detalhe e perfil de permeabilidade, afloramento G1. Em destaque: a
diminuição de permeabilidade causada pelo aumento do número de bandas de
deformação, na parte inferior da seção. Entre 4 m e 5 m de profundidade a seção
apresenta uma lente deposicional com alta porosidade e granulometria grosseira,
influenciando no aumento da permeabilidade e na diminuição da taxa de recuperação
dos testemunhos.
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Figura 5.22: Poço 01 - Linha 04 - freqüência de 80 MHz. Cubo de GPR, mapa
estrutural de detalhe e perfil de permeabilidade, afloramento G1. Em destaque: zonas
de bandas de deformação influenciando fortemente a permeabilidade ao longo desta
seção. Regiões com alta porosidade e granulometria grosseira entre 5m e 6m,
influenciando no aumento da permeabilidade e na diminuição da taxa de recuperação
dos testemunhos.
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Figura 5.23: Poço 04 - Linha 12 - freqüência de 80 MHz. Cubo de GPR, mapa
estrutural de detalhe e perfil de permeabilidade, afloramento G1. Em destaque: zonas
de bandas de deformação influenciando fortemente a permeabilidade ao longo desta
seção. Regiões com alta porosidade e granulometria grosseira entre 4m e 5m,
influenciando no aumento da permeabilidade e na diminuição da taxa de recuperação
dos testemunhos.
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da mesma forma que no método da sísmica de reflexão, o processamento
é uma etapa essencial no resultado final de um levantamento de GPR. Por que
este possibilita um tratamento dos dados, ressaltando feições que podem estar
mascaradas por eventuais ruídos contidos no dado bruto e efeitos de distorção e
atenuação do sinal. Portanto, o sucesso de um imageamento está intimamente
ligado a um adequado tratamento dos dados durante o processamento, desde
que os dados de campo estejam livres de ruídos superficiais e que sejam
estabelecidas rotinas de processamento adequadas para o dado bruto.
A utilização do GPR para a caracterização de feições estruturais em
análogos de afloramentos falhados e com um alto grau de deformação pode
proporcionar um imageamentos de alta resolução. Possibilitando assim, a
detecção de bandas de deformação (BD`s) que apresentam rejeitos de falha da
ordem de 10 cm.
O desenvolvimento de uma vedação de silicone para o minipermeâmetro
proporcionou um aumento considerável na precisão deste equipamento, como
também, viabilizou a aquisição de dados de campo, através de medidas
realizadas in situ. Vale salientar que apenas foi possível adquirir tais medidas, in
situ, devido ao desenvolvimento de uma metodologia de aquisição para medidas
de permeabilidade em afloramentos. Em suma as medidas de permeabilidade
apresentaram um baixo desvio padrão e possibilitaram a caracterização de
bandas de deformação (BD`s) e regiões que apresentam a rocha sã.
Adicionalmente foram identificadas regiões com diminuições granulométricas e
texturais, ligadas a reativações de ciclos deposicionais na área sob investigação.
A interpretação conjunta dos dados de GPR, mapas estruturais e perfis de
permeabilidade mostrou que: as BD`s, identificadas na subsuperfície do
afloramento G1, podem formar barreiras na direção horizontal EW da seção,
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dificultando, assim, o fluxo de fluido nesta direção devido à geometria e ao
caráter selante apresentado por estas BD`s. Por outro lado, as regiões com a
rocha sã (pouco deformadas) que não apresentam BD`s possuem altos valores
de permeabilidade, facilitando assim o fluxo de fluidos na direção vertical NNE.
Neste contexto, uma feição identificada como uma fácies de areia grossa com
alta porosidade, na parte central das seções dos poços 01 e 04, poderá atuar
como uma importante camada carreadora no afloramento, proporcionando esta,
condições favoráveis para o deslocamento de fluidos tanto na direção horizontal
EW com na direção vertical NNE.
Os resultados obtidos neste trabalho mostram que o GPR pode auxiliar na
interpretação e integração de diferentes bases de dados, como dados de
geologia estrutural e de permeabilidade, tanto de superfície, através de perfis
horizontais, quanto em subsuperfície utilizando dados extraídos de perfis em
poços rasos. Desta forma, este método geofísico (GPR) pode ser um
interessante instrumento de integração entre os dados observados em escala de
afloramento, em superfície, e os dados sísmicos convencionais utilizados na
industria do petróleo, auxiliando no entendimento do impacto de falhas e fraturas
nas condições permo-porosas de um reservatório de petróleo.
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