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RESUMO 

Nesse trabalho são apresentados os procedimentos metodológicos envolvidos no 

imageamento digital em mesoescala de um bloco de rochas travertinas de idade quaternária, 

oriundas da cidade de Acquasanta, situada na cordilheira dos Apeninos, na Itália. Esse bloco 

rochoso, denominado de T-Block, foi armazenado no pátio do Laboratório Experimental de 

Petróleo "Kelsen Valente" (LabPetro), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) para 

que a partir dele fossem realizados estudos científicos, principalmente para grupos de pesquisa 

das universidades e centros de pesquisa brasileiros que atuam nas áreas de caracterização de 

reservatório e imageamento digital 3D. A proposta deste trabalho consiste na elaboração de um 

Modelo de Sólido Digital, a partir da utilização de técnicas não-invasivas de imageamento digital 

3D das superfícies interna e externa do T-Block. Para o imageamento das superfícies externas foi 

utilizada a tecnologia LIDAR (Light Detection and Range) e para o imageamento das superfícies 

internas foi feita a utilização do Ground Penetrating Radar (GPR), além disso, foram adquiridos 

perfis de Gamma Ray com um Gamaespectômetro portátil. O objetivo do imageamento digital 

3D consistiu na identificação e parametrização de superfícies geológicas e de fácies sedimentares 

que pudessem representar heterogeneidades deposicionais em mesoescala, tomando como base 

de estudo um bloco rochoso com dimensões de aproximadamente 1,60m x 1,60m x 2,70 m. Os 

dados adquiridos por meio do Laser Scanner terrestre disponibilizaram informações espaciais 

georreferenciadas da superfície do bloco (X, Y, Z), além de valores de variação de intensidade 

de retorno do raio laser e dados RGB com alta resolução (3 mm x 3 mm), totalizando 28.505.106 

pontos adquiridos. Essas informações foram utilizadas como auxilio durante a interpretação dos 

radargramas e estão prontas para ser exibidas em salas de realidade virtual. Com o GPR, foram 

adquiridos 15 perfis de 2,3 m e 2 grids 3D, cada um com 24 seções horizontais de 1,3 m e 14 

seções verticais de 2,3 m, tanto com a antena de 900 MHz quanto com a antena de 2600 MHz. 

Por fim, o uso do GPR associado ao Laser Scanner possibilitou a identificação e mapeamento 3D 

de 3 radarfácies distintas as quais foram correlacionadas a 3 fácies sedimentares já que já haviam 
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sido definidas no inicio do trabalho. Os 6 perfis de raios gama mostraram uma baixa variação na 

amplitude dos valores de radioatividade. Provavelmente, isso ocorreu devido ao fato das 

camadas sedimentares perfiladas possuírem a mesma composição mineralógica, sendo 

compostas por sedimentos carbonáticos, com ausência de argila siliciclástica nas camadas mais 

pelíticas ou de outro mineral portador de elementos radioativos. 
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ABSTRACT 

In this paper we present the methodological procedures involved in the digital imaging in 

mesoscale of a block of travertines rock of quaternary age, originating from the city of Acquasanta, 

located in the Apennines, Italy. This rocky block, called T-Block, was stored in the courtyard of 

the Laboratório Experimental Petróleo "Kelsen Valente" (LabPetro), of Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), so that from it were performed Scientific studies, mainly for research 

groups universities and research centers working in brazilian areas of reservoir characterization and 

3D digital imaging. The purpose of this work is the development of a Model Solid Digital, from 

the use of non-invasive techniques of digital 3D imaging of internal and external surfaces of the T-

Block. For the imaging of the external surfaces technology has been used LIDAR (Light Detection 

and Range) and the imaging surface Interior was done using Ground Penetrating Radar (GPR), 

moreover, profiles were obtained with a Gamma Ray Gamae-spectômetro laptop. The goal of 3D 

digital imaging involved the identification and parameterization of surface geological and 

sedimentary facies that could represent heterogeneities depositional mesoscale, based on study of a 

block rocky with dimensions of approximately 1.60 m x 1.60 m x 2.70 m. The data acquired by 

means of terrestrial laser scanner made available georeferenced spatial information of the surface 

of the block (X, Y, Z), and varying the intensity values of the return laser beam and high resolution 

RGB data (3 mm x 3 mm), total points acquired 28,505,106. This information was used as an aid 

in the interpretation of radargrams and are ready to be displayed in rooms virtual reality. With the 

GPR was obtained 15 profiles of 2.3 m and 2 3D grids, each with 24 sections  horizontal of 1.3 and 

14 m vertical sections of 2.3 m, both the Antenna 900 MHz to about 2600 MHz antenna. Finally, 

the use of GPR associated with Laser Scanner enabled the identification and 3D mapping of 3 

different radarfácies which were correlated with three sedimentary facies as had been defined at the 

outset. The 6 profiles showed gamma a low amplitude variation in the values of radioactivity. This 

is likely due to the fact of the sedimentary layers profiled have the same mineralogical 
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composition, being composed by carbonate sediments, with no clay in siliciclastic pellitic layers or 

other mineral carrier elements radioactive. 

 

PALAVRAS-CHAVE (KEY WORDS) 

Modelo de Sólido Digital (Digital Solid Model), Travertino (Travertine), GPR (GPR), Laser 

Scanner terrestre (Laser Scanner terrestrial).  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Esta dissertação é um dos pré-requisitos necessário para a obtenção do título de Mestre 

em Geodinâmica e Geofísica no Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica 

(PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

O trabalho foi realizado com o uso da infraestrutura e recursos humanos do Laboratório 

de Análises Estratigráficas (Grupo de Estudos de Análogos a Reservatórios Petrolíferos 

LAE/GEA) e contou com o apoio financeiro do projeto “Imageamento digital de afloramentos 

carbonáticos em paleocavernas colapsadas para elaboração de modelos estáticos 3D” 

(PETROBRAS/ANP).  

O estudo mostra o desenvolvimento metodológico para imagear e modelar rochas numa 

nova escala de estudo, a qual se encontra entre as escalas de afloramentos análogos e de plugues 

petrofísicos, utilizando como estudo de caso um bloco de rochas travertinas, situado no pátio do 

Laboratório Experimental de Petróleo "Kelsen Valente" (LabPetro), da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). O imageamento das heterogeneidades internas do bloco foi realizado a 

partir do método de Georadar (Ground Penetrating Radar - GPR), enquanto que o imageamento 

das variações faciológicas expostas (“casca do bloco”) foi feito por meio do Laser Scanner 

terrestre. O tratamento e análise dos dados obtidos foram efetuados nos softwares Reflexw e 

Opendtec, respectivamente.  

Essa dissertação foi formatada visando apresentar de forma mais ampla, o trabalho 

desenvolvido, buscando assim fornecer informações adicionais e complementares ao artigo 

submetido à Revista de Geolologia da USP – Série Científica. Deste modo, a presente 

dissertação contemplará os seguintes itens: contextualização, objetivos, relevância do tema e 

fundamentação teórica. 

 

1.2 Contextualização 

O Laboratório Experimental de Petróleo "Kelsen Valente" (LabPetro), da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), dispõe de um bloco de calcário travertino de 1,60m x 1,60m 

x 2,70 m, pesando 21,2 toneladas, denominado de T-Block (Figura 1). Este bloco carbonático, de 

origem italiana, foi disponibilizado para estudos e ensaios petrofísicos, principalmente para 

universidades e centros de pesquisa brasileiros, que atuem nas áreas de caracterização de 

reservatório e imageamento digital 3D. 
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A proposta deste trabalho consiste na elaboração de um Modelo de Sólido Digital (MSD), 

envolvendo técnicas de imageamento digital 3D das superfícies interna e externa do T-Block. 

Para o imageamento das superfícies externa foi utilizada a tecnologia LIDAR (Light Detection 

and Ranging), enquanto as superfícies internas foram adquiridas com o Ground Penetrating 

Radar (GPR). O objetivo do imageamento digital 3D consiste na identificação e parametrização 

de superfícies geológicas e de fácies sedimentares que possam representar heterogeneidades 

deposicionais ou deformacionais. 

 

 
Figura 01: Bloco de rochas travertinas, localizado no 

pátio do  LabPetro, da UNICAMP. 

 

1.4 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho consiste em propor uma metodologia para elaborar um 

Modelo de Sólido Digital, contemplando as informações obtidas com o imageamento digital das 

superfícies, externa e interna, do T-Block. Com estas ferramentas serão buscados parâmetros 

geométricos sobre as variações laterais e verticais destes corpos sedimentares, de modo a 

fornecer subsídio para a modelagem deste tipo de reservatório. 

Para atingir o objetivo geral estão sendo propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Desenvolver uma metodologia para imageamento e parametrização geométrica de 

amostras de corpos sedimentares na escala intermediária entre os afloramentos 

análogos e os plugues de poços, identificando as principais heterogeneidades, as 

fácies sedimentares e (quando houver) as respectivas radarfácies; 

 Avaliar a eficiência do GPR, com antenas de alta resolução, como uma ferramenta 

para imagear as heterogeneidades deposicionais do T- Block; 
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 Avaliar a eficiência da tecnologia LIDAR para o imageamento em detalhe de 

blocos rochosos e visualização 3D, em salas de projeção 3D. 

 Avaliar a eficiência da perfilagem de raios gama para detectar variações 

faciológicas em rochas travertinas, na escala proposta. 

 

1.4 Relevância do Tema 

Na indústria do petróleo, existem dois grandes segmentos distintos (upstream e 

downstream) responsáveis, respectivamente, pelas atividades de exploração/explotação das 

reservas petrolíferas e pelas atividades de refino, petroquímica, transporte, distribuição e 

comercialização do petróleo e de seus derivados. Durante as atividades de prospecção realizadas 

pelas equipes envolvidas com o Upstream, vários estudos são feitos visando encontrar, delimitar 

e calcular o volume das acumulações de hidrocarbonetos que possa ser extraído. De modo geral, 

os dados de amarração, utilizados para tais estudos, são provenientes de amostragens e 

perfilagens executadas nos poços perfurados. Deste modo, as lacunas de informações existentes 

entre os poços podem ser preenchidas através de métodos geoestatísticos que levam em 

consideração a relação dos dados de amarração, adquiridos nos poços, com dados indiretos, tais 

como linhas sísmicas e dados adquiridos a partir da parametrização de afloramentos análogos. 

Atualmente, na parametrização de análogos é possível construir, visualizar e manipular 

modelos geológicos em ambientes digitais tridimensionais, através de softwares apropriados. 

Uma boa maneira de se obter parâmetros para a geração desses modelos é adquirir dados 

geológicos e geofísicos em depósitos sedimentares antigos e recentes, contemplados com 

elementos e processos similares aos dos depósitos identificados nos poços perfurados. A partir 

desses dados, modelos geológicos podem ser construídos e as heterogeneidades das rochas 

desejadas podem ser compreendidas. Essa compreensão é muito importante já que tais 

heterogeneidades podem se comportar como barreiras ou como condutos para o fluxo de fluídos, 

influenciando diretamente na migração e acumulação do petróleo. 

Estudos sobre geometrias deposicionais e arquitetura sedimentar em afloramentos, 

aplicando técnicas de imageamento (GPR, Laser Scannig), têm sido realizados em quase todos 

os sistemas deposicionais. A partir do final da década de 80 houve um importante incremento 

neste tipo de pesquisa, entretanto, podem-se ser citados dois marcos: os trabalhos de Miall 

(1988) e o Meeting promovido pela Geological Society of London denominado de 

“Quantification of Sediment Body Geometries and their internal heterogeneities”, realizado em 

1988.  

Embora estudos nessa área do conhecimento já tenham sido realizados, ainda se fazem 

necessários muitos avanços para o desenvolvimento metodológico do imageamento digital deste 
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tipo de rocha sedimentar para que assim se obtenha um conhecimento mais elevado sobre as 

geometrias internas, em diferentes escalas, dos reservatórios petrolíferos que apresentam rochas 

travertinas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Ground Penetrating Radar 

O método GPR, também conhecido como Radar de Penetração do Solo ou GEORADAR, 

consiste em um conjunto de equipamentos, métodos e técnicas utilizados para detectar e 

identificar estruturas rasas em subsuperfície de forma não invasiva. 

O sistema GPR (Figura 2A) baseia-se na emissão e recepção de pulsos de energia 

eletromagnética, com duração na ordem de nano-segundo (10
-9

 s) e frequência entre 10 MHz e 4 

GHz. A energia é irradiada no solo, utilizando-se para isso uma antena transmissora (Figura 2B). 

No seu deslocamento, a energia altera sua velocidade ao adentrar em meios com propriedades 

elétricas diferentes. Alterações abruptas de velocidade caracterizam a presença de interfaces com 

elevado contraste de propriedades eletromagnéticas, fato que permite com que parte da energia 

seja refletida, parte seja refratada e parte seja difratada. A porção refletida retorna à superfície 

podendo ser captada por uma antena receptora e tratada por uma unidade de controle que grava o 

tempo duplo de viagem do pulso, medido em nanosegundos, e a intensidade do sinal refletido 

(Annan, 2001).  

 

 
Figura 02: A) Diagrama de bloco de um sistema GPR típico. B) Ilustração conceitual de um pulso emitido 

(Tx) pelo GPR e refletido (Rx) em subsuperfície. (modificado de Annan & Davis, 1997) 

 

A emissão e recepção de pulsos pelo sistema GPR é denominada de Scan. Imediatamente 

após a emissão do pulso, a unidade de controle inicia uma contagem de tempo (time windows ou 
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Range), em nanosegundos, durante o qual ela irá registrar um número fixo de amostras (sample 

number). As amostras registradas correspondem à quantidade de energia refletida captada pela 

antena receptora, sendo o conjunto dessas amostras ao longo de um eixo, perpendicular à 

superfície de aquisição, denominado de traço. O tempo de abertura da “janela de tempo” define a 

profundidade máxima alcançada na aquisição e, por isso, deve ser suficiente para que o pulso 

atinja a profundidade desejada e retorne (Annan, 2001). 

Um traço pode ser representado na forma de osciloscópio (O-scope) ou de linha 

(linescan). No primeiro caso, as diversas amostragens são interpoladas para gerar uma função 

que represente a amplitude do sinal retornado (RADAM, 2009). Já no segundo caso, os sinais 

obtidos durante a amostragem são codificados, interpolados e associados a uma escala 

radiométrica, gerando uma matriz de pixeis que permite a visualização dos refletores sob a forma 

de imagem (Figura 3). 

 

 
Figura 03: Representações de uma aquisição GPR. Acima um conjunto de traços mostrados como 

linescan (A) e abaixo na forma de O-scope (B). 
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O registro de uma sequência de traços, convenientemente espaçados, delineia uma seção 

do refletor. Os contornos, obtidos com o processamento do registro das reflexões, contêm 

informações precisas da forma e orientação das estruturas no plano do levantamento (Figura 4). 

 

 
Figura 04: Ilustração conceitual de uma 

aquisição com GPR, demonstrando o meio 

investigado e a respectiva resposta apresentada 

pelo equipamento. (Xavier Neto & Medeiros, 

2005) 

 

O produto bruto do levantamento de GPR é um radargrama, representado no estilo 

linescan (Figura 5). No radargrama, o eixo das abscissas representa a distância percorrida pelo 

sistema GPR ao longo da aquisição. No eixo das ordenadas o tempo que as ondas 

eletromagnéticas demoraram para atingir um refletor e retornar à antena receptora (tempo duplo). 

 

 

Figura 05: Radargrama bruto visualizado na console do equipamento durante a aquisição dos dados. 

 

O uso de onda eletromagnética para investigar a subsuperfície não é uma novidade. Um 

histórico de instrumentação e uso do GPR pode ser encontrado em Porsani (2001), Neal (2004), 

Annan (1997) e Annan (2001). 
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Para se detectar e identificar estruturas rasas em subsuperfície com o GPR, obtendo-se 

profundidade, tamanho, forma, espessura, etc, três aspectos são importantes: a penetração, que é 

a distância desde a fonte de emissão até onde as reflexões ainda são distinguíveis do ruído de 

fundo, definindo a profundidade máxima de exploração; a velocidade de propagação da onda no 

meio, que permite quantificar a profundidade dos refletores; e a resolução, que está diretamente 

relacionada com a distinção ou não de duas descontinuidades próximas. Segundo Porsani (2001), 

a velocidade de propagação no meio e a profundidade de penetração são os dois fatores mais 

importantes na aplicação do GPR.  

A fundamentação teórica do GPR está na física das ondas eletromagnéticas, sua aplicação 

e eficiência estão diretamente relacionadas com as características eletromagnéticas dos materiais. 

Annan (2001) ressalta que a forma com que a energia trafega pelo meio investigado está 

intrinsecamente ligada ao modo com que os campos elétrico e magnético interagem com o 

material, influenciando diretamente na atenuação do sinal e definindo o desempenho do GPR. 

Segundo Annan (2001), os sinais emitidos pelo GPR podem encontrar materiais com 

diferentes propriedades eletromagnéticas e em escalas variadas. Isso requer que o comprimento 

de onda dos pulsos emitidos e os alvos procurados estejam numa mesma ordem de grandeza para 

que os mesmos sejam detectados. O comprimento da onda () do pulso pode ser calculado pela 

equação 01, em que (C0) é a velocidade da luz do vácuo, (f) a frequência central da antena GPR, 

e (K) a constante dielétrica que será comentada mais adiante. 

Kf

c0

 

(

(01) 

Maxwell desenvolveu a teoria do eletromagnetismo estudando o comportamento de 

campos elétricos e magnético em vários meios (Verdeyen, 1995). Segundo Annan (2001), na 

escala macroscópica, os fenômenos decorrentes da interação entre campos elétricos e magnéticos 

podem ser descritos a partir das seguintes propriedades eletromagnéticas:  

 

 Permissividade dielétrica Expressa a característica de um material em 

armazenar cargas elétricas; 

 Condutividade elétrica  Expressa a capacidade de um material em 

permitir a movimentação de cargas elétricas quando 

submetido a um campo elétrico; e 

 Permeabilidade magnética  Expressa a habilidade de um material em se 

polarizar quando submetido a um campo magnético. 
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De modo geral, no método GPR os materiais geológicos podem ser classificados em dois 

grupos principais, sendo estes o grupo dos materiais condutivos e o grupo dos materiais 

resistivos. Essa classificação é de extrema importância já que as respostas obtidas pelo GPR 

estão diretamente relacionadas à capacidade que os materiais apresentam de permitir ou resistir à 

passagem de uma corrente elétrica. A principal diferença entre os materiais resistivos e 

condutivos está na presença de cargas livres, de forma que os condutivos apresentam cargas 

livres e os resistivos apresentam cargas não livres
1
 (Porsani, 2001). 

Quando um material geológico resistivo é submetido a uma diferença de potencial gerada 

por um campo eletromagnético externo, suas cargas elétricas não livres recebem energia e são 

deslocadas de suas respectivas posições de equilíbrio, de tal modo que as cargas negativas 

tendem a ficar concentradas em um pólo oposto às cargas positivas. Essa movimentação de 

elétrons gera uma corrente elétrica denominada de corrente de deslocamento
2
. Nas cargas não 

livres o deslocamento é restrito a distancias relativamente curtas, de tal maneira que a energia 

fornecida pelo campo eletromagnético passa a ser potencializada pelo material. Enquanto o 

campo estiver fornecendo energia para o material, a nova configuração dipolar se mantém em 

equilíbrio e com um nível energético elevado, mas, no momento que o campo cessa essa 

configuração passa a ser instável e as cargas elétricas se deslocam buscando se reequilibrar. O 

fato do novo estado de equilíbrio se encontrar em um patamar energético mais baixo que o 

estado energético anterior faz com que as cargas liberem energia durante o processo de 

reequilíbrio. Deste modo, parte da energia liberada é dissipada em forma de calor e parte é 

convertida em novas frentes de onda, que podem retornar à superfície e serem captadas pela 

antena receptora (Porsani, 2001). 

Os materiais resistivos podem ser comparados com um componente capacitor utilizado 

em circuitos eletrônicos. Desta forma, a polarização de cargas ocorrida nesses materiais é 

diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico aplicado, sendo a permissividade 

dielétrica (ε) a constante de proporcionalidade. Portanto, a permissividade dielétrica pode ser 

quantificada em unidades de capacitância (Farads) por metro e seu valor, no vácuo, é de 8.85 x 

10
-12

 F/m (Neal, 2004). Na prática, é mais conveniente que a constante dielétrica (K) seja 

utilizada em substituição à permissividade dielétrica já que tal constante é adimensional. 

Matematicamente, a permissividade dielétrica é definida segundo a equação 02, em que (r) 

equivale à constante dielétrica, (0) representa a permissividade dielétrica relativa ao vácuo e (r) 

representa a permissividade dielétrica do meio (Annan, 2001). 

                                                 
1 Uma carga elétrica é dita não livre quando está restrita a uma distância de movimento limitada. 
2 A corrente de deslocamento consiste na variação do deslocamento das cargas durante um determinado intervalo de tempo, ou seja, é a taxa de 

deslocamento das cargas. 
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0


  rK

 

(

(02) 

Sabendo-se o valor da constante dielétrica, é possível calcular a velocidade de 

propagação da onda eletromagnética no meio investigado. A partir do conhecimento de tal 

velocidade e do tempo de percurso do pulso, pode-se calcular a distância entre o alvo e a fonte 

emissora. A equação 03 demonstra, matematicamente, a relação entre a velocidade de 

propagação do pulso (V) e a constante dielétrica (K), em que (C0) é velocidade da luz no vácuo 

(Neal, 2004). 

K

C
V 0

 

(

(03) 

Os materiais geológicos condutivos possuem cargas elétricas livres e, por isso, tais cargas 

circulam por todo o material de forma caótica. Quando esses materiais são submetidos a uma 

diferença de potencial gerada por um campo eletromagnético externo, suas cargas elétricas livres 

adquirem movimento quase que instantâneo até atingir uma velocidade constante, gerando uma 

corrente elétrica denominada de corrente de condução. Essa corrente consiste num fluxo de 

cargas elétricas, em que as cargas livres tendem a se deslocar, de forma organizada, para o local 

de menor potencial elétrico. Durante esse processo a energia potencial do campo é convertida na 

energia cinética que movimenta as cargas, de forma que a energia fornecida pelo campo não é 

potencializada. Além disso, varias colisões ocorrem entre as cargas, provocando a dissipação da 

energia sob a forma de calor. Por esses motivos, quando o campo eletromagnético é retirado do 

material, não há devolução significativa de energia, pois ela já foi consumida na forma de 

movimento e de calor. Por fim, as cargas tendem a voltar espontaneamente ao estado caótico que 

elas se encontravam inicialmente. Mediante o exposto nesse parágrafo, conclui-se que os 

materiais condutivos não produzem boas respostas para o método GPR (Porsani, 2001).  

Segundo Annan (2001), a corrente de condução descreve o mecanismo de dissipação de 

energia de cargas elétricas livres submetidas um campo elétrico. Pela Lei de Ohm, pode-se 

afirmar que a densidade dessa corrente é linear e diretamente proporcional ao campo elétrico, 

sendo a condutividade elétrica sua constante de proporcionalidade, expressa em Siemens por 

metro (S/m). Na prática, muitas vezes é mais conveniente utilizar o submúltiplo miliSiemens por 

metro. A resistividade elétrica é definida como inverso da condutividade elétrica. 

A permeabilidade magnética raramente apresenta importância nas aplicações do GPR, já 

que a mesma independe da frequência da onda e, na faixa do espectro utilizado pelo GPR, não 

varia significativamente em relação à permeabilidade magnética do espaço (Annan, 2001). 
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Uma discussão sobre os princípios básicos dos fenômenos associados à permissividade 

dielétrica, à condutividade elétrica e à permeabilidade magnética pode ser encontrada em Annan 

(2001). A tabela 01 mostra valores dessas propriedades para alguns materiais. 

 

 

MATERIAL K σ (mS/M) v (m/ns) a (dB/m) 

Ar 1 0 0,30 0 

Água destilada 80 0,01 0,033 2 x l0
-3

 

Água 80 0,5 0,033 0,1 

Água do mar 80 3 x l0
3
 0,01 103 

Areia seca 3 – 5 0,01 0,15 0,01 

Areia Saturada 20 – 30 0,1 - 1,0 0,06 0,03 - 0,3 

Calcário 4 – 8 0,5 - 2 0,12 0,4 - 1 

Argila xistosa 5 – 15 1 - 100 0,09 1 - 100 

Silte 5 – 30 1 - 100 0,07 1 - 100 

Argila 5 – 40 2 - 1000 0,06 1 - 300 

Granito 4 – 6 0,01 - 1 0,13 0,01 - 1 

Sal seco 5 – 6 0,01 - 1 0,13 0,01 - 1 

Gelo 3 – 4 0,01 0,16 0,01 

 

Os materiais geológicos são heterogêneos por natureza, logo, quando submetidos a um 

campo eletromagnético, a corrente resultante é decorrente da interação entre as correntes de 

deslocamento e condução. Dependendo da frequência do campo, uma ou outra irá prevalecer, ou 

seja, haverá menor ou maior atenuação, influenciando na resposta apresentada pelo GPR 

(Porsani, 2001). 

Numa aquisição GPR, a alteração gradual da constante dielétrica não caracteriza um 

refletor. Reflexões ocorrem quando há diferença significativa nas características elétricas de dois 

meios de propagação em contato. Matematicamente, o coeficiente de reflexão (R) é expresso 

pela equação 04, em que (K1) é a constante dielétrica em um dado meio e (K2) representa de 

outro meio que esteja em contato com o citado anteriormente (Neal, 2004; Annan, 2001). 

21

21

KK

KK
R






 

(

(04) 

A tabela 02 mostra as relações entre (R), (K1) e (K2) para algumas interfaces em contado. 

Outras relações entre interfaces e respectivos valores de (R), (K1) e (K2) podem ser encontrados 

em Annan (2001). 

 

 

Tabela 01: Valores típicos de constante dielétrica (K),  condutividade elétrica (σ), velocidade 

(v), e atenuação (a) de alguns materiais. Adaptado de Annan (2001). 
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Interface K1 K2 R 

Ar - solo seco 1 4 - 0,05 

Ar - solo molhado 1 25 - 0,67 

Solo seco - solo molhado 4 25 - 0,43 

Solo seco – rocha 4 6 - 0,01 

Solo molhado – rocha 25 6 + 0,34 

Gelo – água 3.2 81 - 0,67 

Solo úmido – água 9 81 - 0,5 

Solo úmido – ar 9 1 +0,5 

Solo – Metal 9 ∞ -1 

 

No método GPR, o conceito de resolução consiste na capacidade que conjunto possui de 

distinguir dois sinais (pulsos) muito próximos ao mesmo tempo, sendo capaz de extrair 

informações precisas sobre a profundidade e a geometria
3
 do alvo investigado. Esses pulsos 

podem fazer diversos percursos da antena emissora até atingir a antena receptora, podendo 

chegar, simultaneamente, sobrepostos, ou separados no tempo (Annan, 2001). Segundo o autor a 

resolução pode ser dividida numa componente vertical (profundidade) e outra lateral (Figura 06). 

 

  

Figura 06: Modelos para as resoluções vertical e lateral em GPR. (modificado de Annan, 2001) 

 

Baseado na figura 06, Annan (2001) esquematizou um modelo matemático, no qual 

conclui que a resolução
 
vertical, ou radial, pode se expressa pela equação 05, em que (W) é a 

largura e (v) a velocidade de propagação do pulso. Teoricamente, a resolução vertical é 

independente da distância à fonte geradora, conforme mostra a equação. 

4

Wv
r 

 
(05) 

                                                 
3 Tamanho, forma, espessura, etc. 

Tabela 02: Relações entre (R), (K1) e (K2) para algumas interfaces. Adaptado de 

Annan (2001) 

 



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

12 

 

Tomando o mesmo embasamento, Annan (2001) concluiu que a resolução lateral obedece 

à equação 06, em que (d) é a distância à fonte geradora e (c) o comprimento de onda da 

frequência central. 

2

cd
L




 

(

(06) 

O GPR é um sensor remoto ativo que detecta objetos que reflitam a energia emitida por 

ele, reflexões estas cujas magnitudes e identidades possuem estreita relação com as 

descontinuidades elétricas existentes entre o objeto e o material encaixante. A geometria do 

objeto também influi na qualidade do sinal retornado. Desta forma, diversos fenômenos 

interferem nesse processo, podendo chegar a inviabilizá-lo. 

Existem dois métodos utilizados para avaliar, inicialmente, a viabilidade da aquisição 

GPRl. São eles: equação de alcance do radar e técnica de simulação numérica (Annan, 2001). O 

primeiro método é baseado no balanço energético entre a potência emitida pelo sistema GPR e os 

mecanismos de perda em diversos pontos importantes do trajeto da energia eletromagnética, 

desde a antena transmissora até a antena receptora. É um método de automação e uso simples, de 

baixo custo, mas exige informações iniciais que nem sempre estão disponíveis. O segundo 

método consiste no uso de aplicações computacionais, comerciais ou não, voltadas para prever as 

respostas do GPR. Como exemplo pode-se citar o software Electromagnetic Simulator for 

Ground Probing Radar, o qual integra dois programas (GprMax2D V 2.0 e GprMax3D V 2.0) de 

código aberto, para diversos sistemas operacionais, desenvolvidos e mantidos pelo Dr. Antonis 

Giannopoulos da Universidade de Edinburgh. No balanço energético ainda devem ser 

consideradas as condições externas, fora do controle da equipe de aquisição, que possam 

interferir no funcionamento do GPR, tais como: linhas de transmissão de energia elétrica, 

transmissor de rádio/celular, veículos, etc (Giannopoulos A., 2005). 

Durante uma aquisição GPR, recomenda-se que seja feita uma avaliação para averiguar 

se o alvo e o meio encaixante possuem contraste de propriedades elétricas suficiente para 

distinguir o alvo das demais feições sem interesse (Sensor & Software, 1999). Para isso, pode-se 

aplicar a equação prática 07, na qual a reflectividade (Pr) deve ser maior que 0.01. Essa 

verificação só é útil quando o alvo investigado é conhecido, já que a equação exige que a 

constante dielétrica do alvo (KObjeto) seja conhecida para se poder calcular a constante dielétrica 

ideal para o meio encaixante (KMeio). 

2




















ObjetoMeio

ObjetoMeio

r

KK

KK
P

 

(

(07) 

Em alguns casos, se faz necessário avaliar se as dimensões do objeto investigado 

possuem escala compatível com o comprimento de onda do pulso. Sensor & Software (1999) 
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sugere uma regra prática onde a razão entre a menor dimensão do objeto e a profundidade de 

investigação seja de 10:1.  

 

2.2 Laser Scanner terrestre 

O Laser Scanner é um sensor remoto ativo que utiliza um sistema óptico-mecânico para 

emitir pulsos de laser em direção a um determinado alvo (Dalmolin & Santos 2004). Esse 

equipamento documenta o ângulo de emissão e o tempo de percurso para cada pulso de Laser, 

permitindo calcular a posição do alvo desejado, tomando como background a velocidade de 

propagação da luz em condições de 1 atm e 20°C, a qual pode ser reajustada a partir das 

condições de temperatura e pressão do local de aquisição (Figura 07). No presente trabalho, o 

Laser Scanner será usado para coletar dados da superfície do afloramento o que permitirá 

estudar sua geometria externa. 

 
Figura 07: Laser Scanner modelo HDS 4050 da 

Leica Geosystems utilizado neste trabalho. 

 

Uma das vantagens oferecidas pelo Laser Scanner é sua capacidade de registrar 

coordenadas de vários pontos em um intervalo de tempo relativamente curto, viabilizando a 

produção de uma nuvem de pontos que represente precisamente o alvo imageado em ambiente 

tridimensional (Harris & Paterson 2002). A nuvem de pontos supracitada pode ser gerada a 

partir da união de diversas cenas (varreduras do scanner) adquiridas individualmente. Tal 

processo pode ser realizado com o uso do software Cyclone através da ferramenta “registro de 

cenas”, que permite integrar todas as cenas em um único ambiente 3D (Freire, 2006). Por isso, 

nesse tópico a expressão “registro” será usada para representar a união de cenas.  

Para se iniciar uma aquisição de dados de campo com o Laser Scanner é de extrema 

importância que haja um planejamento inicial, no qual são definidos vários parâmetros da 

aquisição de acordo com o objetivo e com a situação encontrada em campo, como por exemplo: 

a localização e a quantidade das estações de coleta de dados, a quantidade de cenas, a resolução 

das nuvens de pontos, o recobrimento de cenas, a quantidade e localização dos alvos (Targets) 

utilizados para registrar as cenas, etc. A quantidade e a localização das estações de coleta devem 

ser definidas de forma que o afloramento ou alvo possa ser imageado por completo. Depois de 
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concluída essa análise inicial, deve-se definir qual técnica de aquisição deverá ser utilizada. A 

escolha da técnica está intrinsecamente ligada aos parâmetros que possibilitam a união das 

cenas, de tal forma que cada técnica possui sua própria metodologia de aquisição e seu próprio 

método de registro das cenas. De modo geral, as técnicas de aquisição podem ser subdivididas 

em Sistema de Targets, Sistema de Nuvens de Pontos, Sistema de Pontos Topográficos e Cena 

Isolada, as quais serão explicadas logo abaixo (Freire, 2006). 

a) Sistema de Targets: Essa técnica consiste na utilização de targets (pequenos alvos) 

como acessórios durante a aquisição das nuvens de pontos (Figura 08). Estes targets devem ser 

distribuídos na área de trabalho de forma que em cada cena seja possível captar targets em 

comum das próximas cenas a adquirir. Desta forma, é necessário à utilização de pelo menos 3 

targets dispostos não linearmente e obrigatoriamente comuns às varias cenas, para que seja 

possível uni-las, com precisão, em um único sistema de coordenadas. Recomenda-se a utilização 

de 5 targets comuns entre as cenas para evitar futuros problemas durante a união das cenas, no 

caso de falha durante a aquisição de algum deles. Esse sistema é muito eficaz e rápido, pois a 

partir do posicionamento bem distribuído dos targets o operador do equipamento consegue criar 

e fixar um sistema arbitrário de coordenadas com rapidez e precisão que pode ser utilizado até o 

final do levantamento (Freire, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sistema de Nuvens de Pontos: Segundo Freire (2006), essa técnica talvez seja a mais 

rápida em campo já que não utiliza nenhum acessório ou ferramenta adicional na aquisição das 

cenas. Ela exige apenas que haja um recobrimento comum com um mínimo de 30% de 

sobreposição entre as cenas. O sistema utiliza pontos em comum nas nuvens selecionadas para o 

registro e reúne esses dados em um único espaço tridimensional (Figura 09). 

 

Figura 08: Target de giro utilizado na técnica de registro de cenas. 
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Figura 09: Exemplo de registro de cenas através de nuvens de pontos, enfatizando o 

recobrimento necessário entre as cenas para a realização dessa operação. (Freire, 2006) 

 

c) Sistema de Pontos Topográficos: Esse sistema tem como ponto principal a geração de 

um sistema de coordenadas para o local antes do início da aquisição com o Laser Scanner, 

permitindo que todas as cenas sejam adquiridas em um sistema de coordenadas único (Freire, 

2006). Para isso, faz-se necessária a presença de pontos topográficos já conhecidos na área de 

trabalho ou de pontos topográficos gerados no próprio local com suporte de outros 

equipamentos (GPS, Estação Total, etc.).  

d) Cena Isolada: Esse tipo de levantamento se resume à aquisição de uma única cena 

para imagear por completo o alvo escolhido. O ideal para esse tipo de levantamento seria utilizar 

um campo de visão horizontal de no máximo 180º na horizontal, devido à qualidade da 

resolução da aquisição, pois se forem utilizados ângulos de visão horizontais entre 270º e 360º a 

resolução diminui substancialmente, devido à precisão angular do Laser Scanner. O modelo 3D 

final gerado com essa única cena é facilmente georreferenciado com o auxilio de um GPS 

Geodésico. Outra característica importante deste tipo de aquisição é que não é necessário o 

registro dos dados, já que só foi adquirida uma cena em todo o levantamento (Freire, 2006). 

 

2.3 Gamma Ray 

O método de perfilagem com Gamma Ray (GR) baseia-se na medição da radiação gama 

emitida espontaneamente pelos corpos rochosos os quais, em sua maioria, possuem minerais que 

portam elementos radioativos (potássio, tório e urânio) em seus sítios cristalográficos (Sperry-

Sun, 1999). Grande parte dos minerais argilosos contém uma quantidade considerável de átomos 

de potássio (principal gerador de radiação em argilossilicatos) em suas estruturas moleculares. 

Recobrimento 
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Deste modo, medindo-se a quantidade de radiação gama emitida espontaneamente pela rocha 

pode-se inferir a quantidade de argilossilicatos presente nas rochas. Mediante esse raciocínio, 

sabe-se que rochas ricas em minerais argilosos normalmente registram altos valores de radiação, 

enquanto que rochas com baixo teor de minerais argilosos, tais como arenitos não-arcosianos 

com alto grau de pureza, registram baixos valores de radiação (Sperry-Sun, 1999). Vale a pena 

ressaltar que o termo “argila” refere-se a uma faixa granulométrica específica na qual podem ser 

encontrados minerais livres de radioatividade. Portanto, apesar da maioria dos minerais argilosos 

possuírem elementos radioativos, nem sempre rochas portadoras de argila emitem radiação.  

Segundo Thomas (2001), a perfilagem de raios gama pode ser utilizada para investigar a 

presença de minerais radioativos, identificar litologias e para calcular a argilosidade presente na 

amostra ou mesmo o volume das argilas. De praxe, o uso desse método em afloramentos 

análogos é aplicado na caracterização e correlação de fácies sedimentares (Jordan et al., 1993; 

Aigner et al., 1995).  

É importante salientar que além de realizar uma contagem total da radiação gama emitida 

pelas rochas, o Gamma Ray (GR) também efetua contagens individuais de Potássio-40, Urânio e 

Tório, que podem ser usadas durante análises faciológicas (North & Boering, 1999; Svendsen & 

Hartley, 2001). 

 

2.4 Rochas Carbonáticas 

As rochas carbonáticas são formadas a partir de processos químicos, bioquímicos e 

biológicos, os quais propiciam deposição carbonato de cálcio, seja ele proveniente de 

organismos seja ele proveniente da dissolução de rochas que contenham minerais carbonatados 

(Suguio, 1980).  

As principais classificações de rochas carbonáticas existentes na literatura, tal como as 

propostas por Folk (1959), Dunham (1962), Embry & Klovan (1971) e Lucia (1983) foram 

realizadas para classificar as rochas carbonáticas detríticas. Estas diferem das demais por 

apresentarem em sua composição grãos aloquímicos. 

Estas rochas são compostas por arcabouço, matriz e cimento. O arcabouço pode ser 

formado por grãos aloquímicos e por componentes de origem não carbonáticas. Os principais 

grãos aloquímicos são os oólitos, oóides, intraclastos, bioclastos e pellets. 

Segundo Suguio (1980), os componentes não carbonáticos são basicamente constituídos 

de calcedônia (em forma de esferulito), glauconita (grânulos), pirita (grãos e esferulitos), quartzo 

e feldspato (cristais euédricos). 
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Os oólitos são caracterizados por serem compostos por envelopes ou capas concêntricas, 

nítidas e bem definidas, de composição carbonática e núcleo de composição variável. Quanto à 

forma, os oólitos podem ser esféricos ou elipsoidais (Tucker & Wright, 1990; Lopes, 1995). 

Eles não apresentam estruturas biogênicas, porém estas estruturas podem constituir 

apenas uma pequena parte das suas camadas externas conforme atestam Tucker & Wright 

(1990). 

Lopes (1995) define oóides como sendo grãos bem arredondados, de seção esférica ou 

ovalada, mas sem capas concêntricas observáveis, por estarem dolomitizados, ou terem sofrido 

dissolução, com posterior preenchimento por quartzo.  

Já os bioclastos são materiais esqueletais que constituem a parte dominante de alguns 

calcários. Os principais materiais esqueletais que compõem as rochas carbonáticas são as algas 

calcárias, foraminíferos, espículas de esponjas, fragmentos de corais, equinodermas, briozoários 

e braquiópodes (Suguio, 1980). 

Folk (1959) introduziu a terminologia intraclástico para designar fragmentos de 

sedimentos carbonáticos fracamente litificados, que foram fragmentados e redepositados como 

um sedimento clástico, determinando um arcabouço diferente do original. Esses fragmentos 

podem apresentar laminações internas e são arredondados.  

Finalmente, os pellets constituem partículas com dimensões de 0,03 a 0,15 mm, ovóides, 

esféricas ou esferoidais, constituídas de calcita microcristalina. Esse constituinte aloquímico se 

difere dos oólitos pela ausência de estrutura concêntrica e radial (Suguio, 1980). 

Segundo Suguio (2003), as rochas carbonáticas perfazem de 25% a 35% das seções 

estratigráficas. Essas são compostas de minerais carbonáticos como a calcita (CaCO3), a 

dolomita (CaMg(CO3)2) a siderita (FeCO3) e a magnesita (MgCO3), entre outras. O íon 

carbonático (CO3
-2

), obtido através da equação 08 depende muito da presença de dióxido de 

carbono (CO2) na água e sua não-solubilização. Deste modo, a saturação de CO3
-2

 depende da 

temperatura das águas, já que a solubilidade de CO2 diminui em pressões mais baixas e 

temperaturas mais elevadas (Zeller & Wray, 1956).  

 

CO2+3H2O = HCO3
-1

+H3O
+1

+H2O = CO3
-2

+2H3O
+1  

(08) 

 

Os íons resultantes da equação 08 têm baixa estabilidade em pressões mais baixas, 

facilitando sua reação com íons de cálcio (Ca 
+2

) formando assim a calcita e outros minerais 

carbonáticos de forma análoga. Já em temperaturas mais baixas e pressões mais altas, a calcita se 

dissolve mais facilmente da seguinte forma (Zeller & Wray, 1956):  
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CaCO3 = Ca
+2

+CO3
-2

 

 

As taxas de produção carbonática são consideradas como crescimento vertical por 

intervalo de tempo (m/kA), assim sendo, além dos fatores previamente descritos, outro fator 

limitante do crescimento carbonático é o espaço de acomodação disponível, definido como o 

volume ocupado pelo corpo aquoso que apresenta condições propícias para a deposição dos 

sedimentos. Esse espaço pode variar com o tempo devido ao próprio crescimento carbonático, 

junto ao assoalho do corpo aquoso, além das flutuações do nível superficial do corpo aquoso e da 

subsidência de seu assoalho por movimentações tectônicas. Caso o espaço de acomodação 

aumente mais rápido do que a sedimentação carbonática, ela pode se afogar, caso contrário, não 

há crescimento vertical devido à falta de espaço e essa deverá migrar para lateramente (Bosscher, 

1992).  

Dessa maneira, a formação de rochas carbonáticas tem como controle importante as 

mudanças nos espaços de acomodação, os quais são ótimos indicadores da presença ou ausência 

dessas (Schlager, 1981). Além disso, outros fatores tais como geometria do assoalho do corpo 

aquoso e nível energético do fluxo de fluidos podem influenciar, tanto na geometria quanto na 

preservação das rochas carbonáticas. 

Na indústria do petróleo rochas carbonáticas correspondem a um número considerável de 

reservatórios petrolíferos, encontrados em diferentes sistemas deposicionais como, por exemplo, 

plataformas carbonáticas (Asprion & Aigner, 2000) e sistemas de Ilhas Barreiras (Grasmueck & 

Weger, 2002). Tais rochas constituem importantes reservatórios petrolíferos no cenário mundial 

e cada dia ganham mais importância na indústria petrolífera brasileira por estarem associadas a 

novas e importantes descobertas, como as do Pré-Sal. 

 

2.4.1 Calcário Travertino 

a) Definição de Travertino 

Chafetz & Folk (1984) mencionam que o termo travertino é italiano, constituindo uma 

derivação de lapis tiburtinus, cuja tradução do Latim significa "pedra de Tibur", nome antigo da 

atual cidade de Tivoli, também conhecida como Bagni di Tivoli ("Termas de Tivoli"), situada 30 

km a leste de Roma. 

Os depósitos de Bagni de Tivoli têm sido explorados por mais de 2000 anos e vem 

desde então sendo utilizados para construções de monumentos e prédios. O Coliseu Romano é 

um dos exemplos de sua utilização. Nesta edificação foram utilizados cerca de 200 mil blocos de 

travertino. 
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Há grandes pedreiras deste tipo de rocha em países como o México, Turquia e Peru, 

contudo as variedades mais famosas são as italianas, sendo o de Tivoli um dos mais procurados. 

Com relação a sua aplicação, é usada como pedra ornamental em arquitetura, em 

estado natural ou polida, aplicada em interiores, exteriores e em decoração. O seu uso em 

construção, tanto na arquitetura clássica romana como na atualidade, deve-se à sua durabilidade, 

fácil aplicação e às suas qualidades estéticas. O Coliseu de Roma, na Itália, e a Basílica de São 

Pedro, no Vaticano, estão construídos com travertino, entre outros materiais. Na indústria do 

petróleo brasileira os travertinos são encontrados nos reservatórios do Pré-sal, sendo ainda muito 

discutida sua extensão em relação aos microbialitos. 

Os travertinos, segundo descrevem Folk (1959) e Guo & Riding (1994), originam-se 

em águas termais e não apresentam nenhum vestígio de plantas ou animais, apenas de atividade 

microbiana, principalmente bactérias, tolerantes ao calor, e diatomáceas. 

Os depósitos de Bagni de Tivoli têm sido investigados com mais detalhe por uma série 

de autores, incluindo: Chafetz & Folk (1984), Pentecost & Tortora (1989) e Pentecost (2005). 

Estes autores mencionam que a maioria dos depósitos de travertinos italianos possuem 

características termais, provavelmente devido à história recente de vulcanismo, embora as águas 

quentes sejam diluídas com água meteórica.  

Travertinos e tufas apesar de possuirem composição química idêntica e características 

similares, são formados em ambientes diferentes e apresentam litofácies distintas (Parks, circa 

2003).  

Segundo Ford & Pedley (1996), as tufas calcárias são depósitos carbonáticos 

originados em águas continentais sob temperatura ambiente, tendo como característica distintiva 

a presença de remanescentes de macrófitas, invertebrados e bactérias.  

Os mesmos autores descrevem os travertinos como sendo depósitos carbonáticos, de 

origens termais e hidrotermais, constituído predominantemente de precipitados físico-químicos e 

microbiais, sem a presença de macrófitas e restos orgânicos.  

Já Riding (2002) propôs uma classificação de rochas carbonáticas de origem orgânica, 

no qual incluiu os travertinos na Categoria Cement Organics Reefs, apesar do envolvimento 

orgânico não ser suficientemente importante na formação destas rochas para considerá-las 

carbonatos orgânicos. O autor define travertino como sendo um depósito carbonático criado a 

partir da cimentação de organismos (que não apresentam esqueletos), com textura laminada 

(frequentemente cristalina e “arbustiva”).  

Um outro autor, Pentecost (2005), sugere que os travertinos são calcários formados em 

ambiente continental precipitado quimicamente e formados ao redor de nascentes e ao longo de 

rios, riachos, e ocasionalmente em lagos, no interior de uma zona vadosa ou, ocasionalmente, em 



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

20 

 

um ambiente freático raso. Para Pentecost, os travertinos são compostos por calcita e aragonita, 

apresentando baixa a moderada porosidade intercristalina e frequentemente possuem alta 

porosidade do tipo móldica e do tipo framework. A precipitação resulta principalmente através 

da transferência (evasão ou invasão) de dióxido de carbono ou de uma fonte de água subterrânea 

que leva a superaturação de carbonato de cálcio, com a nucleação e crescimento de cristais 

ocorrendo sobre a superfície submergida. 

 

b) Processos de formação dos travertinos 

O carbonato de cálcio é absorvido pelas águas que percolam o solo que está 

sobreposto a uma rocha calcária. Este solo, devido à atividade biogênica, apresenta altos níveis 

de CO2 que solubilizam o carbonato de cálcio (Parks, circa 2003). No subsolo, esta solução 

aquosa pode percorrer grandes distâncias até chegar numa nascente, conforme afirmam Ford et 

al. (1996).  

Uma vez que esta solução aquosa atinge o nível de supersaturação de carbonato de 

cálcio em relação à quantidade de CO2 presente, a precipitação se torna possível. O nível de 

CO2 muda devido aos aspectos físicos tais como, temperatura, pressão e a turbulência da água e 

por aspectos bioquímicos tal como a fotossíntese (Parks, circa 2003).  

Quando o nível de CO2 diminui, a solução aquosa se torna supersaturada com 

carbonato de cálcio. Neste momento, de acordo com Merz-Preib et al.(1999), qualquer tipo de 

perturbação faz com que o carbonato de cálcio se precipite. 

Segundo Julia (1983), há duas tendências principais na deposição de travertinos que 

são controladas por parâmetros físico-químicos e bioquímicos. A primeira tendência é quando os 

processos físico-químicos são predominantes em relação aos processos bioquímicos. Isso ocorre 

quando mudanças na turbulência da água, temperatura e/ou pressão são agentes dominantes na 

liberação do CO2.  

A segunda tendência é a predominância de processos bioquímicos sobre os processos 

físico-químicos. Isto ocorre em águas calmas, onde a fotossíntese é o principal agente na 

liberação de CO2 na água. 

 

3. METODOLOGIA  
Este capítulo discorrerá sobre o desenvolvimento metodológico efetuado durante o 

presente trabalho, abordando desde a revisão bibliográfica até a modelagem e interpretação dos 

dados adquiridos em campo.  

Dentro dessa perspectiva, o trabalho pôde ser dividido seguindo três etapas distintas 

comumente utilizadas na Geologia, denominadas de: Etapa Pré-Campo, Etapa de Campo e 
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Etapa de Processamento e Interpretação de Dados. A Etapa Pré-Campo teve como objetivo 

principal a realização de estudos preliminares que serviram de embasamento científico durante a 

escolha das metodologias aplicadas nas etapas posteriores, ou seja, nessa etapa foi efetuada uma 

revisão bibliográfica que serviu de fundamentação teórica nas etapas seguintes. A Etapa de 

Campo foi realizada visando aquisição dos dados necessários para a geração do Modelo de 

Sólido Digital. A Etapa de Processamento e Interpretação de Dados consistiu na seleção, 

tratamento e organização espacial dos dados adquiridos em campo dando origem, como produto 

final, ao Modelo de Sólido Digital que permitiu a geração de interpretações em ambiente 

tridimensional e conclusões mais fidedignas.  

 

3.1 Etapa Pré-Campo 

Durante a Etapa Pré-Campo iniciou-se uma revisão bibliográfica a qual se manteve no 

decorrer de todas as etapas, auxiliando sobremaneira nos aspectos relativos à metodologia do 

trabalho, tendo como o foco o conhecimento geológico e tecnológico para a caracterização e 

imageamento de rochas travertinas. Nessa etapa também foi feita seleção dos equipamentos e 

tecnologias que mais se adequassem a proposta metodológica. 

 

 

3.2 Etapa de Campo 

Essa etapa teve como principal objetivo a aquisição de dados geológicos e geofísicos na 

área escolhida. Tais dados foram obtidos a partir de aquisições de GPR, Gamma Ray, Laser 

Scanner e análises de fácies. Os levantamentos realizados durante essa fase foram efetuados 

com a finalidade de se obter dados suficientes para a caracterização das geometrias externa e 

interna das fácies presentes no bloco de rochas travertinas.  

De forma genérica, foram adquiridos com o GPR 14 perfis de 2,3 m e 2 grids 3D, cada 

um com 24 seções horizontais de 1,3 m e 14 seções verticais de 2,3 m, tanto com a antena de 900 

MHz quanto com a antena de 2600 MHz, totalizando 318 m de levantamento (Anexos 1 a 09). 

Com o Laser Scanner terrestre foi feito o imageamento da superfície do bloco, resultando numa 

nuvem de pontos com 28.505.106 pontos, havendo recobrimento tanto das 4 faces laterais do 

bloco quanto do cenário no qual o mesmo estava inserido. Nas faces do bloco o espaçamento 

médio entre os postos adquiridos foi de 3mm. Por fim, foram adquiridos 6 perfis de Gamma Ray, 

cada um com 1,5m de comprimento amostragem a cada 5cm. 

Uma abordagem mais detalhada sobre essa etapa é apresentada no artigo científico 

anexado no próximo capítulo. 
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3.3 Etapa Processamento e Interpretação de Dados 

Nessa etapa os dados adquiridos na etapa anterior foram submetidos a tratamentos 

digitais, visando melhorar a qualidade das informações buscadas a partir da remoção de ruídos e 

realce das feições importantes. Após tratados, os dados provenientes do GPR, Laser Scanner 

terrestre e Gamma Ray foram modelados e analisados em conjunto, visando uma interpretação 

integrada das informações disponíveis. 

Os dados de GPR foram submetidos à seguinte rotina de processamento: correção de 

start-time, remove header gain, DEWOW, background removal, passa-banda e 

georreferenciamento dos traços. Os dados adquiridos nas 4 estações de Laser Scanner foram 

“registrados” (integrados) numa mesma nuvem de pontos. Já os dados de Gamma Ray foram 

organizados numa planilha digital, na qual foi feita a correção de background. 

Da mesma forma que a Etapa de Campo, uma abordagem mais detalhada sobre a Etapa 

Processamento e Interpretação de Dados é apresentada no artigo científico anexado no próximo 

capítulo. 
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4. ARTIGO SUBMETIDO À REVISTA GEOLOGIA USP 

SÉRIE CIENTÍFICA 

 

 

Imageamento Digital e Modelagem Virtual 3D de um bloco de rochas travertinas  

Digital Imaging and 3D Virtual Modeling of a block of travertine rocks  
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RESUMO 

Nesse trabalho são apresentados os procedimentos metodológicos envolvidos no 

imageamento digital de um bloco de rochas travertinas de idade quaternária, numa escala não-

convencional. O bloco rochoso com 21,2 toneladas possui dimensões de 1,60m x 1,60m x 2,70m 

e encontra-se armazenado no pátio do Laboratório Experimental de Petróleo "Kelsen Valente" 

(LabPetro), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Seu transporte da Itália para o 

Brasil foi custeado pela PETROBRAS, com intuito que a partir dele fossem realizados estudos e 

ensaios petrofísicos, principalmente por grupos de pesquisa das universidades e centros de 

pesquisa brasileiros que atuem nas áreas de caracterização de reservatório e imageamento digital 

3D. A proposta deste trabalho consiste na elaboração de um Modelo de Sólido Digital, 

envolvendo técnicas de imageamento digital 3D das superfícies interna e externa do T-Block. 

Para o imageamento das superfícies externas foi utilizada a tecnologia LIDAR (Light Detection 

and Range) e para o imageamento das superfícies internas foi feita a utilização do GPR (Ground 

Penetrating Radar), além disso, foram adquiridos perfis de Gamma Ray com um 

Gamaespectômetro portátil. O uso do GPR associado ao Laser Scanner possibilitou a 

identificação e mapeamento 3D de 3 radarfácies distintas, as quais foram correlacionadas a 3 
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fácies sedimentares que já haviam sido definidas no inicio do trabalho. Os perfis de raios gama 

mostraram uma baixa variação na amplitude dos valores de radioatividade. Provavelmente, isso 

ocorreu devido ao fato das camadas sedimentares perfiladas possuírem a mesma composição 

mineralógica, sendo compostas por sedimentos carbonáticos, com ausência de argila 

siliciclástica nas camadas mais pelíticas ou de outro mineral portador de elementos radioativos. 

 

ABSTRACT 

In this work are presented the methodological procedures involved in the digital imagery 

of a block of travertines rocks of age quaternary, a non-conventional scale. The rocky block with 

21.2 tons has dimensions of 1.60 m x 1,60 m x 2,70 m and was stored in the courtyard of 

Laboratório Experimental de Petróleo "Kelsen Valente" (LabPetro), of Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). Its transport from Italy to Brazil was funded by PETROBRAS, in order 

that from it were performed studies and petrophysical essays, mainly by research groups from 

universities and research centers in Brasil that work in the areas of reservoir characterization and 

3D digital imaging. The purpose of this work consists of the development of a Model Solid 

Digital, involving 3D digital imaging techniques of internal and external surfaces of the T-Block. 

For the imaging of the external surfaces was used LIDAR technology (Light Detection and 

Range) and for imaging of the internal surfaces was used GPR (Ground Penetrating Radar), in 

addition were obtained Gamma Ray profiles with a gamma-spectrometer portable. The use of 

GPR associated with Laser Scanner enabled the identification and 3D mapping of 3 distinct 

radarfácies, which were correlated to three sedimentary facies that had already been defined at 

the beginning of the work. The profiles of Gamma Ray showed a low variation in amplitude of 

the values of radioactivity. This is likely due to the fact of the sedimentary layers profiled have 

the same composition mineralogical, being composed of carbonate sediments, with no clay 

siliciclastic in the layers more pelitic or other mineral carrier of radioactive elements. 

 

PALAVRAS-CHAVE (KEY WORDS) 

Modelo de Sólido Digital (Digital Solid Model), Travertino (Travertine), GPR (GPR), 

Laser Scanner terrestre (Laser Scanner terrestrial). 

 

INTRODUÇÃO 

As rochas carbonáticas correspondem a um número considerável de reservatórios 

petrolíferos, encontrados em diferentes sistemas deposicionais como, por exemplo, plataformas 

carbonáticas (Asprion & Aigner, 2000) e sistemas de Ilhas Barreiras (Grasmueck & Weger, 

2002). Tais rochas constituem importantes reservatórios petrolíferos no cenário mundial e cada 
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dia ganham mais importância na indústria do petróleo brasileira por estarem associadas a novas e 

importantes descobertas, como as do Pré-Sal. As feições mais conspícuas deste tipo de 

reservatório apresentam diferentes formas, tamanhos e associações faciológicas (Olivier et al., 

2003). Portanto, ainda existem algumas dificuldades ao se caracterizar reservatórios 

carbonáticos, visto que tais feições, responsáveis pelo desenvolvimento de heterogeneidades 

deposicionais, ocorrem em escala subsísmica. Dentre as rochas encontradas em reservatórios 

carbonáticos estão os travertinos, definidos por Folk (1993) e Guo & Riding (1994) como rochas 

calcárias originadas a partir da precipitação química de carbonatos em águas termais e que não 

apresentam nenhum vestígio de plantas ou animais, apenas de atividade microbiana, 

principalmente bactérias, tolerantes ao calor, e diatomáceas. 

O Laboratório Experimental de Petróleo "Kelsen Valente" (LabPetro), da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), dispõe de um bloco de calcário travertino de 1,60m x 1,60m 

x 2,70 m, pesando 21,2 toneladas, denominado de T-Block (fig. 1). Este bloco carbonático, de 

origem italiana, foi disponibilizado para estudos e ensaios petrofísicos, principalmente para 

universidades e centros de pesquisa brasileiros, que atuem nas áreas de caracterização de 

reservatório e imageamento digital 3D. 

A proposta deste trabalho consiste na elaboração de um Modelo de Sólido Digital (MSD), 

envolvendo técnicas de imageamento digital 3D das superfícies interna e externa do T-Block. 

Para o imageamento das superfícies externa foi utilizada a tecnologia LIDAR (Light Detection 

and Ranging), enquanto que as superfícies internas foram imageadas com o Ground Penetrating 

Radar (GPR). O objetivo do imageamento digital 3D consiste na identificação e parametrização 

de superfícies geológicas e de fácies sedimentares que possam representar heterogeneidades 

deposicionais ou deformacionais. 
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Figura 01: Destaque do pátio do LabPetro, localizado na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), com detalhe do T-Block no canto inferior direito da imagem. (Imagem do Google). 

 

JUSTIFICATIVA 

Os depósitos sedimentares apresentam heterogeneidades desde microscópicas até 

megascópicas, as quais resultam da variabilidade temporal e espacial dos processos que 

controlam tanto a geração, quanto o transporte e deposição dos sedimentos, desde a escala de 

grão e fácies, até o preenchimento de bacias sedimentares (Caers, 2005).  

O modo como as propriedades sedimentológicas de um depósito sedimentar relacionam-

se entre si constitui um dos problemas fundamentais da Geologia. A compreensão entre a 

variabilidade temporal e espacial dos processos sedimentares e as propriedades sedimentológicas 

dos depósitos gerados por estes processos é de grande importância econômica (Sawakuchi & 

Giannini, 2006). Por exemplo, para a modelagem de reservatórios petrolíferos, um dos grandes 

paradigmas é a caracterização das heterogeneidades faciológicas e petrofísicas. Segundo Tyler & 

Finley (1991), extraem-se, em média, apenas 34% do total de óleo contido nos reservatórios. 

Uma parcela significativa do óleo apresenta-se economicamente ou tecnologicamente não 

recuperável. Isto se deve, em parte, à dificuldade de prever as heterogeneidades do reservatório 

nas diversas escalas. As heterogeneidades de reservatórios podem ser definidas como o resultado 

da variação espacial das propriedades do reservatório nas mais diversas escalas, sendo as 

principais propriedades a faciologia, a geometria externa, a geometria interna e a conectividade 

entre os corpos (Reyes, 2008). Nesse contexto, para se alcançar previsões dessas 

heterogeneidades mais próximas da realidade, as variações laterais das propriedades do 

reservatório devem ser conhecidas ao máximo possível, desde as escalas de maior detalhe até a 

escala do reservatório. 
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Uma forma de predizer a performance e planejar o desenvolvimento de reservatórios 

petrolíferos é caracterizá-los quantitativamente, ou seja, atribuir propriedades ao mesmo, 

reconhecendo informações geológicas e incertezas relativas à variabilidade espacial (Keogh; 

Martinius; Osland, 2007). No entanto, os dados disponíveis são insuficientes e incompletos 

frente à dimensão do reservatório. 

Os métodos tradicionais de descrever reservatórios, tais como mapas de contorno e de 

parâmetros, não estão totalmente capacitados para representar adequadamente as 

heterogeneidades internas dos reservatórios. Estes métodos são baseados em dados de poços, 

como aqueles provenientes de ensaios petrofísicos em plugues, que geralmente são muito 

espaçados entre si, não sendo possível correlacionar um mesmo corpo entre dois poços, gerando 

assim uma incerteza que pode ter grande impacto na modelagem de reservatórios (Gauw, 2007). 

Dessa forma, existe a necessidade de povoar o espaço correspondente às incertezas com dados 

que mantenham a coerência geológica e geofísica dos modelos (Pringle et al., 2006).  

Além das lacunas de informações existentes nos espaços entre poços, os dados obtidos a 

partir de plugues e perfis de poços são limitados no que diz respeito à representação das 

variações laterais das propriedades geofísicas e geológicas do reservatório. Ao se gerar um 

modelo de reservatório
4
, os dados adquiridos são reunidos e submetidos a um procedimento 

denominado de upscaling, que consiste em migrar de uma escala de maior detalhe para uma 

escala de menor detalhe (escala do reservatório). Durante a realização do upscaling, métodos 

computacionais geoestatísticos são utilizados para gerar um modelo de simulação de fluxo de 

reservatório.  

A geoestatística e a modelagem estocástica dispõem dos métodos e ferramentas para 

integrar informações espacialmente dispersas e oriundas de diferentes origens
5
, buscando 

solucionar a carência de dados de forma consistente e coerente (Keogh; Martinius; Osland, 

2007).  

Para que não haja lacunas de informações no modelo final, os métodos geoestatísticos 

geram interpolações e/ou extrapolações a partir dos dados já existentes. Visando-se aumentar a 

fidelidade do modelo, tais métodos podem levar em consideração informações obtidas a partir de 

estudos efetuados em amostras maiores e mais representativas das heterogeneidades laterais das 

rochas do reservatório. Atualmente, estudos em afloramentos análogos tem desempenhado este 

papel. Porém, na escala de afloramento, ainda existem algumas incertezas relacionadas à 

                                                 
4
 Modelagem de reservatório petrolífero é uma representação, preferivelmente computacional, das propriedades 

físicas das rochas e do fluido existente nas mesmas (Pringle et al., 2006); (Bucley, 2006), associada à descrição da 

interação de muitos processos complexos descritos por suas propriedades que, por princípio, são determinísticos e 

mensuráveis. 
5
 Poços amostrados, perfis geofísicos, sísmica, análogos, etc. 
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variação lateral das geometrias internas das fácies sedimentares, pois essas são determinadas a 

partir de métodos geofísicos indiretos.  

Levando-se em consideração as limitações, expostas acima, existentes nos estudos 

realizados por meio de plugues e de afloramentos análogos, a PETROBRAS propôs o 

desenvolvimento de uma metodologia de trabalho numa escala intermediária entre a escala de 

estudo de plugues e a escala de estudo de afloramentos análogos. Alinhado com essa proposta, o 

presente trabalho foi efetuado baseado na obtenção de dados que contemplem as 

heterogeneidades laterais não representadas pelos plugues e que contenham uma maior 

quantidade de informações diretas que possam ser correlacionados com as informações obtidas 

de forma indireta, diminuindo assim as incertezas relacionadas à variação lateral das geometrias 

internas das fácies sedimentares, quando comparados aos afloramentos análogos. Partindo dessa 

premissa, os estudos desse trabalho foram realizados num bloco de rochas travertinas que 

pudesse representar tal escala intermediária.  

É importante salientar que a metodologia apresentada no presente trabalho foi 

desenvolvida a partir da etapa de estudos não-invasivos efetuados no bloco rochoso, utilizando 

para isso o GPR, Laser Scanner terrestre e Gamaespectômetro portátil. A partir desses 

equipamentos foram obtidas informações das variações faciológicas e sedimentológicas 

presentes no bloco rochoso. Posteriormente, tais informações poderão ser integradas e 

correlacionadas com as informações obtidas na etapa de estudos invasivos, os quais fornecerão 

dados provenientes de análises petrofísicas e maior detalhamento das heterogeneidades internas 

das fácies sedimentares. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho consiste em propor uma metodologia para elaborar um 

Modelo de Sólido Digital, contemplando as informações obtidas com o imageamento digital das 

superfícies, externa e interna, do T-Block. Com estas ferramentas serão buscados parâmetros 

geométricos sobre as variações laterais e verticais destes corpos sedimentares, de modo a 

fornecer subsídio para a modelagem deste tipo de reservatório. 

Para atingir o objetivo geral estão sendo propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Desenvolver uma metodologia para imageamento e parametrização geométrica 

não-invasiva em amostras de corpos sedimentares na escala intermediária entre os 

afloramentos análogos e os plugues de poços, identificando as principais 

heterogeneidades, as fácies sedimentares e (quando houver) as respectivas 

radarfácies; 
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 Avaliar a eficiência do GPR, com antenas de alta resolução, como uma ferramenta 

para imagear as heterogeneidades deposicionais do T- Block; 

 Avaliar a eficiência da tecnologia LIDAR para o imageamento em detalhe de 

blocos rochosos e visualização 3D, em salas de projeção 3D. 

 Avaliar a eficiência da perfilagem de raios gama para detectar variações 

faciológicas em rochas travertinas, na escala proposta. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Rochas travertinas 

Existem dois tipos de rocha gerados a partir da precipitação química de sais carbonáticos 

em ambiente cárstico, diferenciando-se basicamente pela porosidade apresentada e pela espécie 

fóssil preservada em cada uma delas. As mais porosas são denominadas de “Tufas” enquanto que 

as menos porosas são denominadas de “Travertinos”. 

Geneticamente, as tufas distinguem-se dos travertinos por serem originadas em águas sob 

condições de temperatura ambiente, enquanto os travertinos têm sua origem ligada a águas 

termais, apesar de em alguns artigos as tufas serem definidas apenas como uma variedade porosa 

do travertino como, por exemplo, em Pentecost (1996). Outro tipo de depósitos encontrados em 

ambiente cárstico são os espeleotemas, originados pela precipitação físico-química de carbonato 

de cálcio sob a forma de estalactites e estalagmites, que raramente contem algum material de 

origem biológica. 

No presente trabalho foram empregadas as classificações de Pedley (1990) e Ford & 

Pedley (1996), que classificam os Travertinos como depósitos calcários de origem hidrotermal e 

que não contenham restos de plantas e/ou animais, sem levar em consideração seu grau de 

cristalização ou idade.  

Segundo o Challinor's Dictionary of Geology, o termo “Travertino” possui origem 

italiana, constituindo uma derivação de lápis tiburtinus, a “pedra de Tibur” (Charles Lyell apud 

Ford & Pedley, 1996). Outra interpretação de origem para esse nome é sugerida por Julia (1983), 

que propõe que o termo é derivado de Tivertino, nome antigo da atual cidade de Tivoli na Itália. 

O afloramento Bagni di Tivoli (“Termas de Tivoli”), situado 30 km a leste de Roma, é conhecido 

a mais de 2000 anos. Nele os travertinos originam-se em águas termais e não apresentam 

nenhum vestígio de plantas ou animais, apenas nota-se a presença de atividade microbiana, 

principalmente de microorganismos tolerantes ao calor (Folk 1993; Guo & Riding 1994). 

Já a denominação “Tufa” deriva de tophus, termo originado em tempos romanos para 

descrever materiais porosos, tanto calcários quanto vulcânicos. Atualmente, é usada apenas para 
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depósitos carbonáticos originados pela precipitação química de carbonato de cálcio em águas 

continentais, (Ford & Pedley 1996). 

Em geral, o desenvolvimento de tufas e travertinos está associada a fenômenos carsticos e 

controlados por fatores morfotopográficos (Ordonez et al . 1986; Heiman & Sass, 1989), 

hidrogeológicos (Ordonez & Garcia del Cura, 1983), hidroquímicos (Herman & Lorah 1987; 

Lorah & Herman 1988), biológicos (Weijermars et at. 1986) e climáticos (Hening et al. 1983; 

Pazdur et al. 1988, Magnin et al. 1991). 

Os processos de formação das tufas e travertinos são explicados detalhadamente em Ford 

& Pedley (1996) e de forma resumida em Sancho et at. (1997). Esse último explica como a 

atuação conjunta dos vários fatores já mencionados originam a precipitação bioquímica da 

calcita. Tal precipitação é regulada pelo conteúdo de CO2, o qual é controlado fisicamente pela 

pressão e temperatura e bioquimicamente pela fotossíntese (Julia 1983; Viles & Goudie 1990). 

O grau de dureza não diferencia as tufas dos travertinos, podendo haver a ocorrência de 

tufas endurecidas e de travertinos friáveis. O principal critério de campo para diferenciar um 

depósito de outro é a presença de vestígios de plantas e de animais, já que tais características 

estão restritas às tufas (Ford & Pedley 1996). 

Depósitos que podem ser encontrados conjuntamente com as tufas e travertinos são os 

calcretes e espeleotemas (Ford & Pedley 1996). Os calcretes são materiais superficiais, tais como 

cascalhos ou areias, cimentados por carbonato de cálcio (CaCO3), devido à concentração de sais 

provocada pelo acentuado processo de evaporação das águas intersticiais próximas à superfície, 

ocorrido em climas secos. Esses depósitos podem ser encontrados tanto em ambientes 

continentais quanto em sabkhas costeiros. Uma excelente revisão sobre os calcretes pode ser 

encontrada nos trabalhos de Esteban & Klappa (1983) e Wright & Tucker (1991).  

 

Laser Scanner terrestre 

O Laser Scanner é a ferramenta para sensoriamento remoto que compõe a tecnologia 

LIDAR (Light Detection and Ranging). Essa tecnologia utiliza um sistema óptico-mecânico 

composto por servo motores (direcionador); LASER (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) de baixa energia e baixa divergência (emissor); e sensores sensíveis 

(receptor), para medir propriedades de um objeto distante (Verdeyen, 1995). De forma geral, a 

medição da distância entre o equipamento e o alvo utiliza dois princípios básicos: tempo de ida e 

volta (Time Of Flying - TOF ou pulse echo); e triangul ação. Para TOF o processo de aquisição 

consiste basicamente em emitir um pulso de laser direcionado com o auxílio de espelho de 

varredura comandado por servo motor, ao atingir o objeto, parte da energia é refletida para o 

equipamento e captada pelo sensor.  
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O Laser Scanner pode ter um sistema de coordenadas com origem no próprio 

equipamento ou um sistema materializado na área de aquisição, ou ainda um sistema geodésico 

como UTM (Universal Transverse Mercator) (Mônico, 2000; Scaioni, 2005).  

O processo automatizado de percorrer toda ou parte da superfície externa de um objeto 

realizando medições é denominado de varredura. O produto de uma varredura é uma nuvem de 

pontos, que por sua vez é o Modelo Numérico de Superfície (MNS) do objeto de estudo. A 

resolução (distância entre pontos) é função do projeto construtivo do equipamento, questões de 

fundamentação podem ser encontradas em: (Wutke & Centeno, 2007). A nuvem de pontos é um 

instantâneo obtido com o software de processamento Cyclone, com o observador posicionado 

próximo ao afloramento e olhando longitudinalmente. Nesse ângulo é possível observar a nuvem 

a diversas distâncias, visualizando os pontos isolados próximos ao observador, e semelhante uma 

superfície quando distante. O termo “estação de coleta de dados”, ou simplesmente “estação”, 

corresponde ao local onde é posicionado o Laser Scanner para realizar todo ou parte de um 

trabalho. “Cena” é definida como a operação de varrer uma vez, todo, ou parte, do objeto de 

estudo, obtendo medidas individuais de pontos com coordenadas 3D em uma estação. Podem ser 

realizadas várias cenas em uma mesma estação já que o sistema de coordenadas é o mesmo, o 

Laser Scanner não foi movido. Então, o termo “imageamento” significa posicionar o Laser 

Scanner em uma estação com o objetivo de varrer toda ou parte da superfície do objeto e obter 

uma única nuvem densa de pontos, produto de uma ou mais cenas. A nuvem de pontos que 

modele tridimensionalmente o objeto de estudo é definida como “imageamento registrado”.  O 

produto final de um ou mais imageamentos é uma nuvem consolidada a partir das nuvens 

individuais. Cada nuvem individual possui seu sistema de coordenadas local. A operação de 

consolidar todas as nuvens no mesmo sistema de coordenadas é denominada “registro de nuvens 

de pontos” (Bae & Lichti, 2007). Isto significa realizar operações matemáticas de roto-translação 

de eixo (Der, 2008) dos sistemas de coordenadas das nuvens de pontos para um mesmo sistema 

de referência (Scaioni, 2005), preservando a forma e as dimensões dos objetos (Rigid body 

transformation). É a operação mais importante em todo o processo (Scaioni, 2005; Elkhrachy & 

Niemeier, 2006; Bae & Lichti, 2007). O processo de georreferenciamento é distinto do registro, 

ou seja, o registro consolida todos os imageamentos em um mesmo sistema de coordenadas, que 

pode ou não ser um sistema geodésico. Muitas aplicações não exigem o georreferenciamento. No 

registro, o princípio básico são os pontos homólogos utilizando algoritmos que viabilizam o 

princípio do corpo rígido (Rigid body transformation), mas outras abordagens tem sido propostas 

utilizando reflectância de imagens e fotogrametria. Dessa forma, existem três formas básicas de 

registro: povoamento de nuvens; fusão de nuvens; e sobreposição de nuvens. No “Povoamento 

de nuvens”, um conjunto de pontos de controle (rede de controle) são definidos ou 
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materializados na área com coordenadas conhecidas dentro de um sistema de referência 

arbitrário ou geodésico. Cada cena, individual e isoladamente, é registrada em relação aos pontos 

de controle. As cenas estão “registradas” entre si apenas de forma relativa, e as nuvens 

aparentam uma só porque estão no mesmo sistema de coordenadas, mas é apenas um 

povoamento de nuvens. Nesse método, uma aquisição deficiente fica restrita à estação, e não é 

transferido para os demais imageamentos. Este método dispensa qualquer área de sobreposição 

de nuvens. Sua maior vantagem é o fato de não exigir qualquer adjacência entre nuvens, estas, 

podem estar a muitos quilômetros de distância. Essa forma de registro dispõe de três técnicas: 

registro direto; registro da estação; e registro por targets. 

O Laser Scanner, além de obter valores precisos das coordenadas (x, y, e z) de cada ponto 

da nuvem de pontos, também obtém, de cada ponto adquirido, um atributo adicional, a 

reflectância (Gordon et al, 2001; Boehler & Marbs, 2003). Esta é a intensidade da energia de 

retorno do laser. Este atributo permite identificar diferentes feições do objeto estudado.  

Para o imageamento de afloramentos com o laser scanner normalmente é utilizado um 

fluxo de trabalho com as seguintes etapas: 01) planejamento da aquisição; 02) aquisição 

propriamente dita; 03) preparação e integração dos dados de campo; 04) registro das nuvens de 

pontos; 05) processamento (remoção de ruídos); 06) controle de qualidade; e 07) Exportação. 

Entretanto, estas etapas podem ser adaptadas em função dos objetivos específicos de cada 

levantamento. 

 

GPR – Ground Pennetrating Radar 

O método do Radar de Penetração no Solo (Ground Penetrating Radar ou GPR) consiste 

em um conjunto de equipamentos, metodologias e técnicas utilizados para detectar e identificar 

estruturas rasas em subsuperfície de forma não invasiva. Tal método baseia-se na radiação de 

ondas eletromagnéticas a partir de uma antena transmissora colocada às proximidades da 

superfície do terreno, as quais se propagam nos materiais da subsuperfície, sofrendo reflexão, 

refração e difração. As ondas refletidas que retornam à superfície são detectadas por uma antena 

receptora e o tempo decorrido (na ordem de nanosegundo) entre o início da radiação, na antena 

transmissora, e a detecção da onda refletida, na antena receptora, é registrado (à semelhança do 

que é feito nos levantamentos com o método Sísmico de Reflexão), possibilitando que se 

estimem as profundidades das interfaces de reflexão, desde que seja conhecida a velocidade de 

propagação da onda no meio investigado. As interfaces de reflexão são definidas sempre que há 

significativas variações nas propriedades eletromagnéticas do meio (resistividade, constante 

dielétrica e permeabilidade ou susceptibilidade magnética). 
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A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas (V) é controlada basicamente 

pela constante dielétrica dos materiais (K) e pode ser estimada, em um meio não magnético, 

através da expressão   
 

  
, sendo c igual a       m/s (velocidade de propagação das ondas 

eletromagnéticas no vácuo). 

As frequências usadas no método GPR normalmente variam de 15 a 2500 Megahertz 

(MHz). Nas aplicações do método a problemas geológicos, a profundidade de penetração pode 

variar de menos de 1 m, em áreas onde a cobertura geológica é eletricamente muito condutora 

(rica em argilas), até profundidades superiores a 25 m, em áreas de cobertura pouco condutora 

(cascalho e areias sem argila) (Beres, Jr. & Haeni, 1991) 

A emissão e recepção de pulsos pelo sistema GPR é denominada de Scan. Imediatamente 

após a emissão do pulso, a unidade de controle inicia uma contagem de tempo (time windows ou 

Range), em nanosegundos, durante o qual ela irá registrar um número fixo de amostras (sample 

number). As amostras registradas correspondem à quantidade de energia refletida captada pela 

antena receptora, sendo o conjunto dessas amostras ao longo de um eixo, perpendicular à 

superfície de aquisição, denominado de traço. O tempo de abertura da “janela de tempo” define a 

profundidade máxima alcançada na aquisição e, por isso, deve ser suficiente para que o pulso 

atinja a profundidade desejada e retorne (Annan, 2001).  

Um traço pode ser representado na forma de osciloscópio (O-scope) ou de linha 

(linescan). No primeiro caso, as diversas amostragens são interpoladas para gerar uma função 

que represente a amplitude do sinal retornado (RADAM, 2009). Já no segundo caso, os sinais 

obtidos durante a amostragem são codificados, interpolados e associados a uma escala 

radiométrica, gerando uma matriz de pixeis que permite a visualização dos refletores sob a forma 

de imagem. 

O registro de uma sequência de traços, convenientemente espaçados, delineia uma seção 

do refletor, a qual recebe o nome de radargrama. No radargrama, o eixo das abscissas representa 

a distância percorrida pelo sistema GPR ao longo da aquisição. Já o eixo das ordenadas 

representa o tempo que as ondas eletromagnéticas delongaram para atingir um refletor e retornar 

à antena receptora (tempo duplo). Os contornos, obtidos com o processamento do registro das 

reflexões, contêm informações da forma, orientação e localização das estruturas que se 

encontram em subsuperfície. 

No presente trabalho, a metodologia adotada para aquisição dos dados de GPR consiste 

no levantamento de perfis no modo contínuo por distância, ou seja, o conjunto de acessórios é 

deslocado ao longo do percurso desejado efetuando a aquisição de dados continuamente. Nesse 

tipo de levantamento, a utilização de um odômetro permite com que a distância de percurso seja 

medida e visualizada em tempo real, no visor da unidade de controle. 
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Gamma Ray 

O método de perfilagem com Gamma Ray (GR) baseia-se na medição da radiação gama 

emitida espontaneamente pelos corpos rochosos os quais, em sua maioria, possuem minerais que 

portam elementos radioativos (potássio, tório e urânio) em seus sítios cristalográficos (Sperry-

Sun, 1999). Grande parte dos minerais argilosos contém uma quantidade considerável de átomos 

de potássio (principal gerador de radiação em argilossilicatos) em suas estruturas moleculares. 

Deste modo, medindo-se a quantidade de radiação gama emitida espontaneamente pela rocha 

pode-se inferir a quantidade de argilossilicatos presente nas rochas. Mediante esse raciocínio, 

sabe-se que rochas ricas em minerais argilosos normalmente registram altos valores de radiação, 

enquanto que rochas com baixo teor de minerais argilosos, tais como arenitos não-arcosianos 

com alto grau de pureza, registram baixos valores de radiação (Sperry-Sun, 1999). Vale a pena 

ressaltar que o termo “argila” refere-se a uma faixa granulométrica específica na qual podem ser 

encontrados minerais livres de radioatividade. Portanto, apesar da maioria dos minerais argilosos 

possuírem elementos radioativos, nem sempre rochas portadoras de argila emitem radiação.  

Segundo Thomas (2001), a perfilagem de raios gama pode ser utilizada para investigar a 

presença de minerais radioativos, identificar litologias e para calcular a argilosidade presente na 

amostra ou mesmo o volume das argilas. De praxe, o uso desse método em afloramentos 

análogos é aplicado na caracterização e correlação de fácies sedimentares (Jordan et al., 1993; 

Aigner et al., 1995).  

É importante salientar que além de realizar uma contagem total da radiação gama emitida 

pelas rochas, o Gamma Ray (GR) também efetua contagens individuais de Potássio-40, Urânio e 

Tório, que podem ser usadas durante análises faciológicas (North & Boering, 1999; Svendsen & 

Hartley, 2001). 

 

METODOLOGIA 

Imageamento Digital 

Aquisição dos dados 

Nessa etapa do trabalho foram efetuadas aquisições com GPR e Laser Scanner terrestre. 

A aquisição com o GPR foi feita com o objetivo de imagear a variação lateral das fácies 

sedimentares no interior do bloco. 

O passo inicial para que a aquisição com GPR fosse efetuada, constituiu em gerar grids 

com fita adesiva nas faces que seriam percorridas pela antena (fig. 02). Tal medida diminuiu a 

possibilidade de erros de aquisição, já que o objetivo era adquirir vários perfis de GPR sob a 
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forma de grids 3D. Também foi feita a enumeração das faces do bloco, o que facilitou a 

comunicação entre os pesquisadores envolvidos no trabalho.  

 

comunicação entre os pesquisadores envolvidos no trabalho.  

 
Figura 02: Grid feito com fita adesiva na face do T-Block, para facilitar a 

aquisição com GPR e evitar erros de percurso.  

 

Após as faces do bloco serem marcadas, foi feita a configuração da antena para que a 

aquisição pudesse ser iniciada (tabela 01). Como a profundidade de investigação desejada era de 

apenas 1,60 m (espessura do bloco), foram escolhidas as antenas de alta frequência (900 MHz e 

2600 MHz), visando um imageamento mais detalhado das interfaces desejadas. A priori, apenas 

antena de 900 MHz foi capaz de imagear o bloco de uma face a outra. Já a antena de 2600 MHz, 

apesar de não ter alcançado a face oposta, forneceu produtos com maior resolução. Visando 

elaborar um modelo que contemplasse todas as fácies sedimentares presentes no bloco, serão 

apresentados adiante apenas os dados adquiridos com a antena de 900 MHz.  

 

Tabela 01: Parâmetros de aquisição adotados no levantamento GPR. 

Frequência Central 

da Antena(MHz) 
900 2600 

T-Rate (KHz) 100 100 

Sample 2048 2048 

Format (bit) 16 16 

Range (ns) 55 20 

K 14,1 14,1 

Rate 32 32 

Scan/metro 200 200 

Filter HP (MHz) 225 525 

Filter LP (MHz) 2500 5000 

Gain Auto Auto 

Staking 4 4 
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Para a aquisição dos dados de GPR utilizou-se do sistema GPR SIR 3000 fabricado pela 

Geophysical Survey Systems, Inc (GSSI), o qual é composto pelo conjunto unidade de controle, 

antenas blindadas e odômetro. A metodologia adotada para aquisição dos dados de GPR 

consistiu no levantamento de perfis no “modo contínuo por distância”, ou seja, o conjunto de 

acessórios foi deslocado ao longo do percurso desejado efetuando a amostragem dos dados 

continuamente. Nesse tipo de aquisição, a utilização do odômetro permite que a distância de 

percurso aproximada seja mostrada, em tempo real, na unidade de controle (fig. 03). 

 

 
Figura 03: Aquisição com a antena GPR de 900 MHz. As setas indicam os sentidos de aquisição 

vertical (A) e horizontal (B). É possível notar que o sistema GPR é constituído por unidade de 

controle (console), antena blindada e odômetro. 

 

Em suma, foram adquiridos 14 perfis de 2,3 m e 2 grids 3D, cada um com 24 seções 

horizontais de 1,3 m e 14 seções verticais de 2,3 m, tanto com a antena de 900 MHz quanto com 

a antena de 2600 MHz, totalizando 318 m de levantamento. As faces levantadas foram 

escolhidas de forma que o empilhamento das camadas pudesse ser visualizado nos perfis de 

GPR. Também foram adquiridas algumas seções simulando “cortes em mapa” (timeslices). Deste 

modo, as faces escolhidas para a aquisição dos grids 3D foram a face 3 e a face 5 (faces opostas). 

A justificativa para levantar a face oposta está no fato de haver perda de resolução do sinal de 

GPR nos tempos mais altos, que correspondem a profundidades maiores. Por fim, foi feita a 

aquisição de 15 perfis na face 4 (face ortogonal às faces 3 e 5), visando gerar cortes em mapa 

que posteriormente pudessem ser utilizados em conjunto com as timeslices dos grids 3D (fig. 

04). 
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Figura 04: Grids de aquisição de GPR gerados nas faces 5 (A) e 3 (C) do bloco e perfis na 

face 4 (B). 

 

Para gerar a geometria externa do MSD do bloco foi utilizado o Laser Scanner terrestre, 

modelo Scanstation 2, da Leica Geosystems. O espaçamento médio entre os pontos adquiridos 

nas faces do bloco foi de 3 mm. Como resultado da aquisição, foi gerada uma nuvem de pontos 

com 28.505.106 pontos, havendo recobrimento tanto das 4 faces laterais do bloco quanto do 

cenário no qual o mesmo estava inserido. O equipamento foi estacionado e efetuou varreduras 

em 4 posições diferentes, visando imagear o bloco com o mínimo possível de oclusões. Para que 

os dados adquiridos em diferentes estações pudessem ser unidos e as posições relativas reais de 

todos os pontos fossem preservadas, targets foram distribuídos em volta do pátio do LabPetro. 

Os targets consistem em alvos que são alocados em posições fixas e são imageados em todas as 

estações, servindo assim como pontos em comum nas diferentes cenas (fig. 05).  
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Figura 05: Nuvem de pontos do pátio do LabPetro, adquirida com Laser Scanner. Os triângulos azuis 

indicam os locais onde o equipamento foi estacionado para a aquisição das respectivas cenas. Os pontos 

vermelhos indicam os locais onde foram posicionados os targets. 

 

Os dados de GR foram adquiridos com um gamaespectrômetro portátil GR-130 

miniSPEC, fabricado pela Exploranium Radiation Detection Systems (fig. 06). Foram adquiridos 

6 perfis de Gamma Ray, cada um com 1,5m de comprimento com  leituras a cada 5cm. Visando 

detectar variações entre as três fácies sedimentares presentes, os perfis foram adquiridos na face 

4 do bloco, na qual as 3 fácies sedimentares estavam empilhadas. Em cada perfil, as leituras 

foram efetuadas da base para o topo das camadas sedimentares (fig. 07). Com o objetivo de obter 

um background da radiação gama presente no local onde o bloco estava alojado, foi feita uma 

medida ao ar livre, a qual resultou em 60 CPS. É importante lembrar que o equipamento 

utilizado pode realizar medidas da radiação gama emitida por cada um dos elementos radioativos 

Urânio, Tório e Potássio-40, além de permitir registrar uma contagem total da radiação emitida 

por todos os elementos. No trabalho aqui apresentado, as medidas realizadas foram de contagem 

total. 
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Figura 06: Gamaespectrômetro portátil GR-130 miniSPEC (Exploranium 

Radiation Detection Systems) utilizado na perfilagem de GR. 

 

 
Figura 07: Perfis adquiridos com o gamaespectrômetro portátil. É possível notar que as aquisições foram 

efetuadas da base para o topo. 

 

Processamento dos dados 

O processamento dos dados de GPR foi feito no módulo 2D-data-analysis do software 

Reflexw 6.0 desenvolvido pela Sandmeier Scientific Software (http://www.sandmeier-geo.de/). 

Essa etapa foi realizada com o objetivo de aumentar a razão sinal-ruído, recuperar a perda da 

http://www.sandmeier-geo.de/
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intensidade do sinal proveniente dos efeitos de propagação (absorção, dispersão e espalhamento 

esférico) e carregar as informações de posição nos traços. 

Antes de estabelecer uma sequência lógica para o processamento dos dados foi feita uma 

análise dos dados brutos, visando identificar quais os tipos de ruído contidos nos radargramas. 

Ao analisar os dados brutos notou-se a existência de ruídos de alta e baixa frequências além de 

um atraso na chegada do sinal de aproximadamente 4,5 ns. A presença de ruídos de alta e baixa 

frequências foi percebida a partir da análise do histograma de frequência, o qual apresentou a 

existência de dados fora da banda de sinal da frequência central da antena utilizada. Além de 

serem notados no histograma de frequência, os ruídos de baixa frequência também foram 

percebidos visualmente nos radargramas sob a forma de refletores “espessos” (comprimento de 

onda elevado) (fig 08). 

 

 
Figura 08: (A) Radargrama bruto analisado com o intuito de estabelecer uma sequência de processamento. (B) 

Histograma de frequência do radargrama bruto destacando a banda de sinal da frequência central de 900 MHz. Em 

B é possível notar a existência de dados fora da banda de sinal. 

 

Após a análise dos dados brutos, a sequência de processamento estabelecida foi: correção 

time-zero (move starttime), remove header gain, DEWOW, background removal, filtro passa-

banda (bandpassfrequency), energy decay e georreferenciamento dos traços. A seguir, este fluxo 

de processamento será apresentado apenas para um dos radargramas, já que a sequência lógica 

de processamentos foi a mesma em todos os perfis de GPR. O radargrama escolhido foi 

adquirido com a antena de 900 MHz, portanto os parâmetros apresentados foram escolhidos de 
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acordo com essa frequência central, mas para a frequência central de 2600 MHz os parâmetros 

de processamento seguiram a mesma linha de raciocínio. 

 

Move Starttime 

O primeiro processamento consistiu em retirar o sinal nulo proveniente do atraso na 

chegada do primeiro sinal de cada wiggle (traço), em relação ao início do tempo de abertura da 

antena receptora para captação do sinal. Após a aplicação desse processamento o primeiro sinal 

de cada traço é colocado no tempo zero do eixo vertical do radargrama (fig. 09). 

 

 
Figura 09: (A) Radargrama bruto. (B) Radargrama com correção time zero. (C) Janela da wiggle usada para 

marcar o início do sinal. (D) Janela de configuração do processamento. 
 

Remove Header Gain 

Esse processamento foi utilizado para remover o ganho aplicado durante a aquisição. A 

aplicação desse filtro foi feita para evitar que o ganho da aquisição estivesse embutido nos dados 

durante a aplicação dos algoritmos de tratamento (fig. 10). 
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Figura 10: (A) Radargrama antes da remoção do ganho aplicado na aquisição. (B) Radargrama após a 

remoção do ganho aplicado na aquisição. (C) Janela de configuração do processamento. (D) Janela 

demonstrando os pontos de ganho aplicados na aquisição. 
 

Subtract-mean (DEWOW) 

Esse processamento foi aplicado para remover os ruídos de baixa frequência gerados pela 

indução eletromagnética entre as antenas (Annan, 1996). Um exemplo claro desse tipo de ruído 

está demonstrado na figura 08. A figura 11 apresenta o radargrama antes e depois da aplicação 

do DEWOW.  

 

 
Figura 11: (A) Radargrama sem DEWOW. (B) Radargrama após a aplicação do DEWOW. (C) Janela de 

configuração do processamento. Em A e B as setas apontam um exemplo de um refletor com elevado 

comprimento de onda que foi “adelgaçado” pelo filtro . Em C o retângulo vermelho destaca o histograma de 

frequência antes (histograma de cima) e após (histograma de baixo) o DEWOW, podendo-se notar uma 

significativa redução dos componentes de baixa frequência após o processamento. 
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Background Removal 

Esse processamento foi aplicado com o objetivo de remover as ondas diretas (ondas que 

percorrem um caminho direto da antena transmissora até a receptora pelo ar ou pela superfície 

terrestre e por isso chegam com alta amplitude e com baixos tempos de percurso na antena 

receptora). O background removal atua calculando um traço médio para uma determinada 

quantidade de traços e em seguida é feita a subtração desse traço médio em todos os traços que 

fizeram parte do cálculo de média (Xavier Neto, 2006). Dessa forma, esse processamento pode 

retirar sinais contínuos que se prolongam por todo o radargrama, como o caso da onda aérea. No 

caso em questão, o cálculo do traço médio foi feito usando todos os traços. A figura 12 é 

possível visualizar a eliminação das ondas diretas nos tempos iniciais. 

 

 
Figura 12: (A) Radargrama antes a aplicação do Background Removal. (B) Radargrama após a aplicação do 

Background Removal. (C) Janela de configuração do processamento. Os retângulos em A e B destacam a 

onda aérea que foi removida pelo processamento. 
 

Bandpassfrequency 

O bandpassfrequency foi aplicado para remover ruídos de baixa e alta frequência. Esse 

filtro atua no domínio da frequência removendo, em cada traço, as frequências que não fazem 

parte da banda de sinal da frequência central da antena utilizada na aquisição. Na figura 08 são 

apresentados exemplos de ruídos que podem ser removidos com a aplicação desse filtro. As 

frequências de entrada exigidas pelo processamento foram escolhidas a partir de uma banda de 

sinal que vai de 1/2 a 3/2 da frequência central da antena (Cassidy, 2009). Deste modo, as 

frequências informadas foram F1,F2,F3 e F4 (450 MHz -500 MHz -1300 MHz -1350 MHz). A 

figura 13 apresenta o radargrama antes e depois desse processamento. Na figura 14 é possível 
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notar a retirada dos ruídos de alta frequência, após a aplicação do filtro trapezoidal no 

histograma de frequência. 

 

 
Figura 13: (A) Radargrama antes a aplicação do filtro passa-banda. (B) Radargrama após a aplicação do 

passa-banda. (C) Janela de configuração do processamento. Os retângulos em A e B destacam a presença de 

ruídos de alta frequência em A e sua remoção em B. 

 

 
Figura 14: Histogramas de frequência antes (histograma de cima e depois (histograma de baixo) da 

aplicação do filtro passa-banda trapezoidal. O trapézio vermelho ilustra os pontos de corte total e parcial 

utilizados pelo filtro. 
 

Energy Decay 

Esse processamento foi aplicado visando recuperar a perda da intensidade do sinal 

proveniente dos efeitos de propagação (absorção, dispersão e espalhamento esférico). Com esse 

intuito, foi dado um ganho nas amplitudes de tempos maiores em cada traço do radargrama, 

sendo usado um scaling value de 0,5 para não saturar as amplitudes. Na figura 15 é possível 
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visualizar o resultado do ganho dado. Percebe-se claramente a amplificação do sinal nos 

refletores mais profundos. 

 

 
Figura 15: (A) Radargrama antes da aplicação do ganho. (B) Radargrama após a aplicação do ganho (C) Janela de 

configuração do processamento. 

 

Georreferenciamento de traços 

Por fim, devido à existência de vários radargramas posicionados paralelamente ou 

ortogonalmente uns aos outros, atribuiu-se a cada traço uma coordenada espacial (x,y,z), com 

intuito de posicionar cada traço em sua posição relativa correta (fig. 16). A figura 17 apresenta o 

radargrama bruto e o mesmo radargrama após a aplicação da sequência de processamento. 
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Figura 16: Ilustração da aplicação de coordenadas aos traços a partir do 

georreferenciamento de traços. 

 

 
Figura 17: (A) Radargrama não processado, gerado a partir da aquisição de GPR com a antena 900 MHz. 

(B) Produto gerado a partir do sequência de processamento aplicada em “A”. É possível notar que após o 

processamento apareceram vários refletores que estavam mascarados e a falsa impressão de 

horizontalização dos refletores (causada por ruídos coerentes) foi removida. 

 

O processamento efetuado nos dados de Laser Scanner teve o objetivo de integrar num 

mesmo referencial os todos os dados adquiridos nas 4 posições em que o equipamento foi 

estacionado, já que os dados gerados em cada aquisição possuem origem no centro do 

equipamento, havendo assim 4 aquisições em posições diferentes e, consequentemente, 4 origens 

distintas. Para unir todas as aquisições num único referencial comum, os dados foram 

processados no software Cyclone 7.0, a partir de um procedimento denominado de “Registro de 

Cenas”, o qual efetua uma translação de eixos com base nos targets que foram imageados. Como 

os targets permaneceram em posições fixas durante as 4 aquisições, o software pode utilizá-los 

como pontos de amarração para integrar todos os dados num mesmo referencial (fig. 18).  
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Figura 18: Em A, B, C e D são apresentados os produtos das aquisições realizadas nas 4 

estações diferentes, estando cada aquisição referenciada em sua origem própria. Em D é 

apresentada a nuvem de pontos gerada a partir do Registro de Cenas. Cada ponto possui 3 

coordenadas (X,Y,Z), além de um valor de RGB e intensidade.  

 

 

Nos dados adquiridos com o Gamma Ray a única correção a ser efetuada seria a 

subtração do efeito de background, entretanto, nenhuma amostra ultrapassou o valor de 

background medido e, por isso, os valores resultantes da correção seriam nulos ou negativos. 

Como nesse método não há sentido em se falar sobre valores negativos, tal correção não foi 

efetuada e o único procedimento realizado nesses dados foi organizá-los numa planilha digital e 

gerar curvas de variação da emissão de isótopos radioativos (isótopos totais) (fig. 19). 
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Figura 19: Planilha com tabela e perfis gerados a partir dos valores de radiação gama. É possível notar que a 

variação é pouca e que os valores estão abaixo do background. 

 

Interpretação dos dados 

O primeiro passo para dar início interpretação dos dados consistiu em entender o 

comportamento da velocidade de propagação das ondas de radar (geradas pelo GPR) no meio 

estudado, para que os dados registrados em tempo pudessem ser convertidos em profundidade, 

facilitando assim a correlação com as demais informações provenientes dos outros métodos 

utilizados.   

A forma ideal de efetuar o processo de conversão de tempo em profundidade seria 

conhecer, de forma infinitesimal, o comportamento da velocidade de propagação das ondas ao 

longo de todo meio estudado, já que este possui heterogeneidades que afetam tal velocidade. 

Deste modo, o comportamento da velocidade de propagação seria representada por uma matriz 

com vários valores de velocidade, denominada de campo de velocidades. A utilização desse 

campo de velocidades permitiria converter a escala de tempo em profundidade de forma que a 

geometria dos refletores seria visualizada exatamente da mesma forma que ela ocorre na 

natureza.  

Na falta de recursos que viabilizassem a criação um campo de velocidades com elevada 

precisão, foi utilizada uma velocidade média que representasse satisfatoriamente todo o meio 

investigado. No caso em questão, a utilização de uma velocidade média foi satisfatória e 

permitiu que a escala de tempo fosse convertida em profundidade com boa representatividade da 

realidade. Isso se deve ao fato do bloco todo apresentar a mesma mineralogia e, por isso, a 

variação na velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas ao longo do bloco é muito 

sutil.  

A velocidade média do meio estudado foi calculada a partir do refletor que marcou a 

interface bloco-ar quando as ondas eletromagnéticas ultrapassaram o bloco. Devido à existência 

de variações na espessura do bloco, a profundidade de investigação considerada no cálculo foi de 
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1,6 m, medida no trecho escolhido para a obtenção dos parâmetros necessários para calcular a 

velocidade. Como o refletor correspondente dessa interface estava em 37,5 ns, a velocidade foi 

de 0,85 m/ns, calculada a partir da equação   
   

  
, sendo   a velocidade de propagação da 

onda eletromagnética, ΔS o espaço percorrido pela onda em metros e ΔT o tempo, em 

nanosegundos, que a onda perdurou para atingir o alvo e retornar até a antena receptora (tempo 

duplo) (fig 20). 

 

 
Figura 20: Refletor da interface rocha-ar interpretado no radargrama. No eixo vertical à esquerda da imagem 

indica os valores de tempo duplo enquanto que o eixo vertical à direita da imagem indica os respectivos 

valores de profundidade calculados para cada tempo duplo a partir da velocidade de 0,085 m/ns 

 

Após todos os dados terem sido devidamente tratados, os mesmos foram analisados e 

interpretados segundo critérios geológicos e geofísicos. Inicialmente, os radargramas adquiridos 

nas regiões mais próximas às bordas das faces do bloco foram colocados lado a lado com os 

dados de Laser Scanner. Assim, os padrões de resposta encontrados nos radargramas puderam 

ser correlacionados com as fácies sedimentares, vistas na nuvem de pontos. A partir dessa 

correlação, 3 radarfácies distintas foram encontradas, sendo denominadas de “Radarfácies 

Travertino Laminado”, “Radarfácies Travertino” em Domos e “Radarfácies Travertino 

Ondulado”. A “Radarfácies Travertino Laminado” é representada por um padrão de resposta de 

baixa amplitude, apresentando um aspecto de um sinal limpo e refletores plano-paralelos. A 

“Radarfácies Travertino em Domos” é representada por refletores de alta amplitude, limitados 

por grandes refletores curvos de alta amplitude, apresentando uma aparência mais rugosa, na 

paleta de cores utilizada. Por fim, a “Radarfácies Travertino Ondulado” é encontrada entre as 

duas outras radarfácies e apresenta tanto refletores com baixa amplitude quanto refletores com 

amplitude intermediária, podendo haver também alguns refletores com alta amplitude, além de 
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refletores suavemente curvados a plano-paralelos (fig. 21). É importante salientar que durante a 

aquisição dos dados foi feita uma análise geológica, em mesoescala, das fácies sedimentares 

encontradas no bloco. A partir dessa análise foram encontradas 3 fácies sedimentares, sendo elas 

denominadas de “Travertino em Domos”, “Travertino Ondulado” e “Travertino Laminado”. 

Mesoscopicamente, notou-se também que as fácies “Travertino em Domos” e “Travertino 

Ondulado” aparentemente apresentam alta porosidade, que pode estar associada a uma alta 

permeabilidade, enquanto que a fácies “Travertino Laminado” provavelmente apresenta baixa 

porosidade e baixa permeabilidade. Entretanto, é importante que se leve em consideração a 

existência de vugs nas 3 fácies sedimentares. 

A partir da correlação das fácies sedimentares com suas respectivas radarfácies, foi feita 

uma análise da variação da constante dielétrica (K) e velocidade de propagação das ondas 

eletromagnéticas (V) ao longo do bloco. A análise demonstrou que o conjunto das 

fácies/radarfácies Trvertino em Domos e Travertino Ondulado apresentou valores de K mais 

baixos e de V mais altos que na fácies/radarfácie Travertino Laminado, corroborando com a 

ideia de que as fácies Travertino em Domos e Travertino Ondulado são mais porosas que a fácies 

Travertino Laminado, já que o aumento de espaços vazios preenchidos com ar tende a diminuir o 

valor de K e, consequentemente, aumentar o valor de V (fig. 22) 
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Figura 21: (A) Interpretação do radargrama adquirido com a antena de 900 MHz, próximo à face 4 do T-

Block. (B) Interpretação apresentada em “A” projetada na face 4 do T-Block. (C) Interpretação das fácies 

sedimentares feita na face 4 do bloco.  É possível notar que há uma boa correlação entre as radarfácies e as 

fácies sedimentares. 
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Figura 22: (A) Valores de profundidade (ΔS), tempo duplo (ΔT), velocidade (V) e constante dielétrica (K) 

medidos (ΔS e ΔT) e calculados (V e K) em algumas posições escolhidas ao longo do bloco. (B) Valores 

médios de velocidade (V) e constante dielétrica (K) calculados para o conjunto fácies/radarfácies Travertino 

em Domos e Travertino Ondulado e para a fácies/radarfácies Travertino Laminado. 

 

 

Ao se analisar os perfis de GR notou-se que seus valores não apresentaram uma variação 

significativa, além disso, nenhuma das medidas ultrapassou o valor de background mensurado. 

Provavelmente, isso ocorreu pelo fato das fácies encontradas serem constituídas apenas por 

minerais carbonáticos, os quais não emitem espontaneamente radiação gama. Apesar dos valores 

mensurados não apresentarem variação significativa entre as fácies distintas, foi possível notar 

que as medidas efetuadas próximas às bordas apresentaram valores mais próximos ao 

background, sendo esse um efeito de borda que pode ser levado em consideração em casos de 

estudos realizados sob condições semelhantes (fig. 23). 
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Figura 23: Perfis GR posicionados em seus respectivos locais de aquisição. É possível notar o efeito de borda 

evidenciado a partir do aumento nos valores mensurados próximos às bordas do bloco, onde os valores se 

aproximam do valo de background. 

 

RESULTADOS  

Com a identificação dos diferentes padrões de resposta, nos perfis de GPR adquiridos 

próximos a borda das faces do T-Block, os radargramas foram importados no software 

OpendTect 4.4.0. No OpendTect todos os radargramas puderam ser visualizados lado a lado e as 

variações laterais das radarfácies foram interpretadas num ambiente 3D (fig. 24). A interpretação 

das radarfácies no ambiente 3D teve como produto a identificação de superfícies limitantes, as 

quais podem ser correlacionadas a descontinuidades geológicas, tais como o limite de fácies 

sedimentares. Foram interpretadas 3 superfícies limitantes , onde a primeira representou o topo 

da “Radarfácies Travertino em Domos” (fig. 25.A), a segunda representou o topo da 

“Radarfácies Travertino Ondulado” (fig. 25.B) e a terceira representou o refletror gerado pelo 

contato entre a face 5 do bloco e o ar (fig. 25.C). Na superfície do topo da “Radarfácies 

Travertino em Domos” foi possível notar uma boa correlação entre o topo dos domos e suas 

projeções na face 3 (fig. 26). Em escala de detalhe, os domos encontrados no topo da 

“Radarfácies Travertino em Domos” seriam prováveis locais para a acumulação de 

hidrocarbonetos, entretanto essa lógica pode ser invalidada pelo fato dessas feições estarem 

sobrepostas pela fácies “Travertino Ondulado” que, aparentemente, apresenta permeabilidade 

elevada. Dessa forma, o conjunto das fácies “Travertino Ondulado” e “Travertino em Domos”, 

possivelmente, apresenta potencial para armazenar hidrocarbonetos, enquanto que a fácies 

“Travertino Laminado” pode ser considerada como uma rocha selante. 
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Figura 24: Grid de radargamas importado no OpendTect. A paleta de cores no canto inferior esquerdo da 

imagem representa a variação da amplitude dos refletores. 

 

 
Figura 25: (A) Superfície gerada pela interpretação do topo da Radarfácies Travertino em Domos 

(posicionamento estratigráfico invertido). (B) Superfície gerada pela interpretação do topo da 

Radarfácies Travertino Ondulado (posicionamento estratigráfico invertido). (C) Superfície gerada 

pela interpretação do contato do ar com a face 5 do bloco (posicionamento estratigráfico 

invertido). (D) Superfícies demonstradas em “A”, “B” e “C”, empilhadas na posição estratigráfica 

de deposição. As paletas de cores representam a variação da profundidade (z). 
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Figura 26: Correlação entre o topo dos domos e suas projeções na face 3 do bloco. A paleta de cores no 

canto inferior esquerdo da imagem representa a variação da profundidade (z). 
 

DISCUSSÕES 

A utilização integrada de dados adquiridos com Laser Scanner terrestre, GPR e Gamma 

Ray facilitou o processo interpretativo e minimizou as possibilidade de erros, pois permitiu 

trabalhar com uma maior quantidade de variáveis que confirmassem ou não as conclusões 

obtidas na análise dos dados. 

Na escala proposta, a quantidade de informações diretas que puderam ser correlacionadas 

com informações indiretas, proporcionou a geração de um Modelo de Sólido Digital mais seguro 

devido grande quantidade de dados de amarração (dados diretos) dos dados indiretos, sendo o 

Laser Scanner terrestre a principal fonte de dados diretos e o GPR a fonte de dados indiretos. 

A partir do método do GPR foram adquiridos dados com antenas de 900 MHz e 2600 

MHz. A antena de 900 MHz foi utilizada com objetivo de obter produtos que pudessem 

distinguir as maiores feições presentes no bloco rochoso, enquanto que a antena de 2600 MHz 

foi utilizada com intuito de obter produtos que pudessem identificar feições internas às 

identificadas com a antena de 900 MHz. Entretanto, apesar da antena de 2600 MHz ter 

apresentado melhor resolução a mesma não teve profundidade de investigação suficiente para 

imagear o bloco de uma face à outra, além de não ter evidenciando nenhuma estrutura a mais do 

que as que já haviam sido identificadas com a antena de 900 MHz (fig. 27). Mediante tal 

situação os produtos gerados pela antena de 900 MHz foram eleitos para gerar o modelo final. 
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Figura 27: Radargramas obtidos a partir das aquisições com as 

antenas de 900 MHz e 2600 MHz, com o refletor do topo da 

Radarfácies Travertino em Domos interpretado em ambos. É 

possível notar que a profundidade de investigação da antena de 

2600 MHz não ultrapassa 1,2 m enquanto a espessura média do 

bloco é de 1,75 m. 

 

 

CONCLUSÕES 

A metodologia proposta nesse trabalho para o imageamento digital 3D de um bloco de 

travertino, com 20 toneladas, que corresponde a uma escala intermediária entre os dados obtidos 

no reservatório e em plugues, se mostrou adequada para a elaboração de Modelos de Sólidos 

Virtuais.  

A aquisição com Laser Scanner terrestre disponibilizou informações especiais 

georreferenciadas da superfície do bloco (X, Y, Z), além de valores de variação de intensidade 

de retorno do raio laser e dados RGB, com alta resolução (3 mm x 3 mm). Este modelo, utilizado 

durante a interpretação dos radargramas, está pronto para ser exibido em salas de realidade 

virtual. 

O uso do GPR se mostrou adequado para o estudo das geometrias internas em rochas 

travertinas, na escala proposta. A partir da aquisição, processamento e interpretação dos 

radargramas, 3 radarfácies distintas foram encontradas e espacializadas em 3D, as quais foram 

denominadas de Radarfácies Travertino Laminado, Radarfácies Travertino em Domos e 

Radarfácies Travertino Ondulado. Estas radarfácies são correlatas às fácies sedimentares 

Travertino Laminado, Travertino em Domos e Travertino Ondulado, respectivamente.  
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O imageamento interno com GPR também se mostrou adequado para a identificação das 

variações faciológicas em mesoescala, além de permitir a identificação de geometrias e 

heterogeneidades com as antenas de 900 MHz e 2600 MHz. 

A integração de todos os radargramas num mesmo ambiente tridimensional no software 

OpendTect, facilitou a interpretação das variações laterais das radarfácies e possibilitou a 

geração de superfícies limitantes das fácies/radarfácies. 

Os dados obtidos durante a perfilagem de raios gama mostraram uma baixa variação na 

amplitude dos valores de radioatividade. Provavelmente, isso ocorreu devido ao fato das 

camadas sedimentares perfiladas possuírem a mesma composição mineralógica, sendo 

compostas por sedimentos carbonáticos, com ausência de argila siliciclástica nas camadas mais 

pelíticas ou de outro mineral portador de elementos radioativos.  

A análise das superfícies limitantes apresentou duas regiões dômicas no topo da 

Radarfácies Travertino em Domos, as quais representam os domos encontrados na Fácies 

Travertino em Domos. 
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5.CONCLUSÕES 

Nessa dissertação, as atividades desenvolvidas se mostraram eficazes, pois através deles 

foi possível chegar aos objetivos almejados.   

A metodologia proposta para o imageamento digital 3D numa escala intermediária entre 

os dados obtidos no reservatório e em plugues, se mostrou adequada para a elaboração de 

Modelos de Sólidos Digitais em rochas travertinas. 

A utilização do Laser Scanner terrestre possibilitou modelar e representar com alta 

precisão a geometria externa do objeto de estudo, a partir da aquisição de informações especiais 

georreferenciadas (X, Y, Z), além de valores de variação de intensidade de retorno do raio laser 

e dados RGB, com alta resolução (3 mm x 3 mm). Este modelo, utilizado durante a interpretação 

dos radargramas, está pronto para ser exibido em salas de realidade virtual. 

O uso do GPR possibilitou a identificação de 3 radarfácies distintas, denominadas de 

Radarfácies Travertino Laminado, Radarfácies Travertino em Domos e Radarfácies Travertino 

Ondulado. Estas radarfácies são correlatas às fácies sedimentares Travertino Laminado, 

Travertino em Domos e Travertino Ondulado, respectivamente.  

A integração de todos os radargramas num mesmo ambiente tridimensional no software 

OpendTect, facilitou a interpretação das variações laterais das radarfácies e possibilitou a 

geração de superfícies limitantes das fácies/radarfácies. 

Os dados obtidos durante a perfilagem de raios gama não apresentaram variação 

significativa, além disso, nenhuma das medidas ultrapassou o valor de background mensurado. 

Provavelmente, isso ocorreu pelo fato das fácies perfiladas serem constituídas apenas por 

minerais carbonáticos, os quais não emitem espontaneamente radiação gama.  

 

 

  



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

 

REFERÊNCIAS 

AIGNER, T.; SHAUER, M.; JUNGHANS, W.D.; REINHARDT, L.;. Outcrop gamma-ray 

logging and its applications examples from the German Triassic. Sedimentary Geology, 

100: 47- 61. 1995. 

ANNAN, A. P. Ground Penetrating Radar: Workshop Notes, Sensors and Software Inc., 

Mississauga, Ontario, Canada. 192 p. 2001. 

ANNAN, A.P.; DAVIS, J.L. Ground Penetrating Radar – Coming of age at last!! In: 

“proceedings of Exploration 97: Fourth Decennial International Conference on Mineral 

Exploration”, A.G. Gubins, , p.515-522. 1997. 

ASPRION, U.; AIGNER, T. Fazies- und Georadar-Analyse in der süddeutschen 

Graupensandrinne N. Jb. Geol. Paläont., Abh., 218: p.321-342. 2000. 

Blackwell, 1990. 482 p. 

BOSSCHER, H. Growth potential of coral reefs and carbonate platforms. PhD thesis, Vrije Univ 

Amsterdam. 1992. 

CHAFETZ, H. S.; FOLK, R. L. Travertines: depositional morphology and the bacterially 

constructed constituents. Journal of Sedimentology Petrology, v. 54, p. 289– 316, 1984. 

DALMOLIN, Q.; SANTOS, D.R. Sistema Laserscanner: Conceitos e Princípios de 

Funcionamento. Editora UFPR. Curitiba. 120pp. 2004. 

DUNHAM, R.J. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W. 

E. (Ed.). Classification of carbonate rocks. American Association of Petroleum 

Geolology Memoir, 1 , 1962. p. 108–121. 

EMBRY, A. F.; KLOVAN, J. E. A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, 

N.W.T. Bulletin of Canadian Petroleum Geologists, v. 19, p. 730-781, 1971. 

FOLK, R. L. Practical petrographic classification of limestones. American Association 

Petroleum Geology Bulletim, V. 43, p.1– 38, 1959. 



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

 

FORD, T.D.; PEDLEY, H. M. A review of tufa and travertine deposits of the world. Earth-

Science Reviews, v. 41, p. 117–175, 1996. 

FREIRE, R.C. Técnicas de aquisição de dados geológicos com a tecnologia lidar. Dissertação 

(Mestrado em Geofísica e Geodinâmica)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal. 2006. 

GIANNOPOULOS, A. Modelling ground penetrating radar by GprMax. School of Engineering 

and Electronics, Institute for Infrastructure and Environment, University of Edinburgh, 

Alexander Graham Bell Building, Kings Buildings. 2005. 

GRASMUECK, M.; WEGER, R. 3D GPR reveals complex internal structure of Pleistocene 

oolitic sandbar: Leading Edge of Exploration, Society of Exploration Geophysics, 

Vol.21, No.7., 634-639. 2002. 

GUO, L.; RIDING, R. Origin and diagenesis of Quaternary travertine shrub fabrics, Rapolano 

Terme, central Italy. Sedimentology, v. 41, p. 499–520, 1994. 

HARRIS, J.; PATERSON, J. Light-speed retrofit. The Ontario Technologist. Ontario. Jan/Feb: 

16-19. 2002. 

JORDAN, D.W.; SLATT, R.M.; GILLESPIE, R.H.; D’AGOSTINO; STONE, C.G. Gama-ray 

loggins of outcrops by a truck-mounted sonde. AAPG Bulletin, 77:118-123. 1993. 

JULIA, R. Travertines. In: Scholle, P.A., Bebout, D.G. & Moore, C.H. (Eds). Carbonate 

Depositional Environments. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1983. 

p. 64–72. 

LOPES, J. N. Faciologia e Gênese dos Carbonatos do Grupo Bambuí na Região de Arcos, 

Estado de Minas Gerais. São Paulo. 1995. 166p. Dissertação de Mestrado. Universidade 

de São Paulo. 

LUCIA, F. J. Petrophysical parameters estimated from visual descriptions of carbonate rocks: a 

field classification of carbonate pore space. Journal of Petroleum Technology, 1983, p. 

629 – 637. 



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

 

MERZ-PREIB, M.; RIDING, R. Cyanobacterial tufa calcification in two freshwater streams: 

ambient environment, chemical thresholds and biological processes. Sedimentary 

Geology, v. 126, p.103– 124, 1999. 

MIALL, A.D. Reservoir heterogeneities in fluvial sandstone- lessons from outcrop studies. 

American Association of Petroleum Geo logists Bulletin, Tulsa, 72:682-697. 1988. 

NEAL, A. Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: principles, problems and 

progress. Elsevier, Earth-Science Reviews, 66, 261-330. 2004. 

NORTH, C.P.; BOERING, M. Spectral Gamma Ray Logging for Facies Discrimination in 

Mixed Fluvial-Eolian Sucessions: A Cautionary Tale. AAPG Bulletin, 83(1):155-169. 

1999. 

PARKS, E. M. Travertine-Tufa Deposits. Disponível em: http://mollymarieprospect.com/ 

textfiles/tufafinal.pdf>. Acessado em: 22 de março de 2012. 

PORSANI, J. L. Método GPR: aplicações em geologia, geotecnia, meio ambiente e 

planejamento urbano. Universidade de São Paulo. Instituto Astronômico e Geofísico – 

Departamento de Geofísica. Versão2.0. 2001. 

RADAM MANUAL. Published by Geophysical Survey Systems, Inc (GSSI). Salem, New 

Hampshire. 2009. 

RANGEL, C. V. G. T. Estudo Paleoambiental dos Carbonatos do Albiano Superior na Bacia de 

Sergipe: uma Abordagem Microfaciológica. 2002. 133 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 

de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2002. 

RIDING, R. Structure and composition of organic reefs and carbonate mud mounds: concepts 

and categories. Earth-Science Reviews, v. 58, p.163-231, 2002. 

SCHLAGER, W. The paradox of drowned reefs and carbonate platforms: Geological Society of 

America Bulletin, v. 92, p. 197–211, doi: 10.1130/0016-7606(1981)92<197:T 

PODRA>2.0.CO;2. 1981. 

SENSORS & SOFTWARE INC. Ground Penetrating Radar Survey Design. Canadá: 1999. 

Disponível em: www.sensoft.on.ca. Acesso em 17 fevereiro de 2012. 



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

 

SPERRY-SUN TRAINING DEPARTMENT. Formation Evaluation Fundamentals – Gamma. A 

Halliburton Company. 53 pp. 1999. 

SUGUIO, K. Geologia Sedimentar. Ed. Edgar Blücher Ltda. 2003. 

SUGUIO, K. Rochas Sedimentares: Propriedades, Gênese, Importância econômica. São Paulo: 

Edgar Blücher, 1980. 500 p. 

SVENDSEN, J.B.; HARTLEY, N.R. Comparison between outcrop-spectral gamma ray logging 

and whole rock geochemistry: implications for quantitative reservoir characterization in 

continental sequences. Marine and petroleum geology 18:657-670. 2001. 

TUCKER, M. E.; WRIGHT, V. P. Carbonate Sedimentology. London:  

VERDEYEN, J. T. Laser Electronics. 3. ed. New Jersey: Prentice Hall. 1995. 

XAVIER NETO, P.; MEDEIROS, W. E. Utilização do GPR 3D bi-polarizado na localização de 

um BOP soterrado devido a colapso de terreno no Campo de Fazenda Belém, Bacia 

Potiguar.  9º Congresso Intenacional da Sociedade Brasileira de Geofisica. 2005. 

ZELLER E. J.; WRAY J. L. Factors Influencing precipitation of calcium carbonate, Am. Assoc. 

Petroleum Geol. Bull., 40,  n°  I, p. 140. 1956. 

  



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

 

 

ANEXOS 



Silva, V. A. 2013 Dissertação de Mestrado 

 

 

 

Anexo 01: Croqui esquemático demonstrando as posições dos perfis de GPR adquiridos em cada face do bloco. Os números vermelhos indicam respectivamente as faces 3, 4 e 5, da esquerda para a direita. As setas indicam o sentido de aquisição de cada perfil. 

Os próximos anexos serão descritos de acordo com o anexo 01.
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Anexo 02: Radargrama adquirido com a antena de 900 MHz na posição 01 da face 3 do bloco.  
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Anexo 03: Radargrama adquirido com a antena de 900 MHz na posição 25 da face 3 do bloco.  
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Anexo 04: Radargrama adquirido com a antena de 900 MHz na posição 01 da face 5 do bloco.  
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Anexo 05: Radargrama adquirido com a antena de 900 MHz na posição 25 da face 5 do bloco.  
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Anexo 06: Radargrama adquirido com a antena de2600 MHz na posição 01 da face 3 do bloco. 
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Anexo 07: Radargrama adquirido com a antena de2600 MHz na posição 25 da face 3 do bloco. 
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Anexo 08: Radargrama adquirido com a antena de2600 MHz na posição 01 da face 5 do bloco. 
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Anexo 09: Radargrama adquirido com a antena de2600 MHz na posição 25 da face 5 do bloco. 

 


