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Resumo 

 

Neste trabalho são apresentados os procedimentos metodológicos necessários para 

realizar o imageamento digital 3D da geometria externa e interna de afloramentos análogos a 

reservatórios, e elaborar seus Modelos Virtuais de Afloramentos (MVA). Para imagear a 

geometria externa foram utilizados o Laser Scanner, o GPS Geodésico e a Estação Total, 

enquanto que para imagear a geometria interna foi utilizado o GPR. Nos MVA elaborados 

foram acrescidas ainda as informações geológicas e as obtidas nas perfilagens com raios 

gama e de permeabilidade. Como estudo de caso, para exemplificar os procedimentos 

metodológicos propostos, foram escolhidos dois conjuntos de afloramentos na borda leste da 

Bacia do Parnaíba. Na primeira área ocorrem rochas de origem eólica da Formação Piauí 

(Neocarbonífero) e planície de maré da Formação Pedra de Fogo (Permiano), que afloram em 

um amplo corte de estrada, situado entre Floriano e Teresina (Piauí). A segunda área, situada 

no Parque Nacional de Sete Cidades, também no Piauí, envolve rochas da Formação Cabeças 

depositadas em sistemas flúvio-deltaicos, durante o Neodevoniano.  Com os MVA elaborados 

foi possível identificar, linhas, superfícies e geometrias 3D e, assim, quantificar as geometrias 

de interesse. Dentre as parametrizações mais relevantes, ressaltam-se a tabela com valores de 

espessura e largura, obtidas em depósitos de canais e em lobos, nos afloramentos Paredão e 

Biblioteca. Esta tabela pode ser utilizada como entrada (input) para simulação estocástica de 

reservatórios. Um exemplo da aplicação direta dos radargramas interpretados foi a 

identificação de superfícies limitantes, em depósitos eólicos, da Formação Piauí. Apesar dos 

radargramas oferecerem apenas dados bidimensionais, a aquisição de linhas distribuídas 

segundo uma malha acrescentou a terceira dimensão ao imageamento das geometrias 

internas em todos os afloramentos estudados. É ainda proposta uma nova metodologia que 

busca conciliar as vantagens obtidas com o imageamento digital com Laser Scanner (precisão, 

acurácia e velocidade de aquisição) e a Estação Total (precisão), com o uso clássico de 

fotomosaicos digitais. 

 

Palavras-chave: Imageamento; Afloramento Análogo; Laser Scanner Terrestre; GPR; Raios Gama; Minipermeâmetro; 

Fotomosaico; Superfícies Limitantes; Modelo Virtual de Afloramento; Parametrização; Bacia do Parnaíba. 
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Abstract 

 

The aim of this work was to describe the methodological procedures that were 

mandatory to develop a 3D digital imaging of the external and internal geometry of the analogue 

outcrops from reservoirs and to build a Virtual Outcrop Model (VOM). The imaging process of 

the external geometry was acquired by using the Laser Scanner, the Geodesic GPS and the 

Total Station procedures. On the other hand, the imaging of the internal geometry was 

evaluated by GPR (Ground Penetrating Radar).The produced VOMs were adapted with much 

more detailed data with addition of the geological data and the gamma ray and permeability 

profiles. As a model for the use of the methodological procedures used on this work, the 

adapted VOM, two outcrops, located at the east part of the Parnaiba Basin, were selected. On 

the first one, rocks from the aeolian deposit of the Piaui Formation (Neo-carboniferous) and tidal 

flat deposits from the Pedra de Fogo Formation (Permian), which arises in a large outcrops 

located between Floriano and Teresina (Piauí), are present. The second area, located at the 

National Park of Sete Cidades, also at the Piauí, presents rocks from the Cabeças Formation 

deposited in fluvial-deltaic systems during the Late Devonian. From the data of the adapted 

VOMs it was possible to identify lines, surfaces and 3D geometry, and therefore, quantify the 

geometry of interest. Among the found parameterization values, a table containing the thickness 

and width, obtained in canal and lobes deposits at the outcrop Paredão and Biblioteca were the 

more relevant ones. In fact, this table can be used as an input for stochastic simulation of 

reservoirs. An example of the direct use of such table and their predicted radargrams was the 

identification of the bounding surface at the aeolian sites from the Piauí Formation. In spite of 

such radargrams supply only bi-dimensional data, the acquired lines followed of a mesh profile 

were used to add a third dimension to the imaging of the internal geometry. This phenomenon 

appears to be valid for all studied outcrops. As a conclusion, the tool here presented can 

became a new methodology in which the advantages of the digital imaging acquired from the 

Laser Scanner (precision, accuracy and speed of acquisition) were combined with the Total 

Station procedure (precision) using the classical digital photomosaic technique.  

 

Keywords: Imaging; Analogue Outcrop; Terrestrial Laser Scanner; GPR; Gamma Ray; Minipermeameter; Photomosaic; Bounding 

Surfaces; Virtual Outcrop Model; Parametrization; Parnaiba Basin. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - Apresentação 

 

O trabalho intitulado “Proposta metodológica para o imageamento, 

caracterização, parametrização e geração de Modelos Virtuais de Afloramentos”, 

corresponde à documentação escrita da tese de doutorado do Geólogo Anderson de 

Medeiros Souza, aluno do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica 

(PPGG) do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). A defesa do referido trabalho corresponde ao último pré-

requisito exigido pelo PPGG para a obtenção do título de Doutor em Geodinâmica e 

Geofísica com área de concentração em Geodinâmica. 

Este doutorado, orientado pelo Prof. Dr. Francisco Pinheiro Lima Filho 

(PPGG/UFRN), foi desenvolvido com recursos financeiros do Projeto “Modelos 

análogos para as rochas-reservatório da Formação Juruá, campos de Rio Urucu e 

Leste do Urucu, Bacia do Solimões, estado do Amazonas (Sigla: URUCU)”. Este 

projeto, desenvolvido pelo Laboratório de Análises Estratigráficas (LAE) do 

Departamento de Geologia da UFRN e financiado pela Rede Temática de 

Sedimentologia & Estratigrafia da PETROBRAS, foi também coordenado pelo Prof. Dr. 

Francisco Pinheiro Lima Filho. 

A tese encontra-se compartimentada em 8 capítulos. O Capítulo 1, introdutório, 

apresenta o contexto em que foi desenvolvida a tese. Os capítulos 2, 3 e 4 fornecem as 

premissas teóricas que servem de suporte para uma melhor compreensão dos 

aspectos abordados no decorrer do trabalho. Estes capítulos, respectivamente, 

apresentam uma breve revisão bibliográfica acerca da Bacia do Parnaíba, modelos 

virtuais de afloramentos análogos e sobre as técnicas e geotecnologias utilizadas. Os 

capítulos 5, 6 e 7 apresentam a metodologia empregada na aquisição, tratamento e 

discussões sobre os dados obtidos nas duas áreas de trabalho selecionadas, que 

apresentam padrões de exposição e contextos geológicos totalmente distintos. Estes 

capítulos encontram-se estruturados sob a forma de artigos que serão submetidos para 

publicação após serem adequados ao formato específico de cada periódico. O Capítulo 

8 expõe sucintamente as discussões finais e apresenta as conclusões desta tese.  
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1.2 - Objetivos 

 

1.2.1 - Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é o de propor uma abordagem metodológica 

que envolva o imageamento (superfícies externa e interna) de afloramentos análogos a 

reservatórios petrolíferos no contexto de uma bacia intracratônica; parametrizar 

depósitos sedimentares em sistemas deposicionais eólico e flúvio-deltaico; e elaborar 

Modelos Virtuais de Afloramentos. 

 

1.2.2 - Objetivos Específicos 

 Seleção de afloramentos que envolvam os sistemas deposicionais 

eólico e flúvio-deltaico na Bacia do Parnaíba;  

 Análise das fácies sedimentares; 

 Caracterização das relações espaciais entre um campo de dunas e os 

depósitos associados encontrados nos afloramentos selecionados;  

 Caracterização das relações espaciais entre lobos deltaicos e os 

depósitos associados; 

 Caracterização da geometria externa dos estratos sedimentares nos 

afloramentos com o uso do Laser Scanner Terrestre, GPS Geodésico e 

Estação Total; 

 Caracterização da geometria interna dos estratos sedimentares nos 

afloramentos com o uso do GPR; 

 Identificação das principais heterogeneidades e sua continuidade 

lateral; 

 Realização de perfilagens com raios gama e obtenção de valores de 

permeabilidade, de modo a caracterizar as variações espaciais das 

heterogeneidades nos afloramentos selecionados; 

 

A partir dos modelos elaborados, os principais objetos geológicos que foram 

parametrizados incluem as superfícies deposicionais (superfícies limitantes), nas 

escalas macro e megascópica, onde foi dada atenção especial aos parâmetros 

geométricos de corpos arenosos, sua continuidade e conexão entre camadas e, 

eventualmente, a distribuição da permeabilidade. 
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As informações qualitativas e quantitativas obtidas nos afloramentos, cujas 

rochas possuem idade permo-carbonífera/devoniana, da porção leste-nordeste da 

Bacia do Parnaíba, podem subsidiar a modelagem 3D de objetos geológicos de 

reservatórios gerados sob influência da deposição eólica e flúvio-deltaica. 

 

1.3 - Justificativa 

 

As heterogeneidades deposicionais exercem forte influência tanto nos processos 

de migração e acumulação do petróleo como no fluxo de fluidos durante a produção 

dos campos petrolíferos, com grande impacto no desenvolvimento dos campos 

produtores de petróleo. Fatores tais como forma, dimensão e orientação dos 

reservatórios, além de quebras na sequência deposicional, são determinantes nesses 

processos. Para a exploração e explotação racional dos atuais reservatórios de 

hidrocarbonetos, torna-se necessário o entendimento da distribuição das 

heterogeneidades e do fluxo de fluidos, cujas características estão intimamente ligadas 

à textura dos sedimentos, geometria e distribuição espacial das formas de leito. As 

heterogeneidades podem ser classificadas em três escalas (micro, meso e macro) e 

são influenciadas por causas diversas como, por exemplo, a diferença nas 

propriedades permoporosas das rochas, que por sua vez dependem das condições 

hidrodinâmicas deposicionais e influenciam o comportamento do fluxo de fluidos. Em 

sistemas fluviais, por exemplo, sedimentos depositados no canal ou na planície de 

inundação, quando consolidados, geram pelitos com baixíssima permeabilidade, 

inibindo o fluxo de óleo e/ou gás. Tornam-se, portanto, importantes barreiras de fluxo 

em reservatórios petrolíferos. Conglomerados de alta permeabilidade, depositados em 

canal fluvial (especialmente com empacotamento frouxo), comumente formam zonas 

de escoamento durante injeção de água ou de gás em reservatórios petrolíferos. 

A maioria dos softwares de modelagem de reservatórios disponíveis atualmente 

no mercado permite que se façam correlações de superfícies baseadas em dados 

sísmicos como, por exemplo, na definição de “zonas reservatórios”. Enquanto que os 

dados de poços são muitas vezes usados para elencar horizontes, em escala 

subsísmica, e propriedades de zonas de interesse que são representadas nas 

modelagens como células em um grid. A área das células da maioria dos grids varia 

entre 50 e 200 m2, o que pode ser considerado crítico, pois as fácies deposicionais, 

que tem um controle fundamental sobre as propriedades petrofísicas, não têm suas 
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heterogeneidades amplamente contempladas na sísmica e nos dados de poços, que 

são poucos e sem informação 3D.  

Para realizar a modelagem geológica de reservatórios se pressupõe a 

disponibilidade de uma vasta gama de informações, uma vez que somente o completo 

entendimento da arquitetura sedimentar interna permite uma modelagem rigorosa das 

variações de suas propriedades. No entanto, apesar do refinamento das técnicas de 

investigação sísmica e de perfilagem, a quantidade de dados disponíveis é quase 

sempre insuficiente para a caracterização completa de um reservatório. Desta forma, 

há limitações na escala e resolução das técnicas empregadas. Embora os métodos 

sísmicos forneçam uma ampla cobertura lateral, padecem com baixa resolução (tanto 

lateral quanto vertical). Já os dados de poços permitem o reconhecimento das 

associações de fácies e do empilhamento vertical da sucessão, mas nada fornecem 

acerca das relações laterais das fácies como, por exemplo, sua geometria, além de 

representar apenas uma fração muito pequena do reservatório. 

Assim, é justificada a importância de se caracterizar e entender a geometria, a 

distribuição espacial e a conectividade entre estes corpos, de diferentes 

permeabilidades, fazendo dos modelos deposicionais uma ferramenta valiosa para os 

geólogos e engenheiros de reservatórios. Portanto, o estudo da arquitetura destes 

depósitos torna-se uma das ferramentas importantes para melhor compreensão das 

heterogeneidades e geometria dos reservatórios, sendo possível obterem informações 

geológicas detalhadas de modelos análogos aos reservatórios a partir de dados de 

superfície. 

Uma alternativa poderia ser o estudo de depósitos recentes, que fornecem 

algumas indicações sobre a relação entre os processos deposicionais e a distribuição 

das fácies. Entretanto, não disponibilizam a arquitetura deposicional, que é fortemente 

controlada pela mudança do espaço de acomodação ao longo do tempo. Desta forma, 

a alternativa mais viável para extrair parâmetros, qualitativos e quantitativos, é através 

do estudo de afloramentos análogos, principalmente quando se deseja obter 

parâmetros para a realização de modelagem estocástica baseada em objeto geológico 

(objetc-based methods). Contudo, pode ser difícil extrair dados dos afloramentos 

utilizando os métodos de estudos convencionais, especialmente quando estes devem 

ser integrados com outras informações de engenharia de reservatório ou quando 

necessitam ser visualizados tridimensionalmente (Pringle et al. 2006). 
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As recentes demandas da indústria do petróleo para a caracterização de 

reservatórios e a disponibilidade de novas ferramentas e tecnologias de imageamento 

digital 3D da geometria interna e externa de afloramentos, estão propiciando as 

condições necessárias para que aconteça uma revolução no uso de afloramentos como 

análogos a reservatórios petrolíferos. Tal revolução se deve principalmente a precisão 

e acurácia hoje disponíveis nos equipamentos de imageamento digital (Laser Scanner, 

GPS, Estação Total, GPR, Sísmica Rasa, Tomografia Elétrica, etc.), a maior 

capacidade de processamento computacional de dados e a popularização de 

instrumentos de projeção 3D. 

O estudo detalhado de afloramentos análogos, com elaboração de Modelos 

Virtuais de Afloramentos, permite a obtenção de informações contínuas das variações 

faciológicas, geométricas e da distribuição das propriedades petrofísicas das rochas 

reservatórios. Este tipo de estudo tem se mostrado como uma ferramenta essencial 

para o entendimento dos elementos dos sistemas petrolíferos. 

A Bacia do Parnaíba é uma das grandes bacias intracratônicas do Brasil e talvez 

seja a que apresenta as melhores exposições de estratos paleozóicos. Graças ao clima 

semiárido, que contribui para a presença de solos pouco desenvolvidos e vegetação 

incipiente, e a abundância de testemunhos residuais, como os encontrados no Parque 

Nacional de Sete Cidades (Piracuruca/Brasileira-PI), onde afloram rochas devonianas 

da Formação Cabeças, ou na região de Amarante-PI onde ocorrem rochas 

carboníferas da Formação Piauí, esta bacia pode ser uma fonte inesgotável de 

afloramentos com potencial para análogos a reservatório, principalmente agora que as 

bacias paleozóicas brasileiras estão novamente interessando à indústria petrolífera. 

Na proposta desta tese são utilizadas ferramentas de imageamento digital 3D da 

geometria externa (Laser Scanner, GPS Geodésico e Estação Total), da geometria 

interna (GPR) e perfilagens (raios gama e permeabilidade) de forma integrada para 

gerar Modelos Virtuais de Afloramentos (MVA) de dois conjuntos de afloramentos de 

idade paleozóica na Bacia do Parnaíba. 
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1.4 - Localidades estudadas 

 

Foram selecionadas duas localidades na Bacia do Parnaíba para este estudo, 

conhecidas como: Serra das Araras (com depósitos eólico e de planície de maré) e 

Sete Cidades (com depósitos flúvio-deltaicos; Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 - Mapa Geológico com destaque para as localidades estudadas: Sete Cidades (Formação 

Cabeças) e Serra das Araras (Formação Piauí e Formação Pedra de Fogo). 

 

1.4.1 - Serra das Araras 

O afloramento localiza-se a aproximadamente 1.100 km da cidade do Natal-RN, 

200 km a sul da capital Teresina-PI e 55 km da cidade de Floriano-PI, em um corte de 

estrada na rodovia BR-343, na altura do km 535, distante 25 km a sul cidade do 

Amarante-PI. Possui aproximadamente 250 m de comprimento e 14 m de altura no 

ponto mais alto. 
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O afloramento (Figura 1.2) Serra das Araras expõe na base rochas carboníferas 

(Pensilvaniano) siliciclásticas, constituídas de arenitos avermelhados de textura média 

a fina, consideradas como pertencentes à Formação Piauí; as mesmas são 

interpretadas como de origem eólica, correspondendo a campos de dunas. Na porção 

superior do afloramento ocorrem pelitos, arenitos finos e calcários silicificados da 

Formação Pedra de Fogo, interpretados como depósitos de planícies de marés. Estas 

duas unidades litoestratigráficas estão em um contato concordante e ambas estão 

incluídas no Grupo Balsas (Lima Filho, 1999). 

 

 

Figura 1.2 - Visão da parte intermediária da margem NW do Afloramento Serra das Araras. 

 

1.4.2 - Sete Cidades 

A localidade Sete Cidades encontra-se na borda nordeste da Bacia do Parnaíba, 

no norte do Estado do Piauí, dentro dos limites do Parque Nacional de Sete Cidades 

que compreende uma área aproximada de 62.210 km2, gerenciado pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), abrangendo os municípios de 

Piracuruca e Brasileira. O Parque encontra-se aproximadamente a 200 km a norte de 

Teresina-PI e o principal acesso pode ser feito pela BR-222, com entrada na altura do 

km 63.  

No interior do Parque são encontrados testemunhos residuais, onde ocorrem 

rochas siliciclásticas da Formação Cabeças (Grupo Canindé), os quais são agrupados, 

de acordo com suas características geomorfológicas específicas, em sete “cidades”. A 

localidade Sete Cidades corresponde a um conjunto de afloramentos dos quais dois 
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afloramentos foram considerados principais para este estudo: “Paredão” e “Biblioteca” 

(Figura 1.3), que se situam na “Segunda Cidade" do Parque Nacional. Dentro de uma 

sucessão vertical, o Afloramento Biblioteca encontra-se sobreposto ao primeiro e 

deslocado horizontalmente aproximadamente 60 m para sudoeste.  

Nos domínios do parque as rochas da Formação Cabeças são caracterizadas 

por arenitos finos a médios, quartzosos, bem selecionados. Subordinadamente 

ocorrem arenitos grossos a conglomeráticos, com pior maturidade mineralógica e 

textural. Em geral, os arenitos apresentam geometria sigmoidal, formando, 

individualmente, corpos alongados que sofreram acresção lateral (Della Fávera, 1984). 

Estas rochas ocorrem comumente também sob a forma de extensos corpos com 

geometria tabular. Segundo Fortes (1996), o pacote sedimentar é de pouco mais de 

120 metros de espessura, constituindo-se de ciclos de sedimentação com cerca de 18 

metros de espessura.  

 

 

Figura 1.3 - Visão geral da disposição dos afloramentos Paredão e Biblioteca na área do Parque Nacional de 

Sete Cidades.    
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1.5 - Metodologia 

 

A proposta metodológica utilizada neste trabalho consiste no uso de técnicas de 

imageamento digital da geometria externa e interna dos afloramentos selecionados 

para elaboração de Modelos Virtuais de Afloramentos, além do uso das técnicas 

convencionais de análises de fácies. Foram utilizados métodos de imageamento digital 

associados a diferentes técnicas e ferramentas para caracterização geológica dos 

afloramentos como, a tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging), GPR (Ground 

Penetrating Radar), GPS Geodésico, Estação Total, Fotomontagem Digital, Perfilagem 

com Raios Gama e Permeabilidade. 

As ações envolvidas encontram-se compartimentadas em quatro etapas 

principais descritas a seguir. Ao longo do trabalho são também disponibilizados mais 

informações sobre as geotecnologias, ferramentas e técnicas utilizadas. 

 

1.5.1 - Etapa 1: Seleção dos Afloramentos 

Com base na análise de sensores remotos, foram pré-selecionados alguns 

locais que apresentassem afloramentos com grande área e espessura (centenas de 

metros de extensão e mais de uma dezena de metros de espessura), logística 

favorável (próximo a estradas) para permitir o transporte de equipamentos e realizar 

teste a resposta do GPR e Laser Scanner. Uma vez atendido estes pré-requisitos, foi 

realizada uma primeira viagem a campo com o objetivo exclusivo de explorar as áreas 

pré-selecionadas. Foram então escolhidos alguns afloramentos para realizar os testes 

com GPR e, posteriormente, selecionadas as duas localidades citadas (Serra das 

Araras e Sete Cidades). 

 

1.5.2 - Etapa 2: Imageamento Digital da Geometria (Interna e Externa) dos 

Afloramentos Selecionados 

Esta etapa consistiu na obtenção dos dados que serviram de input para a 

geração das superfícies externas e internas dos Modelos Virtuais de Afloramentos, 

posteriormente elaborados.  

Foi utilizado o equipamento Laser Scanner Terrestre (Tecnologia LIDAR) para 

realizar o imageamento digital (3D) da superfície externa dos afloramentos 

selecionados, resultando cada levantamento em uma densa nuvem, com milhões de 

pontos, distando entre si poucos centímetros ou em alguns casos alguns milímetros.  
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Para o reconhecimento da geometria interna dos afloramentos selecionados 

foram realizados levantamentos geofísicos com o GPR (Georadar). As aquisições 

foram planejadas de forma a propiciar uma análise tridimensional a partir da 

interpolação das diversas interpretações 2D da arquitetura interna dos afloramentos 

evidenciada nos radargramas. Quando possível, as linhas (perfis GPR) foram dispostas 

segundo grids regulares para geração de modelos geofísicos tridimensionais. Em 

função de dificuldades operacionais, nos afloramentos da localidade Sete Cidades o 

grid utilizado para a aquisição geofísica foi irregular.  

O controle espacial, precisão e acurácia destes dados foram obtidos com o uso 

de um GPS Geodésico e uma Estação Total. Com estes foram determinados os 

diversos pontos de controle nas áreas estudadas, o georreferenciamento dos targets e 

estações durante a aquisição com o Laser Scanner, além da obtenção de coordenadas 

utilizadas para o georreferenciamento e correção topográfica das linhas GPR.   

 

1.5.3 - Etapa 3: Caracterização Geológica, Petrofísica e Fotomontagem 

Nesta etapa foi realizado o levantamento de seções colunares, adjunto às 

perfilagens de raios gama e de permeabilidade.  Foram também obtidas fotografias 

digitais de alta resolução para elaboração de fotomontagens digitais. 

A caracterização geológica envolveu principalmente o levantamento de seções 

colunares, onde foram descritas as fácies sedimentares e reconhecido o conteúdo 

fossilífero. A seguir, com base na sucessão vertical de fácies, foram interpretados os 

elementos arquiteturais, e os sistemas deposicionais envolvidos. 

Durante a descrição geológica foram realizadas paralelamente perfilagens de 

raios gama e de permeabilidade. Os primeiros foram úteis na definição dos padrões de 

empilhamento. Em função das dificuldades operacionais, as medidas de 

permeabilidade foram adquiridas visando amostrar todas as fácies sedimentares, não 

correspondendo a um perfil vertical com diversos pontos equidistantes. Porém, no caso 

do Afloramento Paredão, foi levantado um perfil vertical de permeabilidade juntamente 

com o de raios gama. Estes parâmetros são de fundamental importância para 

modelagem geológica de reservatórios uma vez que contribui para definição de zonas 

de maior permeabilidade e na definição de barreiras de fluxo de fluidos. 

De forma complementar, foi realizada a montagem de painéis com as fotos 

digitais (fotomontagem digital). Nestes fotomosaicos foram traçados as principais 

estruturas e superfícies limitantes evidenciando, principalmente, a geometria 2D das 
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formas de leito identificadas. Além disso, estes foram de grande contribuição para 

correlação e interpretação dos refletores presentes nas linhas GPR. A interpretação e 

hierarquização destes contribuíram para melhor compreensão do arcabouço 

estratigráfico. 

 

1.5.4 - Etapa 4: Processamento dos dados, Parametrização e Elaboração 

dos Modelos Virtuais de Afloramentos 

Os procedimentos metodológicos utilizados na etapa de processamento de 

dados encontram-se detalhados no Capítulo 4. 

Fotomosaicos são comumente utilizados para mensuração da geometria de 

estratos rochosos (parametrização) em afloramentos análogos. Porém, alguns critérios 

(discutidos nos capítulos 4 e 7) devem ser levados em consideração durante a 

aquisição das fotografias bem como durante o processo de medição das feições 

sedimentares no fotomosaico. Estes cuidados buscam minimizar ao máximo as 

distorções encontradas nas imagens. Uma vez que as principais superfícies mapeadas 

anteriormente com Estação Total, e identificadas nos fotomosaicos, encontravam-se 

georreferenciadas dentro do ambiente 3D dos softwares OpendTect e Cyclone, tornou-

se possível medir os parâmetros de espessura e largura diretamente nos fotomosaicos, 

após o cálculo e correção das escalas verticais e horizontais. 

Para a elaboração dos Modelos Virtuais dos Afloramentos estudados, os dados 

de superfície e de subsuperfície foram carregados e processados em programas de 

visualização e modelagem 3D. Foram empregados os softwares Cyclone 7.1 e o 

OpendTect 4.4. Este último corresponde a um software de código aberto 

disponibilizado gratuitamente aos pesquisadores da UFRN. 
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CAPÍTULO 2 - CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

 

2.1 - Generalidades e evolução do conhecimento 

 

A Bacia do Parnaíba situa-se na porção ocidental do nordeste do Brasil, 

ocupando uma área de aproximadamente 600.000 km2, contendo uma espessura total 

da ordem de 3,5 km com sedimentação quase toda de caráter detrítico siliciclástico, 

dos quais 3 km foram depositados durante o Paleozóico (Mesner & Wooldridge, 1964).  

Seus limites geográficos (Figura 2.1) compreendem os estados do Piauí, Maranhão, 

parte do Ceará, Tocantins e Pará (Lima Filho, 1991). Em trabalhos mais antigos, esta 

bacia também era chamada de Bacia do Maranhão e Bacia Piauí-Maranhão (Vaz et al. 

2007). Devido às condições climáticas e a vegetação rala, os depósitos sedimentares 

da Bacia do Parnaíba apresentam-se muito bem expostos, onde frequentemente 

ocorrem grandes áreas de exposição contínua de seus afloramentos, favorecendo o 

estudo do empilhamento tridimensional (arquitetura) destes depósitos, que permitem 

uma caracterização adequada dos sistemas deposicionais, das heterogeneidades e a 

elaboração dos Modelos Virtuais de Afloramentos.  

 

 

Figura 2.1 - Delimitação da Bacia do Parnaiba sobre Modelo Digital de Elevação Regional obtido a partir de 

dados altimétricos SRTM - Shuttle Radar Topography Mission (Modificado de Freire, 2006).  
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Com o aumento dos investimentos para a prospecção petrolífera por parte da 

PETROBRAS e de outras empresas (p.e. OGX), o conhecimento geológico evoluiu 

significativamente na Bacia do Parnaíba. A bacia já foi alvo de estudos de vários 

pesquisadores de todo o país, podendo ser citados trabalhos importantes como os de 

Almeida (1969), Carozzi et al. (1975), Cruz et al. (1973), Andrade & Daemon (1974), 

Daemon (1974,1976), Soares et al. (1974), Suguio & Fulfaro (1977), Mabesoone 

(1977), Campanha & Rocha-Campos (1979), Della Fávera (1980, 1982, 1984 e 1990), 

Faria Jr. & Truckenbrodt (1980), Assis (1980), Coimbra (1983), Cordani et al. (1984), 

Caputo (1984), Cunha (1986), Góes et al. (1990), Lima Filho & Rocha-Campos (1992, 

1993), Anelli et al. (1992, 1993), Anelli (1994), Ianuzzi (1994), Góes (1995), Lima Filho 

et al. (1995), Lima Filho & Anelli (1997), Lima Filho (1991, 1999), Milani & Zalán (1998), 

Milani & Thomaz-Filho (2000), Santos et al. 2003 e Vaz et al. (2007).  

 

2.2 - Evolução Tectônica e Estrutural 

 

A evolução tectônica e estrutural da bacia está relacionada com a evolução 

geológica da plataforma Brasileira. Almeida & Carneiro (2004) apresentam uma divisão 

dessa evolução em quatro etapas, que serão descritas a seguir. 

A primeira etapa, de idade pré-cambriana, denominada de Ciclo Brasiliano, 

assistiu à formação e consolidação da plataforma que serviria de substrato para a 

evolução fanerozóica. O Ciclo Brasiliano representa uma série de interações de placas 

litosféricas, acompanhada de todos os eventos deformacionais, metamórficos, ígneos, 

e sedimentares típicos de orogêneses, levando à formação do Gondwana e 

consolidando o substrato para as bacias paleozóicas (Almeida & Carneiro, 2004). 

A segunda etapa, de idade cambriana a ordoviciana, denominada de 

Paraplataforma Eopaleozóica ou Estágio de Transição, marca a diminuição dos 

processos de dobramentos, passando a predominar os processos de falhamentos 

como agente gerador de fossas intermontanas, antefossas, bacias marginais 

preenchidas por material de natureza sedimentar continental, e abundante material 

vulcânico (Almeida & Carneiro, 2004). 

A terceira etapa, de idade siluriana a jurássica, denominada de Ortoplataforma 

ou Estágio de Estabilização, é marcada por uma calma tectônica e uma mudança no 

padrão de sedimentação por sobre a plataforma. Duas subfases foram reconhecidas: a 

fase Talassocrática (Siluriano ao Permiano) e a fase Geocrática (Triássico a Jurássico). 
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Na fase Talassocrática formaram-se grandes sinéclises paleozóicas, independentes 

das estruturas subjacentes locais, que passaram a sofrer transgressões e regressões 

marinhas. Arcos regionais formaram-se isostaticamente em resposta à subsidência nas 

sinéclises, circundando e separando-as. Na fase Geocrática, a calma tectônica foi 

extrema e a plataforma como um todo sofreu a ascensão, não favorecendo a 

acumulação e retenção de sedimentos. Não ocorreram mais ingressões marinhas e 

apenas delgadas capas sedimentares de natureza desértica constituem o registro 

desta fase (Almeida & Carneiro, 2004). 

A quarta e última etapa, de idade neojurássica a recente, denominada de 

Estágio de Reativação Tectônica, está relacionada com a ruptura do Gondwana, 

desenvolvimento da margem distensiva brasileira e da abertura do Oceano Atlântico 

(Almeida & Carneiro, 2004).  

Segundo Milani & Zalán (1998) o arcabouço estrutural da bacia (Figura 2.2) é 

bastante peculiar, em função da sua porção cortada e fortemente influenciada pela 

mais importante zona de falha de escala continental do Brasil: a Faixa Transbrasiliana. 

Essa faixa se expressa como uma larga banda de deformação, em superfície e 

subsuperfície, que controlou antigos aulacógenos e depocentros paleozóicos. Fora de 

seus limites, a deformação da bacia é fraca e é representada por uma tectônica de 

blocos falhados, com fechamentos providos por falhas normais e inversas. Os limites 

estruturais da bacia são feitos a noroeste pelo Arco de Tocantins, que a separa das 

bacias de Marajó e Médio Amazonas; a sul pelo Arco de São Francisco, separando-a 

da Bacia do São Francisco; e a norte pelo Arco Ferrer Urbano–Santos separando-a das 

bacias cretáceas costeiras de São Luiz e Barreirinhas, na margem equatorial (Milani & 

Zalán, 1998). 
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Figura 2.2 - Arcabouço estrutural simplificado da Bacia do Parnaíba (Milani & Zalán, 1998). 

 

2.3 - Embasamento 

 

O embasamento teve seu desenvolvimento no Eopaleozóico, após o choque 

entre os crátons de São Francisco e Amazônico (Caputo, 1984). O embasamento inclui 

os crátons de São Luís, Amazônico e do São Francisco; as faixas de dobramentos 

Paraguai-Araguaia, Brasília e Nordeste; e o maciço de Goiás. Estas faixas são 

constituídas de rochas metassedimentares de metamorfismo de baixo grau a 

intermediário (Cunha, 1986) e foram formadas e/ou reelaboradas pelos eventos 

termotectônicos do Ciclo Brasiliano.  

Vaz et al. (2007), definiram duas unidades sedimentares que fazem parte do 

embasamento da Bacia do Parnaíba: a Formação Riachão e o Grupo Jaibaras. As 

rochas da Formação Riachão compreendem depósitos imaturos de idade meso ou 

neoproterozóica, por correlação com coberturas plataformais dos crátons Amazônico e 

do São Francisco. Para a deposição das rochas do Grupo Jaibaras, aflorante na porção 

leste-nordeste da bacia, estima-se uma idade cambro-ordoviciana (Oliveira & Mohriak, 

2003) para o pacote que é constituído por depósitos fluviais, aluviais e lacustres. 
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2.4 - Evolução Tectonossedimentar 

 

Os trabalhos mais recentes descrevem que as sucessões de rochas 

sedimentares e magmáticas da Bacia do Parnaíba podem ser dispostas em cinco 

supersequências: Siluriana, Mesodevoniana-Eocarbonífera, Neocarbonífera-

Eotriássica, Jurássica e Cretácea, que são delimitadas por discordâncias que se 

estendem por toda a bacia ou abrangem regiões extensas (Vaz et al. 2007). 

No contexto da Plataforma Sul-Americana, as três primeiras sequências têm 

suas gêneses em parte relacionadas às flutuações dos elevados níveis eustáticos dos 

mares epicontinentais do Eopaleozóico. As transgressões provieram do oceano 

adjacente à margem ativa do sudoeste do Gondwana e de bacias do atual norte da 

África, inundadas pelo Oceano Tethys. As ascensões epirogenéticas, ocorridas na 

borda ativa do Gondwana adjacente à plataforma, teriam contribuído para as 

regressões e discordâncias erosivas. (Vaz et al. 2007). 

O arcabouço do registro sedimentar teve contribuição também da subsidência 

causada por estiramento litosférico. Assim sendo, as ascensões eustáticas só em parte 

respondem pelas sucessivas inundações do mar no Brasil durante o Fanerozóico 

(Almeida & Carneiro, 2004). Contudo, a eustasia foi o fator primordial no controle dos 

ciclos transgressivo-regressivos e, consequentemente, na formação das discordâncias 

que definem os limites das sequências na Bacia do Parnaíba (Della Fávera, 1990). 

A evolução tectonossedimentar do Paleozóico na Bacia do Parnaíba é 

sucintamente descrita por Góes & Feijó (1994), que a divide em sequências 

relacionadas às três grandes sinéclises Paleozóicas. 

Como resultado de uma subsidência termal da região, criou-se uma grande 

depressão ordoviciana, e instalou-se nela a primeira grande sequência deposicional, 

Siluriana, representada pelos sedimentos flúvio-deltaicos do Grupo Serra Grande. O 

fim desta sequência deposicional é marcado pela Orogenia Caledoniana, que resultou 

numa discordância regional (Góes & Feijó, 1994). 

A segunda sequência, a Devoniana, teve deposição associada à continuação 

dos processos de subsidência termal, influenciados por efeitos flexurais. Além disso, 

associado a uma tendência global de elevação do nível do mar, ocorreu à instalação de 

um extenso mar epicontinental, representado pelas rochas do Grupo Canindé 

(formações Pimenteiras, Cabeças e Longá). O encerramento desta sequência 



Souza, A.M.                                                              Tese de Doutorado                                                                                PPGG 

 

 17 

 

deposicional é marcado por uma discordância regional associada aos efeitos da 

Orogenia Eoherciniana (Góes & Feijó, 1994). 

Na terceira sequência, a Carbonífera-Triássica, retoma-se a sedimentação com 

a deposição do Grupo Balsas. Este grupo marca uma progressiva continentalização e 

desertificação em toda a bacia. O fim dessa sequência deposicional, e do registro 

Paleozóico da Bacia do Parnaíba, está ligado a Reativação Wealdeniana, que 

representa a desagregação do paleocontinente Gondwana (Góes & Feijó, 1994). 

A quarta sequência, a Jurássica, é constituída somente pela Formação Pastos 

Bons. A subsidência que culminou com essa deposição jurássica teve como causa 

fundamental o peso das rochas básicas Mosquito somada ao peso da carga 

sedimentar já existente. O final dessa fase é tida como consequência das atividades 

tectônicas concernentes à abertura do Atlântico Equatorial (Vaz et al. 2007). De leste 

para oeste, a Formação Pastos Bons jaz discordantemente sobre as formações 

paleozóicas Poti, Piauí, Pedra de Fogo e Motuca (Lima & Leite, 1978). 

Durante a quinta sequência, a Cretácea, os depocentros deslocaram-se da 

região central para as proximidades do extremo norte e noroeste da bacia, como 

reflexo da abertura do Atlântico (Vaz et al. 2007). Diferentemente das sequências 

anteriores, as transgressões e regressões provieram desse oceano, que se encontrava 

no estágio inicial de seu desenvolvimento. Essa sequência ocorre principalmente na 

porção norte-noroeste da bacia e sobrepõe-se discordantemente sobre as rochas das 

sequências Jurássica e as mais antigas. É constituída pelas seguintes formações: 

Codó, Corda, Grajaú e Itapecuru (Vaz et al. 2007). 

 

2.5 - Litoestratigrafia 

 

A litoestratigrafia do Paleozóico dessa bacia encontra-se subdividida em três 

grupos: Serra Grande, Canindé e Balsas, e está sintetizada na carta estratigráfica 

(Figura 2.3) proposta por Vaz et al. (2007). Nos itens subsequentes, será dada uma 

maior ênfase as três formações abordadas no presente trabalho: Cabeças, Piauí e 

Pedra de Fogo. 
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2.5.1 Grupo Serra Grande 

Small (1914) sugeriu o termo ‘’Série da Serra Grande’’ para descrever uma 

seção com espessura máxima de 900 metros englobando arenitos, conglomerados e 

calcários da Bacia do Parnaíba e da Bacia de Ubajara. Carozzi et al. (1975) definiram o 

Grupo Serra Grande como uma sequência constituída por quatro unidades litológicas 

distintas e reconhecíveis por toda a bacia. Entretanto, o topo da sequência, a 

Formação Itaim, atualmente está inserida no Grupo Canindé (Vaz et al. 2007). Esse 

grupo está disposto discordantemente sobre o embasamento Proterozóico ou sobre as 

formações Riachão e Mirador. O ambiente de deposição é basicamente de leque 

deltaico, glacio-fuvial, plataforma rasa e fluvial entrelaçado. O Grupo Serra Grande foi 

subdivido em três formações, sendo elas da base para o topo: Ipú, Tianguá e Jaicós 

(Caputo & Lima, 1984). 

 

2.5.2 - Grupo Canindé 

Este grupo foi definido originalmente por Rodrigues (1967), compreendendo a 

Formação Pimenteiras, Cabeças e Longá. De acordo com Góes et al. (1990) e Vaz et 

al. (2007), o Grupo Canindé é representado pelas seguintes formações, da base para o 

topo: Itaim (que anteriormente fazia parte do Grupo Serra Grande), Pimenteiras, 

Cabeças, Longá e Poti. Sua deposição ocorreu do Mesodevoniano ao Eocarbonífero 

(Mississipiano) e é constituído por arenitos e folhelhos de origem transicional ou 

marinha (Lima Filho, 1999). Della Fávera (1990) descreve que as fácies desse grupo 

apresentam-se dominadas por processos de correntes de marés e tempestades. Seus 

estratos foram depositados discordantemente sobre a sequência sotoposta. 

 

2.5.2.1 - Formação Cabeças 

O termo é originário de Plummer et al. (1948). O litotipo predominante é 

representado por arenitos cinza-claros a brancos, médios a grossos e eventualmente 

conglomeráticos, com intercalações delgadas de siltitos e folhelhos. Estratificação 

cruzada tabular ou sigmoidal predomina, e tempestitos ocorrem na transição para a 

Formação Pimenteiras (Della Fávera, 1990). Os arenitos apresentam-se 

frequentemente com geometria sigmoidal, formando corpos alongados que sofreram 

acresção lateral (Della Fávera, 1984). 

Diamictitos ocorrem eventualmente e com maior frequência na parte superior. 

Tilitos, pavimentos e seixos estriados denotam um ambiente glacial ou periglacial 
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(Caputo, 1984 apud Vaz et al. 2007). Um ambiente plataformal sob a influência 

preponderante de correntes desencadeadas por processos de marés é defendido por 

Góes & Feijó (1994) como o mais importante nessa unidade. Devido à abundância de 

trilobitas e braquiópodes, sugere-se também uma origem marinha para as rochas desta 

formação (Kegel, 1953; Caldas et al. 1987). 

Especificamente na área do Parque Nacional de Sete Cidades (uma das 

localidades estudadas neste trabalho), a Formação Cabeças é caracterizada por 

arenitos médios a finos, quartzosos, bem selecionados situados no flanco sul de uma 

cunha sedimentar arenosa, que vem de nordeste, no topo de uma seção neodevoniana 

(Della Fávera, 1990). Segundo Caputo (1985), houve um evento glacial, reconhecido 

por diamictitos e pavimentos estriados, nesta seção e também na superior pertencente 

à Formação Longá. Desta maneira, a área do Parque é presumivelmente constituída de 

litotipos de origem periglacial (Fortes, 1996; Della Fávera, 2002). Em geral, os arenitos 

apresentam geometria sigmoidal formando individualmente corpos alongados que 

sofreram acresção lateral (Della Fávera, 1984). Estas rochas ocorrem comumente 

também sob a forma de extensos corpos com geometria tabular. Segundo Fortes 

(1996), o pacote sedimentar da área é de pouco mais de 120 metros de espessura, 

constituindo-se de ciclos de sedimentação com cerca de 18 metros de espessura. 

Cada ciclo inicia-se com depósitos de canais fluviais (arenito com estratificação 

cruzada acanalada) justapostos a uma descontinuidade erosiva assentada sobre 

depósitos de planície estuarina (arenito com estratificação plano-paralela; Fortes, 

1996). Della Fávera (2002) sugere um contexto flúvio-deltaico para a região do Parque. 

De forma bastante comum na região, a porção superficial dos arenitos que 

compõem os afloramentos apresentam feições poligonais. Segundo Fortes (1996), 

quando os arenitos são expostos a ação dos raios solares, gretas de contração são 

formadas. O desenvolvimento de líquens sobre a superfície da greta é o fator 

determinante para o desenvolvimento dos polígonos, pois os líquens atuam formando 

uma espécie de película protetora contra a ação erosiva das águas das chuvas. A 

erosão se dá de forma mais acentuada na borda poligonal da greta, sem líquens, o que 

lhe atribui um aspecto de maior profundidade com o tempo. 
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2.5.3 - Grupo Balsas 

O Grupo Balsas foi proposto por Góes et al. (1990), e encerra a porção 

paleozóica da Bacia do Parnaíba e inclui os primeiros depósitos de idade triássica 

(Sequência Neocarbonífera-Eotriássica; Lima Filho, 1999 e Vaz et al. 2007). É 

constituído por um complexo clástico-evaporítico, dividido em quatro formações 

concordantes, da base para o topo: Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba (Góes 

et al. 1990 e Vaz et al. 2007). Essas formações podem ser correlacionadas com os 

grupos Tefé (Bacia do Solimões), Tapajós (Bacia do Amazonas) e Itararé, Guatá e 

Passa Dois (Bacia do Paraná).  

Em superfície, essa sequência é observada principalmente nas regiões centro-

sul e parte das regiões oeste e leste-nordeste da Bacia do Parnaíba. Em subsuperfície 

está presente numa extensa região da bacia, e a erosão (bem mais que a não-

deposição), parece ser o fator mais importante na explicação de sua ausência em 

algumas das áreas de borda dessa sinéclise (Vaz et al. 2007). 

 

2.5.3.1 - Formação Piauí 

A Formação Piauí foi dividida em dois membros: superior e inferior (Mesner & 

Wooldridge, 1964 e Lima & Leite, 1978). O primeiro é composto de arenitos rosados, 

médios, maciços ou com estratificação cruzada de grande porte e intercalações de 

folhelho vermelho; e o superior é constituído de arenitos vermelhos e amarelos, finos a 

médios, contendo intercalações de folhelhos vermelhos, calcários, calcarenitos, 

evaporitos e finas camadas de sílex. Siltitos e lentes conglomeráticas também ocorrem 

(Caputo, 1984). 

Segundo Melo et al. (1998) essa unidade é pensilvaniana (não mais antiga que o 

Moscoviano). Lima & Leite (1978) interpretaram um ambiente fluvial com contribuição 

eólica e breves incursões marinhas, num clima semiárido a desértico. Caputo (1984) 

interpreta que houve diversas ingressões do mar durante a deposição desta seção. 

Além disso, o tipo e ocorrência de sedimentos nesta formação permitem inferir que a 

entrada do mar (raso) na bacia, possivelmente se deu através da porção noroeste, 

através das bacias de retroarco andinas, Solimões e Amazonas, sendo a porção leste 

da bacia afetada pelo nível de mar alto. 

Lima Filho (1991) descreve que a Formação Piauí foi depositada em ambiente 

de clima desértico, em que as condições de aridez foram aumentando continuamente, 

permanecendo a sedimentação sob a influência da variação da linha de costa. 
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Segundo Lima Filho (1991) os sistemas deposicionais encontrados são o eólico, 

lacustre, evaporítico, deltaico, marinho (plataforma carbonática) e fluvial. 

Um dos afloramentos selecionados no presente trabalho expõe, na base, 

arenitos médios a finos de origem eólica da Formação Piauí, de cor avermelhada, 

correspondendo a campos de dunas em um ambiente desértico, sotopostos por 

argilitos-siltitos, arenitos finos e calcários silicificados, interpretados como de planícies 

de marés da unidade Formação Pedra de Fogo, em um contato concordante, ambos 

incluídos no Grupo Balsas. Os litotipos eólicos apresentam estratificação cruzada de 

grande e médio porte, e por vezes encontram-se limitados por camadas com 

estratificação cruzada de baixo ângulo. As primeiras correspondem às dunas e as 

segundas aos lençóis de areia (sand sheets). 

 

2.5.3.2 - Formação Pedra de Fogo 

Proposta incialmente por Plummer et al. (1948), a Formação Pedra de Fogo de 

idade permiana (Plummer et al. 1948 e Dino et al. 2002), é constituída por cherts, sílex, 

calcários oolítico e pisolítico creme a branco, eventualmente estromatolítico, intercalado 

com arenito fino a médio amarelado, folhelho cinzento, siltito, evaporito e, 

eventualmente, dolomito. A formação é mais arenítica nas regiões sudeste e leste da 

bacia (Lima Filho, 1999). Ciclos deposicionais podem ser identificados na sucessão de 

camadas desta unidade (Aguiar, 1971). Os contatos são concordantes com as 

Formações Piauí (subjacente) e Motuca (sobrejacente; Lima Filho, 1999). 

Segundo Góes & Feijó (1994), a deposição se deu em ambiente marinho raso a 

litorâneo com planícies de sabkha, sob ocasional influência de tempestades. Della 

Fávera (2001) se refere a esta formação como sendo composta por tempestitos 

intercalados com gretas de contração (mud cracks), indicando períodos de alto setup 

costeiro, produzido por tempestades, com fases de dessecação, quando uma área da 

bacia teria ficado exposta. Segundo Caputo (1984), as rochas desta formação 

correlacionam-se com as das formações Nova Olinda (Amazonas) e Aracaré (Sergipe-

Alagoas), além de outras em bacias africanas. 
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Figura 2.3 - Carta Estratigráfica da Bacia do Parnaíba (Vaz et al. 2007).  
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CAPÍTULO 3 - MODELOS VIRTUAIS DE AFLORAMENTOS ANÁLOGOS 

 

 

3.1 - Uso na caracterização de Reservatórios Petrolíferos 

 

Os principais dados usados na modelagem de reservatórios são baseados nas 

interpretações e correlações das superfícies sísmicas (Sherlock et al. 2007). Os dados 

de poços são usados para definir escalas adicionais e determinar as propriedades dos 

horizontes geológicos que serão representados nas células do grid. A busca por uma 

melhor compreensão da correlação entre estes dois grupos de informações, 

permanece atualmente como um dos grandes desafios da modelagem de 

reservatórios. Além disso, como a área das células da maioria dos grids varia entre 50 

e 200 m2, existe o desafio de incorporar heterogeneidades em pequena escala (Pringle 

et al. 2006). 

Uma alternativa para se buscar informações adicionais sobre um determinado 

reservatório em subsuperfície é através do estudo de afloramentos análogos. 

Geralmente, estes correspondem a grandes exposições de áreas rochosas em 

superfície, de tal forma que permitem a sua caracterização tridimensional, e assim, 

proporcionam aos geocientistas a chance de melhor caracterizar os aspectos espaciais 

e geométricos de sistemas semelhantes aos encontrados nos reservatórios em 

subsuperfície.  

Um afloramento ou um depósito recente análogo deve envolver sistemas 

deposicionais semelhantes, além de ter sido submetido a condições e história evolutiva 

geológica similar ao reservatório que está sendo estudado. 

Por várias décadas os geólogos têm usado recursos uni e bidimensionais 

(mapas, seções transversais, fotomosaicos, blocos diagramas, etc.) para prover 

interpretações tridimensionais. Neste contexto, os modelos ditos 3D são construídos a 

partir de dados de diferentes escalas e origens, onde ao final são obtidos dados 2D que 

tentam representar de forma muito limitada o espaço tridimensional (Teixeira, 2008).  

Diversas informações podem ser extraídas a partir da análise destes 

afloramentos tais como a litofaciologia, porosidade, conteúdo fossilífero, aspectos 

geométricos, além de estruturas sedimentares e tectônicas (Buckley et al. 2006). Uma 

série de outros dados podem ser obtidos com o imageamento digital destes 

afloramentos a partir do uso de métodos de imageamento digital de alta resolução. 
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Dentre estes, podem ser citados: o Laser Scanner Terrestre (baseado na tecnologia 

LIDAR - Light Detection and Ranging) que é capaz de representar com alta precisão a 

superfície externa 3D do afloramento; a Sísmica rasa, a Tomografia Elétrica e o GPR 

(Ground Penetrating Radar) para caracterizar o arcabouço interno dos afloramentos; 

além de perfilagens (p.e. raios gama e permeabilidade) que em conjunto contribuem 

para melhor caracterizar as heterogeneidades presentes no afloramento. Associado a 

estes dados, o emprego de aparatos como o GPS Geodésico e a Estação Total são 

usados para assegurar a alta precisão para o georreferenciamento das superfícies, 

externas e internas, nos afloramentos virtuais gerados dos afloramentos e assim 

garantir um maior grau de confiabilidade aos Modelos Virtuais de Afloramentos 

elaborados. 

Um Modelo Virtual de Afloramento (MVA), obtido a partir do imageamento digital 

do afloramento, corresponde a um ambiente capaz de abrigar um grande número de 

dados geológicos e geofísicos, uni, bi, e tridimensionais, em um único modelo, ou seja, 

é a integração de dados posicionados de forma precisa, capaz de prover interpretações 

tridimensionais com integridade espacial (Jones et al. 2009). As pesquisas envolvendo 

estes afloramentos virtuais despertam grande interesse em geólogos, geofísicos e 

engenheiros, por integrar uma diversidade de dados digitais, possibilitando estudos 

detalhados em diversas escalas (Buckley et al. 2006 e Jones et al. 2009). 

Com estes modelos 3D é possível proceder a parametrização (mensuração) de 

diversas feições e superfícies de interesse, como as que determinam as principais 

heterogeneidades do afloramento. Por sua vez, com o banco de dados gerado com 

estes valores (espessura, largura, comprimento e sinuosidade, por exemplo, no caso 

de canais fluviais), é possível condicionar experimentos de simulação de fluxo de 

fluidos nos reservatórios petrolíferos. Nestes ensaios, informações petrofísicas são 

fundamentais para a caracterização das principais barreiras de fluxo ou na definição de 

zonas de maior permeabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 



Souza, A.M.                                                              Tese de Doutorado                                                                                PPGG 

 

 25 

 

3.2 - Geotecnologias e o Imageamento Digital de Análogos 

 

A revolução tecnológica alcançada nos últimos 20 anos, principalmente nas 

áreas da informática e eletrônica, foi responsável pela rápida evolução de ferramentas 

aplicadas na área de geociências. O uso destas tecnologias associadas a sofisticadas 

técnicas de visualização 3D (softwares e salas de realidade virtual) tem permitido aos 

geocientistas, interpretações mais precisas e consequentemente uma melhor 

compreensão e predição do comportamento de reservatórios petrolíferos a partir da 

construção e uso de modelos tridimensionais de afloramentos análogos. 

O potencial de qualquer modelo será em grande parte reflexo da qualidade do 

afloramento análogo imageado e do modelo geológico elaborado ou interpretado. 

Assim sendo, para enfrentar os problemas de exploração e produção de 

hidrocarbonetos, a utilização de modelos análogos oferece um apoio fundamental tanto 

na pesquisa de novas fronteiras exploratórias e na caracterização de reservatórios 

como na definição mais adequada da forma de explotação. O grau de importância do 

estudo de um análogo, e sua consequente empregabilidade, sempre estará 

diretamente relacionado com a resolução e precisão dos dados adquiridos, além da 

correta seleção do análogo (Pringle et al. 2006). 

Segundo Jones et al. (2011), três principais vantagens de se empregar o uso de 

métodos digitais podem ser destacadas no que se refere ao estudo detalhado de 

afloramentos: 

 

1. Os dados podem facilmente ser georreferenciados, ficando precisamente 

posicionados espacialmente, podendo sua precisão ser quantificável;  

2. Dados georreferenciados permitem uma integração mais fácil e precisa de 

informações provindas de diferentes fontes e por vezes adquiridos em 

datas diferentes; 

3. A extensão da área coberta e o nível de detalhe obtido são muito maiores 

quando comparado aos que se obtém usando métodos tradicionais.  

 

As desvantagens mais significativas da utilização destes métodos digitais de 

imageamento estão associadas ao elevado custo dos equipamentos; ao volume e peso 

considerável destes aparatos na maioria das vezes; e a necessidade adicional de 

softwares e computadores potentes capazes de processar uma enorme quantidade de 
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dados (por exemplo, uma nuvem com milhões de pontos obtidas com o Laser Scanner 

Terrestre).  

Um ponto importante a ressaltar é que os métodos de imageamento digital não 

capturam a “geologia”. Qualquer feição geológica capturada passivamente durante a 

aquisição requer a identificação e interpretação do geólogo. Em alguns afloramentos é 

possível fazer inferências e traçar superfícies geológicas diretamente a partir dos dados 

de afloramento virtuais, sem necessariamente visitar a área de estudo. No entanto, as 

melhores interpretações de afloramentos são aquelas que incluem observações diretas 

feitas em campo pelo geocientista. Os dados digitais podem melhorar 

significativamente a interpretação geológica, porém não devem ser analisados 

isoladamente sem a visão geológica adquirida com o trabalho de campo. 

 

3.3 - Determinação do método a ser empregado 

 

Diversos fatores podem influenciar na decisão de qual (is) método (s) utilizar em 

um determinado projeto. Dentre estes, deve-se atentar principalmente para quatro 

destes fatores:  

 

1. Escala de trabalho;  

2. Nível de detalhe, resolução e precisão exigidos; 

3. Tempo disponível (aquisição e processamento); 

4. Custo.  

 

Alguns dos principais métodos empregados atualmente no imageamento digital 

de análogos encontram-se resumidamente expostos na Tabela 3.1. No capítulo 

subsequente encontra-se exposto, de forma mais detalhada, os métodos de 

imageamento digital empregados no presente trabalho, acompanhado de uma 

atualização bibliográfica sobre o tema, envolvendo o uso das principais ferramentas 

usadas para fazer o imageamento de afloramentos análogos.  
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Tabela 3.1 - Principais geotecnologias aplicadas no imageamento digital de afloramentos análogos a 

reservatórios (adaptado de Pringle, 2006). 

 Método Resolução Aplicações Vantagens Desvantagens Custo Relativo 
IM

A
G

E
A

M
E

N
T

O
 D

A
 S

U
P

E
R

F
ÍC

IE
 E

X
T

E
R

N
A

 

Fotografia 
Digital 

Convencional 
(Terrestre) 

até 
milimétrica 

Estudo em 
meso e 

macroescala da 
superfície dos 
afloramentos. 

Alta resolução; 
rápida 

aquisição. 

Permite apenas 
visualização 2D. 

Baixo. 

Aerofoto 
convencional 

até 5 m 

Mapeamento e 
geração de 

modelos digitais 
do terreno em 

escala regional. 

Cobertura de 
grandes áreas. 

Baixa resolução; alto 
tempo de 

processamento. 

Baixo quando 
existente em 
acervo, sem 
que haja a 

necessidade de 
aquisição. 

Imagens de 
Satélite 

até 
submétrica 

Mapeamento 
regional. 

Alta resolução; 
cobertura de 

grandes áreas. 

Demora no processo 
de aquisição da área 
de interesse quando 
não disponível em 

acervo. 

Médio 

Aerofoto obtida 
por VANTs 
(Veículos 

Aéreos Não 
Tripulados) 

até 4 cm 

Mapeamento 
em planta de 
afloramentos 
em escala de 

detalhe. 

Alta resolução; 
rápida aquisição 

e 
processamento 

dos dados. 

Mais susceptível a 
intempéries 

climáticas durante a 
aquisição. 

Relativamente 
mais caro que 

fotografias 
aéreas 

convencionais. 

GPS de mão 
até 2 m na 
horizontal 

Mapeamento 
regional. 

Praticidade no 
transporte. 

Erros no eixo vertical 
(altitude) podendo 

chegar a mais de 10 
metros. 

Baixo 

Estação Total 
de até 1 

mm 
Levantamento 

planialtimétrico. 

Alta precisão; 
possibilidade de 

obtenção de 
coordenadas 

em locais 
inacessíveis 

para o operador 
(leituras sem 

prisma). 

Aquisição demorada. Médio 

GPS 
Geodésico 

(RTK) 

até 
milimétrica 

Levantamento 
planialtimétrico. 

Alta precisão; 
implantação de 
rede geodésica 
de pontos de 

apoio com alta 
precisão na 

área do 
afloramento; 

rápida obtenção 
de coordenadas 

nas partes 
acessíveis da 

superfície. 

Impossibilidade de 
aquisição em áreas 
em que o operador 

não consiga acessar. 

Alto 

LIDAR 
(Laser Scanner 

Terrestre) 
até 1 mm 

Levantamento 
planialtimétrico. 

Alta resolução; 
rápida 

aquisição; 
capacidade de 

adquirir um 
grande volume 

de dados. 

Custo elevado Muito alto 

G
E

O
M

E
T

R
IA

 I
N

T
E

R
N

A
 

Sísmica de alta 
resolução 

Métrica 

Imageamento 
do arcabouço 

interno do 
afloramento. 

Alta resolução; 
não é 

susceptível aos 
fatores que 

limitam o GPR. 

Custo elevado Alto 

Imageamento 
Geoelétrico 
(Electrical 
Resistivity 

Tomography - 
ERT) 

Métrica  

Imageamento 
do arcabouço 

interno do 
afloramento. 

Alta resolução; 
pode atingir 

profundidades 
maiores que o 

GPR. 

Meios condutivos e 
salinos são fatores 

limitantes. 
Médio 

GPR centimétrica 

Imageamento 
do arcabouço 

interno do 
afloramento. 

Alta resolução; 
rápida 

aquisição. 

Investigações rasas; 
meios condutivos e 
salinos são fatores 

limitantes. 

Médio 
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CAPÍTULO 4 - GEOTECNOLOGIAS UTILIZADAS  

 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar as premissas teóricas que servem de 

suporte para um melhor entendimento acerca dos principais métodos e técnicas 

empregados neste trabalho. De forma resumida, estão contempladas as ações 

envolvidas desde a seleção e descrição geológica dos afloramentos, passando pelo 

imageamento digital das geometrias externa e interna, até a elaboração dos Modelos 

Virtuais de Afloramentos (MVA). 

 

4.1 - Seleção das Áreas 

 

Como dito anteriormente, a Bacia do Parnaíba talvez seja, dentre as bacias 

intracratônicas brasileiras, a que apresenta os melhores afloramentos com condições 

favoráveis para imageamento. O clima semiárido contribui para a presença de solos 

pouco desenvolvidos e vegetação incipiente. Além disso, a abundância de testemunhos 

residuais, como os encontrados no Parque Nacional de Sete Cidades, constitui-se em 

uma gama de afloramentos com potencial para análogos a reservatório. 

De posse deste conhecimento e a partir do levantamento bibliográfico de 

trabalhos executados anteriormente na região de interesse, auxiliado pela visualização 

de imagens de satélite no software Google Earth, alguns pontos em potencial foram 

pré-selecionados. Foram priorizados alvos que contemplassem os critérios geológicos 

associados a regiões com grande área exposta e logística favorável. Uma vez atendido 

estes pré-requisitos, foi realizada uma primeira viagem a campo com objetivo exclusivo 

de explorar as áreas pré-selecionadas. Foram então escolhidos alguns afloramentos 

para realizar os testes com GPR e, posteriormente, selecionadas as duas localidades 

estudadas no presente trabalho: Serra das Araras e Sete Cidades. 
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4.2 - Descrição dos Afloramentos 

 

Na descrição dos afloramentos, foram observados os principais aspectos 

macroscópicos (textura, estruturas sedimentares, e eventualmente conteúdo fossilífero) 

com ênfase na geometria e arranjo arquitetural. Empregou-se uma adaptação do 

“Método do Zoom” (Della Fávera, 1990), que permite um encadeamento ordenado dos 

dados, partindo-se da maior para menor escala. Esta técnica incluiu os seguintes 

procedimentos: 

 

1. Observação preliminar do afloramento, incluindo a elaboração de 

fotomosaicos com a representação gráfica e esquemática das grandes 

variações faciológicas e as geometrias das camadas;  

2. Descrição detalhada das litofácies (litologia, cor, textura, estrutura 

sedimentar, paleocorrente, atitude da estratificação e conteúdo 

fossilífero), a partir do levantamento de seções geológicas verticais 

detalhadas (seções colunares - perfis espessura x granulometria);  

3. Obtenção de perfis de raios gama e de permeabilidade do afloramento; 

4. Levantamento fotográfico dos afloramentos, definindo escala e 

distanciamento adequado das fotografias, mantendo uma área de 

recobrimento destas entre 40 e 60% para reduzir as deformações nas 

bordas;  

5. Montagem dos painéis (fotomontagem digital) com identificação das 

geometrias e superfícies estratigráficas de interesse. 

 

4.3 - Fotomontagem Digital 

 

Nos trabalhos que envolvem a caracterização geométrica deposicional ou 

deformacional de depósitos sedimentares é recomendável o uso de fotomosaicos, onde 

podem ser representadas também as fácies e superfícies cronoestratigráficas.  

A técnica consiste na junção de diversas fotografias que são dispostas de forma 

específica para gerar uma “imagem-produto” denominada fotomosaico. Este deve ser 

montado com a menor distorção possível, tanto na escala horizontal quanto na vertical, 

de modo que permita não apenas a identificação qualitativa das geometrias de 

interesse, mas também a sua parametrização. Entretanto, sabe-se que ao se juntar 
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fotografias sob diferentes perspectivas, as distorções multiplicam-se e geralmente 

resultam em níveis inaceitáveis de deformações. Segundo Wizevich (1991), um grave 

problema pode surgir quando se trabalha com afloramentos cuja face é inclinada ou 

possui grande espessura, gerando o que ele denominou de “Distorção de Perspectiva” 

(Figura 4.1).  

Dois exemplos de Distorção de Perspectiva vertical são mostrados na Figura 

4.1, e diz respeito à fotomosaicos de afloramentos cujas fotografias foram obtidas a 

uma considerável distância. Ao inclinar a câmera para enquadrar o afloramento inteiro, 

o plano focal já não é mais paralelo ao plano da imagem, fazendo com que a parte 

superior do afloramento pareça mais distante do que a parte inferior. Distorção 

semelhante ocorre em afloramentos que possuem inclinação do plano vertical. 

Wizevich (op. cit) mostra que a distorção de perspectiva produzirá a convergência de 

linhas verticais e curvaturas substanciais de linhas horizontais (Figura 4.2). Em muitas 

situações a distorção de perspectiva pode ser considerada grave e, desta forma, deve 

ser eliminada ou minimizada, de modo a representar mais fielmente as relações 

lineares em uma fotografia. A materialização desta deformação é o encurvamento do 

afloramento em forma de "sorriso" (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.1 - Figura esquemática que mostra os efeitos da variação da posição da câmera fotográfica (plano 

focal) perante a face do afloramento e sua relação com a Distorção de Perspectiva. Em “A” a distorção é 

insignificante; em “B” a distorção é resultado da inclinação da câmera (plano focal), para enquadrar todo o 

afloramento na imagem quando a altura é grande em relação à distância da câmera ao afloramento (este 

efeito será reduzido quando a câmera é afastada do afloramento); e “C” é causada pela face inclinada do 

afloramento (Adaptado de Wizevich, 1991). 
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Figura 4.2 - Figura esquemática demonstrando o efeito da Distorção de Perspectiva. As linhas paralelas 

espaçadas equidistantemente representam as linhas verticais na face do afloramento, a linha tracejada é reta 

e horizontal. Na porção superior da figura tem-se a vista de cima da superfície fotografada. Como o campo 

de visão da câmera aumenta com a distância, ela abrangerá mais a porção superior do afloramento do que 

na base. Na porção inferior observa-se a fotografia resultante para a situação retratada na Figura 4.1B. A 

convergência de linhas verticais na parte superior distorce as verdadeiras relações lineares verticais e 

horizontais do afloramento (Adaptado de Wizevich, 1991). 

 

 

Figura 4.3 - Parte inicial do Fotomosaico do Perfil NW, Afloramento Serra das Araras, com fotografias 

obtidas a 10m do afloramento. Em “A” ocorre uma significativa curvatura lateral gerando o efeito “sorriso”. 

A face foi fotografada como ilustrado na Figura 4.1B. Em “B” o fotomosaico corrigido permite a 

representação real das geometrias como, por exemplo, a feição destacada em amarelo. 
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Estas distorções ocorrem porque as fotografias, que são representações 

bidimensionais de feições tridimensionais, exibem objetos maiores quando situados 

mais próximos da câmera. Nos casos em que o plano focal esteja posicionado 

obliquamente à face do afloramento, a imagem obtida das porções mais afastadas 

apresentará distorção, aparentando ser menor que o real. Nestes casos haverá 

dificuldades na montagem de um fotomosaico devido a Distorção de Perspectiva. 

Portanto, para retratar as relações espaciais bidimensionais de um afloramento com 

precisão é necessário que durante a aquisição fotográfica, o plano focal seja mantido 

paralelo à face do afloramento. Quando esta condição não pode ser atendida, algumas 

correções e/ou adequações devem ser utilizadas. Neste trabalho foi utilizado o software  

Corel Draw X6 para executar a montagem dos fotomosaicos e processar as correções 

de Distorção de Perspectiva. 

 

4.4 - Perfilagem com Raios Gama 

 

A perfilagem com raios gama permite que seja quantificada a emissão natural de 

radiação gama emitida pelos elementos radioativos potássio, tório e urânio, contidos 

nos corpos rochosos. A intensidade de radiação obtida é uma função da energia do 

fóton que penetra no detector, ou seja, a intensidade ou quantidade de radiação 

medida é diretamente proporcional ao número de fótons detectados em um 

determinado intervalo de tempo (Figura 4.4). Rochas argilosas possuem uma grande 

quantidade de potássio, registrando valores elevados de radioatividade. No entanto, 

arenitos de uma forma geral são relativamente livres da presença de potássio, tório e 

urânio, registrando baixos valores, exceto os arcoseanos (Sperry Sun, 1999). 
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Figura 4.4 - Princípio do Gamaespectrômetro. A radiação Gama emitida naturalmente pela rocha atravessa 

um cintilômetro capaz de emitir fótons, que são detectados por um fotomultiplicador e convertidos em 

impulso elétrico que fornecerá o valor numérico da leitura. A sucessão vertical de diversas leituras 

corresponde ao Perfil de Raios Gama. 

 

A perfilagem de raios gama é uma das técnicas mais utilizadas para a 

caracterização de afloramentos análogos a reservatórios (Slatt et al.1992 e 2000) e 

proporciona uma melhor compreensão em subsuperfície dos reservatórios petrolíferos 

a partir de correlações com outros perfis e seções colunares (Slatt et al. 1992 e Rider, 

1996). Estas informações são geralmente utilizadas para incrementar os modelos 

geológicos 3D de reservatórios de hidrocarbonetos (Ballin et al. 1997; Dalrymple, 2001 

e Pringle et al. 2004a) que muitas vezes possuem um nível de incerteza elevado devido 

o baixo volume de dados do reservatório, agravados pelo grande afastamento entre 

poços e onde muitas vezes há disponível apenas sísmica de baixa resolução. Os perfis 

elétricos/radioativos obtidos em afloramentos análogos podem fornecer dados sobre a 

espessura, geometria, extensão e volume de rochas reservatório (e as não 

reservatório). 

Na literatura internacional são abundantes os trabalhos sobre perfilagem de 

afloramentos análogos enfocando a geometria e a arquitetura de reservatórios, 

envolvendo diferentes sistemas deposicionais (Liu et al. 1996; Corbeanu et al. 2001; 
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Jackson et al. 2003; Beaubouef, 2004 e Yoshida et al. 2004). Esta técnica é 

amplamente utilizada na identificação de parassequências e análise de sequências 

estratigráficas (Van Wagoner et al. 1990; Davies & Elliott, 1996; Ketzer et al. 2002; 

Myers & Bristow, 1989; Slatt et al. 1992 e Parkinson, 1996); na correlação entre 

afloramentos e documentação das alterações que afetam a mudança do padrão de 

registro que podem ser associados com as variações granulométricas (Myers & 

Bristow, 1989; Rider, 1990 e Cant, 1992). Podem ser usados também na discriminação 

de fácies (Myers & Bristow, 1989 e North & Boering, 1999); na correlação estratigráfica 

(Myers & Bristow, 1989 e Slatt et al. 2000); na determinação da mineralogia de argilas 

e estudos paleoclimáticos (Myers & Wignall, 1987 e Ruffell et al. 2003); nos estudos 

geoquímicos (Van Buchem et al. 1992 e Svendsen & Hartley, 2001); na definição de 

zonas mineralizadas (Ruffell et al. 1998); nas correlações estruturais (Hadley et al. 

2000); e, para diferenciar falhas de superfícies de inundação (Ruffell et al. 2004).  

Nesta tese a ferramenta foi empregada para auxiliar na discriminação das fácies 

sedimentares, na correlação com as seções colunares levantadas e para a montagem 

do arcabouço estratigráfico.  

O equipamento utilizado foi o gamaespectrômetro portátil GR-130 miniSPEC da 

Exploranium Radiation Detection Systems (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 - Gamaespectrômetro portátil GR-130 miniSPEC da  Exploranium Radiation Detection Systems. 

 

Os dados pontuais obtidos na perfilagem foram inseridos em uma planilha 

eletrônica do software Excel 2010, organizados e correlacionados com as respectivas 

seções colunares. Em cada um dos afloramentos foi levantada uma Seção Tipo 

(composta) contendo os perfis de raios gama e de permeabilidade, quando possível. 
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4.5 - Minipermeametria 

 

4.5.1 - Introdução 

Uma das informações mais importantes sobre um sistema petrolífero para o 

geólogo e/ou engenheiro de reservatório é a distribuição espacial da permeabilidade ao 

longo do reservatório. Com um melhor conhecimento da permeabilidade é possível 

identificar os mais prováveis caminhos percorridos pelos fluidos e assim gerenciar de 

forma eficiente a explotação de óleo e gás. Entretanto, o conhecimento desta 

distribuição é de difícil obtenção, em razão do baixo índice de amostragem, frente à 

complexidade do reservatório, fruto da presença das heterogeneidades deposicionais e 

deformacionais, em diversas escalas. Isto ocorre tanto devido aos altos custos para 

obtenção de testemunhagem contínua, quanto pelo fato de que a retirada de um 

número elevado de plugues destruiria o testemunho. Desta forma, devido à 

impossibilidade de se conhecer, na prática, a distribuição de permeabilidade de um 

reservatório, são utilizados afloramentos análogos, onde é possível utilizar diferentes 

técnicas e fazer um número maior de amostragem. 

A obtenção da permeabilidade em testemunhos de sondagem e afloramentos é 

uma preocupação da indústria de petróleo desde a década de 50 quando Dykstra & 

Parsons (1950) descreveram um protótipo para medir a permeabilidade em rochas 

(consolidadas). Na década seguinte Morineau et al. (1965) construíram um 

minipermeâmetro de laboratório para rochas e o adaptaram para areias.  Eijpe & Weber 

(1971) mostraram o desenvolvimento, a partir desse aparelho, de um minipermeâmetro 

portátil para medir a permeabilidade ao gás, em fluxo permanente, em rochas e areias 

inconsolidadas. Na década de 80, houve pouco progresso quanto ao desenvolvimento 

desta técnica. A tabela 4.1 apresenta de forma resumida os principais momentos que 

marcaram o desenvolvimento tecnológico e o início dos estudos de minipermeametria 

no Brasil. 
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Tabela 4.1 - Histórico dos principais pontos do desenvolvimento da minipermeametria até a introdução dos 

estudos no Brasil. Modificado de Hurst & Goggin (1995). 

Período Teoria Aplicações Equipamento 

1950 - 1960 
Conceito do permeâmetro de 

sonda: Dykstra & Parsons (1950) 
  

1960 - 1970   
Instrumento de 

laboratório: Morineau et 
al. (1965) 

1970 - 1980  
Primeira aplicação em estudo de 

heterogeneidades de afloramento: Weber et al. 
(1972) 

 

1980 - 1990 

Ressurgimento da pesquisa de minipermeametria na Europa e Estados Unidos 

Lei de Darcy modificada: Goggin 
et al. (1988a) 

Proliferação de estudos em afloramentos e 
testemunhos 

Instrumentos portáteis e 
eletrônicos 

 
Primeiro estudo de afloramento publicado: Goggin 

et al. (1988b) 

Instrumento de laboratório 
automatizado de fluxo 

permanente: Halvorsen & 
Hurst (1990) 

1990 - 1996 

Modelagem com modelos finitos: 
Daltaban et al. (1991) 

Primeira aplicação com instrumento de fluxo 
permanente portátil no Brasil: Carrasco et al. 

(1993) 

Instrumento de laboratório 
automatizado de fluxo 

translente: Jones (1992) 

Lei de Darcy para fluxo 
translente: Jones (1992) 

Primeira aplicação de instrumento de laboratório 
automatizado de fluxo translente no Brasil: 

Blaskovski (1996) 
 

 

A alta densidade dos dados de minipermeametria em afloramentos análogos a 

reservatório permite a identificação de contrastes de permeabilidade não reconhecíveis 

por dados convencionais (Hurst & Rosvoll, 1991; Corbet & Jensen, 1992 e 1993) e 

pode obter um perfil contínuo que permite a identificação de unidades de fluxo do 

reservatório, antes não discriminadas pela amostragem por plugues (Daws & Prosser, 

1992; Hurst, 1993 e Kara et al. 1993). A correlação direta entre feições geológicas e 

permeabilidade permite a geração de modelos robustos de permeabilidade para 

simulação de reservatório (Corbett et al. 1992).  

A obtenção dos valores de permeabilidade em afloramentos análogos, de forma 

contínua e não invasiva, vem sendo empregado cada vez mais a partir de 

mensurações realizadas com minipermeâmetros. Muitos estudos focam principalmente 

a relação entre as fácies sedimentares e a distribuição da permeabilidade (Goggin et al. 

1988b; Dreyer et al. 1990; Jacobsen & Rendall, 1991; Hurst & Goggin, 1995 e Siqueira 

et al. 1996) e a aplicação dos dados na modelagem geológica de reservatórios em 

subsuperfície (Goggin et al. 1989 e Kitteridge et al. 1990). No Brasil a 

minipermeametria foi introduzida pelo CENPES-PETROBRAS em 1993 (Carrasco et al. 

1993). Apesar de não ser uma tecnologia recente, poucos trabalhos no país abordam 

de forma direta a aplicação desta ferramenta ao estudo de afloramentos análogos, 

podendo ser citados os trabalhos de Miranda (2004); Damasceno et al. (2005); 

Francelino (2009) e Lima Filho (2009 e 2012b). 
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4.5.2 - Fundamentação Teórica - “Lei de Darcy” 

A Lei de Darcy, proposta por Darcy (1856), foi desenvolvida em meios 

granulares não consolidados, propondo que para o fluxo horizontal de um fluido em um 

meio poroso, a velocidade do fluxo ou vazão (Q) através de uma amostra cilíndrica de 

rocha de seção “A” (cm2) e comprimento “C” (cm), com gradiente de pressão P1 – P2 

(em atmosfera) e de viscosidade do fluido µ (em centipoise), é dada pela fórmula:  

 

Q = k . (A . ΔP) / µ . h 

 

O coeficiente de permeabilidade (K) é representado pela unidade Darcy. Um 

meio poroso tem a permeabilidade de 1 Darcy (D) quando  deixa passar 1 cm3 de fluido 

por segundo, com viscosidade de 1 centipoise (cP) , através de uma seção de 1 cm2 de 

área e comprimento de 1 cm, quando submetido a uma diferença de pressão de 1 

atmosfera entre os extremos da amostra.   

Segundo Guéguen & Palciauskas (1994), um excelente aquífero possui 

permeabilidade maior que 1 D e um bom reservatório de petróleo possui 

permeabilidade igual ou superior a 100 mD (10-1 D).  

 

4.5.3 - Equipamento 

Alguns minipermeâmetros, como o aqui utilizado, propiciam a mensuração da 

permeabilidade da porção superficial de pequenos volumes de rocha. São projetados 

para amostragens rápidas e não invasivas, em afloramentos ou testemunhos, de forma 

a caracterizar espacialmente a distribuição da permeabilidade (Goggin et al. 1988a).       

Foi utilizado neste trabalho um minipermeâmetro modelo PPP-250 fabricado 

pela Core Laboratories Company (CORELAB). Basicamente, os valores de 

permeabilidade são obtidos a partir da taxa de variação da pressão com o tempo 

(gradiente de pressão), resultante da difusão de um jato de ar na rocha, em uma forma 

modificada da Lei de Darcy (Goggin et al. 1988a). O sistema é composto por uma 

unidade de controle, que inclui um reservatório de gás, uma pistola e uma bomba de ar 

manual para a recarga do reservatório de ar da unidade de controle (Figura 4.6).  A 

partir do software Profile Permeability Measurement Module 2.02, desenvolvido pela 

CORELAB, instalado em um computador portátil conectado por um cabo USB a 

unidade de controle, os dados são convertidos e registrados, podendo o valor da leitura 

ser observado em tempo real. 
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Figura 4.6 - Minipermeâmetro modelo PPP-250, Portable Probe Permeameter, fabricado pela CORELAB. 

 

Segundo Goggin et al. (1988a) e Antonellini & Aydin (1994), a geometria do fluxo 

de ar, injetado na rocha ou em amostras, é diretamente relacionada ao diâmetro interno 

da área de injeção, delimitada pelo anel de borracha na “cabeça da pistola” e também a 

profundidade de investigação do minipermeâmetro, que é de duas vez o diâmetro 

interno da pistola (Figura 4.7).        
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Figura 4.7 - Aquisição com o minipermeâmetro. Na parte superior direita observa-se um esquema 

evidenciando as linhas de fluxo e o campo de pressão na área de influência, que pode atingir uma 

profundidade de investigação igual ao dobro do raio interno da “cabeça da pistola”. 

 

4.5.4 - Aquisição dos dados 

O primeiro procedimento que deve ser realizado é a calibração do equipamento, 

que consiste em se efetuar várias leituras em um bloco arenítico, adquirido junto ao 

fabricante do equipamento, que possui um range de valores de permeabilidade 

conhecidos. 

Os dados adquiridos foram divididos em dois grupos: o primeiro corresponde 

aos valores obtidos simultaneamente ao levantamento da respectiva seção colunar, 

com leituras sendo realizadas nos mesmos pontos onde foram medidos os valores de 

raios gama (no caso de Sete Cidades). O segundo correspondeu a amostragens em 
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pontos específicos visando contemplar todas as fácies identificadas nos afloramentos 

em Serra das Araras e Sete Cidades.  

Antes de proceder a leitura de permeabilidade, a superfície do ponto escolhido 

deve ser preparada, ou seja, raspada e aplainada de modo que toda seção circular da 

extremidade da pistola fique devidamente acoplada à superfície da rocha, impedindo o 

escape de ar no momento da aquisição. Este procedimento é necessário também para 

minimizar os efeitos do intemperismo superficial que podem obliterar os valores de 

permeabilidade da rocha investigada.  

 

4.6 - LIDAR (Light Detection and Ranging) 

 

4.6.1 - Evolução tecnológica do instrumental topográfico 

Ao longo dos milênios o homem tem buscado constantemente localizar e 

representar tridimensionalmente o meio em que vive e para tanto muitos foram os 

métodos criados para esta finalidade. Dentre eles podem ser citados o Prumo Óptico, a 

Bússola Magnética e o Teodolito. 

O primeiro instrumento topográfico foi o Prumo Óptico. A observação de um 

objeto pesado pendurado na extremidade de um cordão produzindo no mesmo um 

efeito de perpendicularidade em relação à Terra, foi um fenômeno verificado pelos 

primeiros pensadores da antiguidade. Posteriormente, os egípcios adaptaram este 

princípio para práticas de construção, cerca de 2.600 anos antes de Cristo, tendo sido 

concebido os princípios dos primeiros instrumentos de posicionamento e nivelamento. 

Estes instrumentos simplificados continuaram praticamente inalterados durante os 

4.400 anos que se seguiram até a invenção do nível de bolha. 

A Bússola Magnética é um dos instrumentos mais importantes na história da 

medição. É um instrumento dotado de uma agulha imantada, em forma de losango 

alongado, que gira em torno de um eixo central. A sua principal e fundamental 

utilização é para orientação, que é totalmente independente de quaisquer outros tipos 

de medidas, determinando sempre a direção norte-sul magnética. 

O Teodolito corresponde a uma combinação de telescópios com movimentos 

graduados na vertical e horizontal, montado sobre um tripé, possuindo ou não uma 

bússola integrada, com capacidade de medir ângulos nos dois eixos. 

O passo evolutivo seguinte foi à criação dos Distanciômetros (EDM´s - 

Electronic distance measurement). Aparatos relativamente pequenos, rápidos e fáceis 
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de utilizar, sendo o conceito do seu funcionamento baseado na emissão de um feixe 

estreito de luz infravermelha, que refletido num prisma, retorna ao instrumento 

permitindo, a leitura de uma distância em curto espaço de tempo. 

A rápida evolução da tecnologia e da miniaturização dos componentes 

eletrônicos, sentida nos anos 80, permitiu a construção de uma nova geração de 

teodolitos. Estes eram capazes de medir, além de ângulos horizontais e verticais, 

distâncias a partir de um distanciômetro integrado. Diversas informações eram 

automaticamente visualizadas em telas de cristal líquido e os dados automaticamente 

processados por um microprocessador e armazenados na memória interna do 

equipamento. A Estação Total, como ficou conhecido o equipamento, proporcionou 

aos técnicos a velocidade e a exatidão necessária aos levantamentos de forma não 

antes alcançadas com nenhum outro método. Neste notável percurso da evolução 

tecnológica, onde os microprocessadores desempenharam um papel primordial, surgiu 

mais recentemente uma nova geração de estações totais. A Estação Total Robótica é 

munida de servomotores e softwares integrados de observação geodésica. Com isso, 

os levantamentos tornaram-se mais práticos, uma vez que estas podem ser acessadas 

remotamente e dispensam um grande volume de acessórios antes necessários. Existe 

ainda um grupo específico de estações totais robóticas que são capazes de realizar 

pequenos escaneamentos, obtendo dezenas de pontos georreferenciados por segundo 

dentro de uma área previamente selecionada.  

Outro marco importante nesta linha evolutiva foi a popularização do uso do GPS 

(Global Positioning System) a partir da década de 90. Desenvolvido inicialmente pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, este sistema permitiu a obtenção de 

coordenadas (x, y, z) de qualquer ponto da superfície da Terra, 24 horas por dia, com 

precisão até milimétrica, a partir do processamento das informações transmitidas por 

satélites.  

Nos últimos anos, uma grande revolução no campo da topografia se deu com a 

introdução de sistemas de varredura a laser, capazes de obter um volume de dados 

planialtimétricos nunca imaginados. Em linhas gerais, este sistema corresponde a um 

aperfeiçoamento das estações totais robóticas. Nos últimos anos, os scanners a laser 

baseado na tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) têm sido utilizados em 

vários tipos de levantamentos. Diversas são as plataformas em que estes 

equipamentos podem ser apoiados: aviões, helicópteros, veículos e tripés. Neste 

trabalho foi utilizado um modelo de Laser Scanner Terrestre.  
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4.6.2 - Laser Scanner Terrestre 

Corresponde a um sensor remoto baseado na tecnologia LIDAR. Utiliza um 

sistema óptico-mecânico composto por servomotores, laser de baixa energia e baixa 

divergência e sensores sensíveis para medir propriedades de um objeto distante 

(Verdeyen, 1995). 

O imageamento é obtido a partir de um pulso de laser direcionado com o auxílio 

de espelho de varredura, comandado por servomotor. Ao atingir o objeto, parte da 

energia é refletida para o equipamento e captada pelo sensor. Circuitos eletrônicos 

especializados medem a diferença de tempo entre emissão e recepção e calculam a 

distância do alvo, considerando a velocidade da luz constante mas corrigida quanto à 

temperatura e altitude (Angelopoulou & Wright Jr, 1999). 

O princípio utilizado para obtenção das coordenadas tridimensionais dos pontos 

obtidos pelo Laser Scanner é a mesma empregada pelas estações totais. Os pulsos de 

laser são gerados e emitidos pelo sistema e com auxílio de um espelho de varredura 

são direcionados aos alvos. Estes objetos refletem parte da energia incidente que 

retorna ao sistema. Conhecendo-se o tempo duplo (ida e volta do alvo) e a velocidade 

de propagação (aproximadamente igual a da luz) é possível determinar a distância em 

relação ao alvo, e somando-se a variação dos ângulos vertical e horizontal, obtém-se o 

deslocamento nos eixos “x, y, z” do alvo em relação ao Laser Scanner. Além das 

coordenadas de cada ponto atingido pelo feixe de laser, um quarto atributo, a variação 

de intensidade de reflexão do laser, é captado pelo sensor e também registrado e 

armazenado (Angelopoulou & Wright Jr, 1999). 

O produto final do imageamento é uma nuvem com milhares, milhões ou bilhões 

de pontos (Figura 4.8). Comumente, estes dados encontram-se inicialmente 

referenciados a um sistema de coordenadas local e arbitrário, que possui o centro do 

equipamento como origem. Posteriormente, e dependendo da disponibilidade de 

outros equipamentos (GPS Geodésico e Estação Total, por exemplo) e/ou uma rede 

de pontos geodésicos materializados na área de trabalho, toda a nuvem de pontos 

pode ser convertida para um sistema de referência topocêntrico (possui ponto 

referencial na superfície da Terra, como o sistema SAD 69 por exemplo) ou 

geocêntrico (referencial no centro da Terra) como o SIRGAS 2000, atual sistema 

geodésico oficial no Brasil e adotado neste trabalho. 

 



Souza, A.M.                                                              Tese de Doutorado                                                                                PPGG 

 

 43 

 

 

Figura 4.8 - Laser Scanner Terrestre. O modelo utilizado neste trabalho foi o Scan Station 2 da Leica 

Geosystems. Este equipamento permite a obtenção de até 50.000 pontos por segundo com um 

espaçamento mínimo entre estes de 3 mm conforme pode ser observado no detalhe capturado da nuvem de 

pontos na figura acima. 

 

Estes equipamentos têm sido cada vez mais usados em levantamentos 

terrestres e suas principais vantagens são a alta velocidade de aquisição (os 

equipamentos mais modernos possuem a velocidade de aquisição na casa de 1 milhão 

de pontos por segundo); a possibilidade de imageamento com alta densidade de 

pontos (distância mínima entre pontos de até 1 mm); e alta acurácia do levantamento 

(Tommaselli, 2003). O Laser Scanner é empregado em diversas áreas como a 

engenharia, arquitetura, geologia, indústria (automobilística e aeronáutica), dentre 

outras. 
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A construção e representação computacional 3D de afloramentos tem evoluído 

aceleradamente nos últimos anos, principalmente com o advento do Laser Scanner 

Terrestre que a partir do numeroso volume de dados coletados, proporcionou uma 

maior fidelidade na representação da superfície externa dos afloramentos. Com o 

ganho na visualização associado à alta precisão e acurácia das informações, a 

parametrização e interpretação de feições geológicas tornaram-se mais realísticas. 

Com isso, diminui-se a margem de erros durante a parametrização e 

consequentemente o nível de incerteza que estes poderiam gerar durante as 

simulações de fluxo de fluidos, em um reservatório petrolífero. 

Sua aplicação no estudo de afloramentos análogos é recente, podendo-se 

destacar os trabalhos de Pringle et al. (2004b e 2006); Buckley et al. (2006); Phelps & 

Kerans (2007); Kurtzman et al. (2009); Rotevatn et al. (2009); Verwer et al. (2009); 

Enge & Howell (2010); Fabuel Perez et al. (2009 e 2010); Mccaffrey et al. (2011) e Brito 

et al. (2012). 

No Brasil, ainda são poucos os estudos que discutem as vantagens, os métodos 

de trabalho e as aplicações dessa ferramenta. Os principais trabalhos podem ser 

encontrados em Menezes (2004); Freire (2006); Barchik et al. (2007); Wutke & Centeno 

(2007); Teixeira (2008); Centeno et al. (2010); Jacobi et al. (2010), Nagalli et al. (2011); 

Ferrari et al. (2012) e Lima Filho (2006, 2008, 2009, 2011, 2012a e 2012b). 

 

4.7 - GPR (Ground Penetrating Radar) 

 

4.7.1 - Fundamentação Teórica 

Os métodos geofísicos podem propiciar informações sobre as propriedades 

físicas da subsuperfície terrestre sem a necessidade de uma intervenção invasiva dos 

métodos tradicionais como escavações ou sondagens. Eles podem ser separados em 

dois grandes grupos: métodos ativos e passivos. Os primeiros medem a resposta de 

um alvo em subsuperfície após a estimulação artificial por meio de energia 

eletromagnética, elétrica e sísmica. Por sua vez, os métodos passivos consistem na 

medição de campos ou propriedades naturais da terra - gravimétricos, magnéticos e 

radiométricos (Souza, 2005). 

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

simplesmente Georadar, é um método ativo que por meio da emissão de ondas 

eletromagnéticas consegue detectar feições rasas em subsuperfície. Os princípios 
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teóricos e descrição do método encontram-se bem documentados em trabalhos como 

os de Annan (1992 e 2001); Gilbert et al. (1999); Porsani (2001) e Neal (2004), dentre 

outros. 

O princípio deste método (Figura 4.9) baseia-se na geração e emissão em 

subsuperfície, por meio de uma antena transmissora, de um pulso eletromagnético 

com duração de nanosegundos (10-9 s) e frequência entre 16 e 2600 MHz. Ao atingir 

meios (alvos) com diferentes propriedades eletromagnéticas a velocidade de 

propagação é alterada, desta forma, parte da energia EM é refletida, sendo captada 

pela antena receptora, já a outra parte da energia sofre difração, continuando a se 

propagar em subsuperfície até encontrar outra região de contraste, ou mesmo ser 

atenuada completamente pelo meio. O tempo duplo (tempo decorrido entre a emissão 

da onda eletromagnética por uma antena transmissora até o momento em que é 

registrado seu retorno por uma antena receptora, após atingir o alvo e retornar a 

superfície) é então calculado, transmitido, registrado e armazenado por uma unidade 

de controle; que ainda registra a respectiva intensidade do sinal refletido. 

A emissão de um pulso é denominado de Scan e imediatamente após a 

transmissão da onda, a unidade de controle inicia uma contagem de tempo (Range), 

em nanosegundos, durante a qual irá amostrar (sample) um número fixo de vezes um 

mesmo ponto e será captado pela antena receptora. Este tempo deverá ser suficiente 

o bastante para que o pulso atinja a profundidade desejada e retorne a tempo de ser 

registrado. O registro obtido em cada ponto é denominado de traço. O registro de uma 

sequência de amostragens (traços), convenientemente espaçadas, retratando uma 

superfície alvo em comum, delineia o que chamamos de refletor. O produto final do 

levantamento de GPR é chamado de Radargrama. Comumente, este é representado 

visualmente de duas maneiras: Wiggle Trace (conjunto de traços não interpolados) e 

Linescan (Figura 4.9). Este último é o mais utilizado na área de geociências e consiste 

na interpolação de um conjunto de traços associados a uma determinada paleta de 

cores. Em um radargrama, o eixo horizontal representa a distância percorrida pelo 

sistema GPR ao longo da aquisição, e o eixo vertical o tempo duplo de propagação em 

nanosegundos. Posteriormente, na fase de processamento, é possível, a partir da 

análise do campo de velocidades do meio, converter as informações disponibilizadas 

em “tempo” para “profundidade”. 
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Figura 4.9 - Representação esquemática da aquisição de um perfil de reflexão GPR com afastamento 

contínuo (com o Sistema SIR-3000 e antena de 400 MHz) e o produto obtido (radargramas) a partir da 

resposta de quatro posições amostradas. No canto inferior esquerdo da figura observam-se os principais 

fenômenos que podem ocorrer com a propagação da onda eletromagnética ao atravessar dois meios com 

propriedades eletromagnéticas diferentes. No canto inferior direito tem-se o esquema de um gráfico obtido 

com a aquisição de uma CMP (técnica de aquisição usada para determinar a velocidade de propagação da 

onda eletromagnética no meio), apresentando a relação dos tempos de chegada dos diferentes eventos de 

acordo com o afastamento das antenas transmissora e receptora em superfície. 



Souza, A.M.                                                              Tese de Doutorado                                                                                PPGG 

 

 47 

 

A fundamentação teórica do GPR pode ser encontrada na Física das Ondas 

Eletromagnéticas, e sua aplicação, alcance e limitações estão relacionadas com as 

características eletromagnéticas dos materiais encontrados no subsolo (Teixeira, 

2008). Maxwell desenvolveu a parte teórica do eletromagnetismo, descrevendo o 

comportamento de campos elétricos e magnéticos em qualquer meio. Segundo Annan 

(2001), na escala macroscópica, os fenômenos decorrentes da interação entre campos 

elétricos e magnéticos para os materiais geológicos podem ser descritos por algumas 

propriedades eletromagnéticas (tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 - Principais propriedades eletromagnéticas que influenciam o método GPR (Adaptado de Annan, 

1992). 

Permissividade dielétrica 
Representa a facilidade de polarização sob 

um campo elétrico. 

Constante dielétrica 
Representa a razão entre a permissividade 

dielétrica de um dado material e a 
permissividade dielétrica do vácuo. 

Condutividade elétrica 
Representa a facilidade na passagem da 

corrente elétrica em um meio. 

Permeabilidade magnética 
Representa o campo magnético no interior de 

um material. 

 

Annan (2001) observa que as formas como os campos elétricos e magnéticos 

interagem com o meio determinam se são mais ou menos atenuados, podendo 

impactar no desempenho do GPR. Os materiais geológicos são, por natureza, 

heterogêneos, logo, quando submetidos a um campo eletromagnético, a corrente 

resultante é decorrente da interação das correntes de deslocamento e condução. 

Dependendo da frequência do campo, uma ou outra irá prevalecer, ou seja, com menor 

ou maior dissipação, influenciando mais ou menos na propagação da onda. 

De modo geral, os melhores resultados com GPR são obtidos em terrenos com 

materiais resistivos. Meios mais condutivos (com maior concentração de argila, por 

exemplo) atenuam significativamente o sinal, provocando a baixa penetração do sinal. 

A tabela 4.3 mostra valores das propriedades de alguns materiais associados a 

Permissividade Dielétrica, Condutividade Elétrica e Permeabilidade Magnética. 
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Tabela 4.3 - Valores da constante dielétrica, condutividade elétrica, velocidade e atenuação de alguns 

materiais geológicos (Modificado de Annan, 2001).  

MATERIAL 
Constante 

Dielétrica - Ɛ 

Condutividade 
Elétrica -σ- 

(mS/M) 

Velocidade - v 
(m/ns) 

Atenuação - 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 l03 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 

Folhelho 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 

 

Durante o levantamento, alguns fatores externos podem interferir no 

funcionamento do GPR, tais como linhas de transmissão de energia elétrica, 

transmissor de rádio/celular, veículos, superfícies metálicas, etc. (Annan, 2001). 

A escolha da frequência da antena a ser utilizada é função do objetivo do 

levantamento. A profundidade de investigação é inversamente proporcional à resolução 

espacial, ou seja, quanto maior a frequência central da antena, menor a profundidade 

de investigação e melhor será a resolução espacial, e vice-versa. 

 

4.7.2 - Processamento  

É um procedimento interativo, realizado em escritório, que consiste de uma série 

de procedimentos, recursos e ferramentas, muitos deles originários da sísmica, que em 

linhas gerais, busca-se principalmente remover os sinais indesejados (ruídos) que 

foram captados pela antena receptora e realçar as feições de interesse encontradas 

nos radargramas. 
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A Tabela 4.4 apresenta de forma sequenciada e resumida os principais 

procedimentos adotados durante o processamento dos radargramas adquiridos no 

presente trabalho. 

 

Tabela 4.4 - Procedimentos adotados no processamento dos radargramas. 

Procedimento Descrição 

Remoção do Ganho (aplicado na aquisição) 
Remove o ganho aplicado durante a 

aquisição. 

Correção do Start Time 

Remove os registros nulos efetuados no 
período de tempo que a antena receptora fez 

leituras, mas os primeiros sinais enviados 
pela antena transmissora ainda não haviam 

retornado. 

DEWOW 
Remove o ruído de baixa frequência gerado 

pela indução eletromagnética entre as 
antenas. 

Filtro Passa-banda 
Remove os ruídos de alta e baixa frequência 

que estão fora da banda de sinal da 
frequência central da antena utilizada. 

Background Removal 
Remove sinais provenientes das ondas 
aéreas e das ondas terrestres diretas. 

Aplicação de Ganho 
Corrigi os efeitos de perda de sinal 

relacionados à propagação das ondas e 
realça os refletores de interesse. 

Conversão Tempo - Profundidade 
Após análise do campo de velocidades, 

convertem-se as informações visualizadas em 
nanosegundos para profundidade em metros. 

Correção topográfica 
Atribui a cada traço seu respectivo valor de 

cota. Permite a representação das variações 
de altitude (z) presentes na superfície. 

Georreferenciamento dos traços 
Atribui a cada traço sua respectiva 

coordenada geográfica (x, y, z) para posterior 
visualização em ambiente 3D. 

 

 

4.7.3 - Uso do GPR para a caracterização de Afloramentos Análogos 

Ao longo dos últimos 20 anos o GPR vem se apresentando como uma boa 

alternativa para o imageamento da arquitetura 3D interna de afloramentos (Tatum & 

Francke, 2012).  

O emprego do Georadar em estudos sedimentológicos se consolidou na década 

de 90, podendo ser ressaltados os trabalhos de Pratt & Miall (1993); Huggenberger 

(1993); Gawthorpe et al. (1993); Huggenberger et al. (1994); Beres et al. (1995); 

Bristow (1995); Porsani & Rodrigues (1995); Harari (1996); Bristow et al. (1996, 2000, 

2005 e 2010); McMechan et al. (1997); Van Overmeeren (1998); Bridge et al. (1998); 

Neal & Roberts (2001); Gandolfo et al. (2001); Neal et al. (2002) e Derickson et al. 

(2008).  
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A aplicação do método GPR em estudos de afloramentos análogos a 

reservatórios, como uma ferramenta eficiente na caracterização da geometria e 

heterogeneidades de reservatórios, pode ser demonstrada nos trabalhos de Baker 

(1991); Pratt & Miall (1993); Gawthorpe et al. (1993) e Meyers et al. (1994). Desde 

então, o emprego desta ferramenta está sendo cada vez mais utilizada na 

caracterização de afloramentos análogos, devido a sua alta resolução no imageamento 

da geometria interna dos afloramentos análogos (Thompson et al. 1995; Knightet et al. 

1997; Young et al. 2003;. Jol et al. 2003; Staggs et al. 2003; Pringle et al. 2003; 

Grasmueck et al. 2005; Takayama et al. 2008;  Jones, 2011 e Forte et al. 2012).  

Dentre os diversos trabalhos envolvendo a utilização do GPR em estudos 

sedimentológicos e de análogos no Brasil, podem ser citados os trabalhos, 

desenvolvidos no âmbito do LAE-GEA, de Menezes & Lima Filho (2001); Lima Filho et 

al. (2002); Polleto et al. (2002); Pérez (2003 e 2008); Pérez et al. (2003 e 2004); 

Menezes (2004); Moura (2004); Fracasso (2005); Freire (2006); Araújo (2004 e 2006); 

Gauw (2004 e 2007); Souza (2006 e 2008); Teixeira (2008); Francelino (2009); Jesus 

(2010); Silva (2011a e 2011b); Jesus et al. (2012) e Lima Filho (2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2011, 2012a e 2012b), dentre outros. 

 

4.8 - Geoposicionamento dos dados  

 

Como um dos objetivos deste trabalho é o de gerar Modelos Virtuais de 

Afloramentos (MVA) que representem os afloramentos selecionados, torna-se 

obrigatório que todos os dados adquiridos (seções colunares, perfis geofísicos, nuvens 

de pontos obtidos e os perfis GPR) sejam georreferenciados. Este procedimento 

permite que as informações sejam posicionadas corretamente em um ambiente 3D. De 

forma a otimizar a aquisição dos dados em campo e atender à precisão exigida neste 

trabalho, optou-se pela utilização de um GPS Geodésico. De forma complementar, 

principalmente na fase de georreferenciamento dos targets (acessórios utilizados para 

materializar coordenadas dentro de uma nuvem de pontos de uma cena, as quais são 

utilizadas posteriormente, durante o processamento, para unir duas cenas mantendo 

uma margem de erro milimétrica) utilizados pelo Laser Scanner, bem como nos locais 

de difícil acesso e sem cobertura de sinal dos satélites, usou-se também uma Estação 

Total.  
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4.8.1 - GPS Geodésico 

Este sistema, desenvolvido inicialmente pelas forças armadas dos Estados 

Unidos e bastante popular nos dias atuais, permite a obtenção de coordenadas, a partir 

do processamento das informações transmitidas pelo mínimo de 4 satélites, em 

qualquer lugar na superfície da Terra, 24 horas por dia, com acurácia milimétrica. 

O princípio básico do sistema GPS (Global Positioning System) consiste na 

transmissão de sinais eletrônicos gerados pelos satélites por meio de ondas 

eletromagnéticas, e na captação desses sinais por receptores, de tal forma que o 

intervalo de tempo decorrido no percurso possa ser determinado. Sabendo o tempo de 

percurso e a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas (velocidade da 

luz), as distâncias entre os satélites e o receptor que os rastreiam podem ser 

calculadas, o que permite determinar com precisão os valores (x, y, z) da posição onde 

foi estacionado o receptor. 

O sistema GPS pode utilizar três métodos de posicionamento: Absoluto, 

Diferencial e Relativo. De forma a atender a precisão exigida no presente trabalho, 

optou-se pelo posicionamento Relativo, com levantamentos estático e dinâmico. O 

posicionamento Relativo é a técnica mais importante nos levantamentos com GPS, 

proporcionado a minimização ou anulação dos erros sistemáticos que ocorrem no 

posicionamento Absoluto. Este tipo de posicionamento também fornece indiretamente a 

medida da distância receptor-satélite, a partir da observação de pelo menos duas 

estações simultaneamente. O levantamento Estático é caracterizado por um 

levantamento com dois ou mais receptores fixos, rastreando pelo menos quatro 

satélites comuns entre si por um determinado período de tempo. Quanto maior for a 

Linha de Base (distância entre a estação de referência e os demais receptores), maior 

deve ser o tempo de ocupação para que se obtenha uma boa precisão. O 

levantamento Dinâmico é exclusivo dos receptores de dupla frequência. Neste tipo de 

aquisição, adotam-se técnicas de RTK (Real Time Kinematic) onde os receptores fixos 

e móveis comunicam-se através do link via rádio, sendo resolvidas as ambiguidades 

inteiras, em tempo real, mesmo com o rover (receptor móvel) em movimento. 

Nas áreas estudadas neste trabalho, inicialmente era procedido o transporte de 

coordenadas de um ponto conhecido para o ponto definido como base em cada área 

estudada. Em campo, este ponto era rastreado durante um intervalo de tempo que 

variou entre 3 e 6 horas, com uma taxa de gravação de 2 segundos, ou seja, uma 

leitura era efetuada a cada 2 segundos. Simultaneamente, era realizada a aquisição no 
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modo dinâmico (RTK) dos pontos de interesse, com o receptor móvel. Com o término 

da aquisição, os dados foram exportados do coletor de dados para o formato de 

arquivo ASCII e, posteriormente, transferidos do coletor de dados para um computador. 

Como nas áreas estudadas não havia, até então, um ponto materializado com 

coordenadas conhecidas, os pontos adquiridos em tempo real com o receptor móvel 

possuíam uma precisão milimétrica em relação ao ponto base adotado no afloramento. 

Porém a imprecisão na coordenada deste ponto base usado no afloramento pode 

chegar a alguns metros quando relacionado a um referencial geodésico como, por 

exemplo, a superfície elipsoidal do datum utilizado no trabalho (Sirgas 2000). Desta 

forma, as coordenadas do ponto determinado (e materializado) como base no, 

afloramento, foram definidas a partir do ajuste e transporte de coordenadas utilizando 

as estações pertencentes à RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Este processamento foi realizado 

no software Topcon Tools 6.11.  

Calculando-se, ao final, a diferença entre a coordenada de navegação (obtida no 

momento da aquisição, sem correção) e a coordenada processada do ponto base, 

atribuiu-se essa diferença a todos os pontos adquiridos com o receptor rover utilizando 

planilhas eletrônicas do software Excel 2010.  

Neste trabalho foi utilizado um par de receptores Topcon modelo Hiper Lite Plus 

(Figura 4.10). 
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Figura 4.10 - Receptores dupla frequência (Base e Rover) e coletor de dados FC-100 do GPS Geodésico 

Hiper Lite Plus da marca TOPCON, utilizado durante o trabalho. 

 

4.8.2 - Estação Total 

Uma Estação Total corresponde a um conjunto que envolve um Teodolito 

Eletrônico, um Distanciômetro a ele incorporado e um microprocessador que 

automaticamente monitora o estado de operação do instrumento. Deste modo, a 

Estação Total assume as funções de um teodolito comum (já que o equipamento tem 

capacidade de medir ângulos verticais e horizontais), além de distâncias horizontais, 

verticais e inclinadas (distanciômetro). Este equipamento ainda processa e exibe ao 

operador, através de um visor de cristal líquido, diversas informações em tempo real 

como, por exemplo, as coordenadas da posição ocupada e do alvo juntamente com 

suas respectivas relações de angularidade.  

A tecnologia empregada nas medições do aparelho envolve o uso de sensores 

que atuam no comprimento de onda infravermelho, onde seu princípio é similar ao do 

Laser Scanner, com a diferença de obter apenas um ponto de cada vez. Os dados são 

processados e armazenados automaticamente na memória interna do próprio aparelho.  

Para este trabalho, utilizou-se uma Estação Total Topcon CTS 3007 (Figura 

4.11).  
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Figura 4.11 - Levantamento planialtimétrico utilizando a Estação Total Topcon CTS 3007. 

 

4.9 - Modelos Virtuais de Afloramentos (MVA) 

 

A última etapa correspondeu a integração dos dados supracitados em ambiente 

3D, o que permitiu a geração de diversas superfícies e consequentemente 

interpretações mais fidedignas, permitindo posteriormente uma melhor parametrização 

das superfícies de interesse. Foram utilizados de forma integrada os softwares 

OpendTect 4.4 e Cyclone 7.1. Os procedimentos realizados com ambos serão 

detalhados nos capítulos subsequentes. 
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CAPÍTULO 5 - IMAGEAMENTO DIGITAL 3D DE UM AFLORAMENTO 

DE ARENITO EÓLICO PARA HIERARQUIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

LIMITANTES  

 

Resumo 

Informações obtidas com base na sísmica de reflexão e na perfilagem de poços, 

realizadas em reservatórios petrolíferos, são quase sempre insuficientes para permitir a 

caracterização adequada das heterogeneidades deposicionais em escala de 

afloramento. O estudo minucioso de afloramentos análogos, com o uso de modernas 

tecnologias de imageamento digital 3D, permite a obtenção de informações detalhadas 

e contínuas das variações faciológicas, geométricas e da distribuição das propriedades 

petrofísicas, que podem ser correlacionáveis às rochas de um determinado reservatório 

petrolífero. No presente trabalho foram empregados diferentes métodos e técnicas com 

o objetivo de identificar e hierarquizar as principais superfícies limitantes, com ênfase 

na caracterização das geometrias deposicionais, a partir do imageamento de um 

afloramento localizado na porção leste da Bacia do Parnaíba. O afloramento estudado 

compreende rochas eólicas da Formação Piauí sobrepostas por depósitos típicos de 

planície de maré enquadrados como pertencentes à Formação Pedra de Fogo. Dentre 

as geotecnologias empregadas, o Laser Scanner Terrestre e o GPR foram os que 

melhor responderam para a caracterização das geometrias externa e interna, 

respectivamente. As diversas seções colunares levantadas, quando associadas aos 

fotomosaicos e aos radargramas, permitiram o reconhecimento de superfícies 

limitantes de 1a, 2a e 3a ordens. Os perfis de raios gama foram obtidos, conjuntamente 

com as medidas de permeabilidade, ao longo do afloramento, com o objetivo de 

permitir uma melhor caracterização das heterogeneidades deposicionais. A partir de 

todos os dados foi possível elaborar um Modelo Virtual do Afloramento (MVA) que 

permitiu a ampla visualização 3D do afloramento, com a distribuição de zonas de 

permeabilidade e/ou barreiras de fluxo de fluidos. Dentro de um sistema petrolífero 

teórico, pode-se afirmar que as características geométricas e petrofísicas 

(permeabilidade) encontradas neste afloramento, de origem eólica, permitem 

considerá-lo como um reservatório petrolífero, limitado acima por uma rocha selante, 

caracterizada como depósitos de planície de maré da Formação Pedra de Fogo. 

Palavras-chave (Keywords): Imageamento (Imaging); Afloramento Análogo (Analogue Outcrop), Laser Scanner Terrestre 

(Terrestrial Laser Scanner); GPR (GPR); Superfícies Limitantes (Bounding Surfaces); Modelo Virtual de Afloramento (Virtual 

Outcrop Model); Bacia do Parnaíba (Parnaiba Basin). 
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5.1 - Introdução 

 

A modelagem geológica de reservatórios petrolíferos pressupõe a construção e 

visualização de modelos virtuais tridimensionais em softwares específicos, os quais são 

exigidos cada vez mais a manipulação de grandes volumes de informações e solução 

de incertezas. Tradicionalmente, a modelagem é baseada essencialmente em dados 

sísmicos, perfilagens geofísicas de poços e geoestatística. 

A quantificação de parâmetros relacionados à forma e à distribuição espacial 

dos corpos sedimentares e sua aplicação na modelagem matemática de reservatórios, 

constituem atualmente uma das abordagens científicas mais modernas na 

caracterização de reservatórios (Pringle, 2006). No entanto, em virtude dos corpos 

sedimentares apresentarem, normalmente, uma distribuição complexa dentro de um 

reservatório, a indústria petrolífera precisou recorrer à modelagem estocástica, 

utilizando, para tanto, parâmetros coletados em afloramentos análogos aos 

reservatórios (Pringle, 2006). Pouco tempo atrás, predominavam trabalhos em que as 

analogias dos reservatórios eram retratadas apenas de forma qualitativa (Bucley, 

2006). Porém, o maior desafio existente em pesquisas na área de caracterização de 

heterogeneidades do reservatório recai no uso de parâmetros quantitativos (Becker, 

1997; Menezes & Lima Filho, 2001 e Pringle, 2006). 

As características finais dos depósitos sedimentares são influenciadas por 

diversos fatores que atuam desde a escala de bacia (gigaescala), nas arquiteturas 

estratigráficas (megaescala), nos elementos arquiteturais (macroescala), nas feições 

sedimentares (mesoescala) e até os atributos de texturas (microescalas; Pérez, 2008). 

Em geral, se busca para servir como modelo geológico o modelo tridimensional dos 

afloramentos análogos (Pérez, 2008). Esta etapa é importante, pois uma vez 

consideradas as semelhanças e diferenças entre os análogos e reservatórios, o modelo 

poderá ser gerado. A análise das heterogeneidades procura reduzir as incertezas dos 

modelos a partir da integração de dados e favorece, portanto, o melhor conhecimento e 

previsibilidade do comportamento do reservatório (Pérez, 2008). 

No presente trabalho foram empregadas diferentes geotecnologias e técnicas de 

imageamento digital com o objetivo de gerar um MVA de um afloramento de arenito 

eólico da Formação Piauí, aqui denominado de “Afloramento Serra das Araras”. A partir 

dos dados que compõem o modelo (Laser Scanner, GPR, Fotomosaicos, Perfis de 

Raios Gama, medidas de permeabilidade, além da caracterização litofaciológica) foi 
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possível identificar e hierarquizar as principais superfícies limitantes e assim melhor 

caracterizar as geometrias deposicionais e heterogeneidades, correlacionando-as a 

prováveis zonas de permeabilidade ou barreiras de fluxo de fluidos, quando possível. 

Espera-se que as informações qualitativas e quantitativas obtidas com o modelo virtual 

do afloramento possam contribuir para uma melhor modelagem 3D (menor nível de 

incerteza) de objetos geológicos em reservatórios petrolíferos com influência eólica. 

 

5.2 - Superfícies Limitantes 

  

As superfícies limitantes são descontinuidades erosionais que separam sets ou 

cosets de estratos cruzados, sendo uma importante feição reconhecida em depósitos 

eólicos (Pye & Tsoar, 1990). Stokes (1968) propôs que as superfícies limitantes de 

maior escala estão relacionadas a superfícies de deflação controladas pelo lençol 

freático. Já McKee & Moiola (1975), interpretaram que estas superfícies limitantes 

representam o piso de migração de áreas interdunas, as quais são truncadas na 

porção superior por estratificações cruzadas. Segundo Brookfield (1977) a migração e 

cavalgamento de dunas eólicas geram três diferentes tipologias de superfícies 

limítrofes, enumeradas de forma hierárquica como superfícies de 1ª, 2ª e 3ª ordem 

(Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 - Hierarquização das superfícies limitantes em depósitos eólicos. Adaptado de Brooksfield (1977). 

 

De acordo com Brooksfield (1977), as superfícies de 1ª ordem representam a 

movimentação do draa (extensos complexos de dunas) sobre depósitos de interdunas. 

São superfícies planas, subparalelas, que cortam todas as estruturas subjacentes e 

normalmente mergulham em baixo ângulo (< 50°), em sentido oposto a migração da 
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duna eólica sobrejacente. No registro geológico, a identificação de estratos de 

interdunas facilita a demarcação das superfícies de 1ª ordem. As superfícies de 2ª 

ordem são geradas pela migração de dunas na face frontal de um draa. Estas 

superfícies normalmente mergulham paralela ou obliquamente ao sentido de migração 

do draa, com inclinações variáveis. São truncadas na base e no topo por superfícies 1ª 

ordem. Já as superfícies de 3ª ordem ocorrem dentro de um set de estratificações 

cruzadas, sendo a gênese atribuída ao efeito da erosão seguida de nova deposição 

devido às flutuações locais na direção e velocidade do vento. Representam, portanto, 

superfícies de reativação. Essas superfícies são truncadas pelas superfícies de 1ª ou 

2ª ordem. As superfícies de 4° ordem representam a migração dos foresets. 

Para Kocurek (1996) os critérios como a presença de truncamento, variação dos 

ângulos da direção das camadas, do sentido de mergulho e extensão das superfícies 

utilizadas por Brookfield (1977) para erigir a sua classificação são questionáveis. Por 

exemplo, em seções paralelas ao sentido de migração das formas de leito as 

superfícies de 2ª e 3ª ordens são similares e o esquema hierárquico não auxilia na 

separação das superfícies. Segundo Kocurek (1996) a classificação de superfícies em 

afloramentos é um processo dominantemente interpretativo, não sendo baseado 

exclusivamente nas relações geométricas entre as superfícies. Em decorrência disso 

Kocurek (1996) propôs uma classificação genética das superfícies, em substituição a 

classificação geométrica, definindo três tipos principais de superfícies formadas pela 

migração e cavalgamento de dunas eólicas: superfície de reativação (equivalente a 

superfície de 3ª ordem), superfície de superposição (superfície de 2ª ordem) e 

superfície de interduna (superfície de 1ª ordem). 

No presente trabalho foi utilizada a proposta de Brookfield (1977) adaptada às 

condições da área estudada.  

 

5.3 - Área de Estudo 

 

O afloramento denominado Serra das Araras está localizado a 200 km, 

aproximadamente, a sul da capital Teresina-PI. Corresponde a um corte de estrada, na 

altura do km 535 da rodovia BR-343, distante 25 km a sul da cidade do Amarante-PI 

(Figura 5.2). 
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Figura 5.2 - Localização e vias de acesso para o Afloramento Serra das Araras. 

 

O afloramento expõe na base arenitos avermelhados, de origem eólica, 

correspondendo a campos de dunas em ambiente desértico costeiro, sotopostos em 

um contato concordante por pelitos, arenitos finos vermelhos e calcários, todos 

silicificados, interpretados como depositados em planície de maré (Figura 5.3), 

respectivamente Formação Piauí e Pedra de Fogo do Grupo Balsas. 

 

 

Figura 5.3 - Visão geral do Perfil SE do Afloramento Serra das Araras. 
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A Formação Piauí foi proposta e dividida em dois membros (superior e inferior) 

por Mesner & Wooldridge (1964). O membro superior, constituído por arenitos 

vermelhos, amarelos, finos a médios, contendo intercalações de folhelhos vermelhos, 

calcários, calcarenitos, evaporitos e finas camadas de sílex, foi o estudado neste 

trabalho. Lima & Leite (1978) interpretaram um ambiente fluvial com contribuição eólica 

e breves incursões marinhas para as rochas da Formação Piauí. Segundo Lima Filho 

(1991) os sistemas deposicionais encontrados são o eólico, lacustre, evaporítico, 

deltaico, marinho (plataforma carbonática) e fluvial. Ele descreve que as rochas da 

Formação Piauí foram depositadas em ambiente de clima desértico, em condições de 

aridez crescente, permanecendo a sedimentação sob a influência da variação da linha 

de costa. 

Segundo Dino et al. (2002), a Formação Pedra de Fogo é de idade permiana, 

constituída por cherts, sílex, calcários oolítico e pisolítico creme a branco, 

eventualmente estromatolítico, intercalado com arenito fino a médio amarelado, 

folhelho cinzento, siltito, evaporito e, eventualmente, dolomito. A formação é mais 

arenítica nas regiões sudeste e leste da bacia (Lima Filho, 1999). Segundo Lima Filho 

(1999) os contatos são concordantes com as Formações Piauí (subjacente) e Motuca 

(sobrejacente). Segundo Góes & Feijó (1994), a deposição da Formação Pedra de 

Fogo se deu em ambiente marinho raso a litorâneo com planícies de sabkha, sob 

ocasional influência de tempestades. Della Fávera (2001) se refere a esta formação 

como sendo composta por tempestitos intercalados com gretas de contração (mud 

cracks), indicando períodos de alto setup costeiro, produzido por tempestades, com 

fases de dessecação, quando uma área da bacia teria ficado exposta. 

 

5.4 - Metodologia 

 

5.4.1 - Caracterização digital da geometria dos corpos sedimentares 

Para caracterização da morfologia externa e geometria interna do afloramento 

foi utilizado a tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) e o método GPR 

(Ground Penetrating Radar), respectivamente. 

O afloramento foi imageado digitalmente (3D) com o uso do Laser Scanner 

Terrestre (Tecnologia LIDAR). Pouco mais de 30 milhões de coordenadas foram 

adquiridas de forma a compor uma densa nuvem de pontos que retratasse fielmente a 

superfície externa, a “casca”, do afloramento. 
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Os levantamentos geofísicos com GPR (Georadar) foram planejados de forma 

que se pudesse atingir a maior profundidade de investigação e permitisse uma análise 

tridimensional do comportamento da geometria dos estratos a partir da correlação das 

interpretações 2D. 

Por fim, o controle espacial, a precisão e a acurácia dos dados supracitados 

foram garantidos com o uso conjunto de um GPS Geodésico e uma Estação Total. 

Com estes equipamentos foram determinados os diversos pontos de controle nas 

áreas estudadas e realizado o georreferenciamento dos targets (acessórios utilizados 

para materializar coordenadas dentro de uma nuvem de pontos de uma cena, as quais 

são utilizadas posteriormente, durante o processamento, para unir duas cenas 

mantendo uma margem de erro milimétrica) durante a aquisição com laser scanner. 

Além disto, forneceram as coordenadas das linhas GPR, o que permitiu o seu 

georreferenciamento e a correção topográfica.   

 

5.4.2 - Caracterização Geológica e Petrofísica 

A caracterização geológica envolveu o levantamento de seções colunares 

enfatizando a descrição das principais fácies sedimentares, conteúdo fossilífero e 

interpretação dos sistemas deposicionais envolvidos. Neste processo, os perfis de raios 

gama e as leituras de permeabilidade, quando analisados juntamente com as 

descrições geológicas, permitiram a identificação de superfícies limitantes, muitas 

vezes de difícil reconhecimento na superfície do afloramento.  

De forma complementar, foi realizada a montagem de painéis com as fotos 

digitais (fotomontagem digital). Nestes fotomosaicos foram traçadas as principais 

estruturas e superfícies limitantes evidenciando também a geometria 2D das formas de 

leito identificadas. Além disso, foram úteis na correlação e interpretação com os 

refletores presentes nas linhas GPR. 

 

5.4.3 - Processamento dos dados e geração do “MVA” 

Após o tratamento de todos os dados, a última fase consistiu na elaboração de 

um Modelo Virtual do Afloramento (MVA) a partir da integração dos dados de superfície 

e subsuperfície. Estes foram carregados e processados nos programas de visualização 

e modelagem 3D, Cyclone 7.1 e OpendTect 4.4. 
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5.5 - Aquisição e Tratamento dos Dados 

 

5.5.1 - Imageamento com Laser Scanner Terrestre 

O equipamento utilizado foi o Laser Scanner Terrestre da Leica Geosystems, 

modelo Scan Station 2, com capacidade de adquirir até 50.000 pontos por segundo. 

Um parâmetro importante definido durante a aquisição consiste na determinação da 

resolução espacial. Neste trabalho utilizou-se uma resolução espacial de 2 cm, ou seja, 

os pontos foram adquiridos a cada 2 cm, mantendo-se esse espaçamento mínimo a 

uma distancia de até 80 m do equipamento. Para cobrir toda área do afloramento foi 

necessário posicionar o equipamento em 6 estações diferentes (Figura 5.4), sendo 3 de 

cada lado do corte de estrada, minimizando os efeitos de zonas de sombra. No 

momento da aquisição, adotou-se um sistema de coordenadas local, arbitrário, com o 

ponto de origem (0,0,0) correspondente ao próprio centro do equipamento. 

Posteriormente, durante o processamento, após a inserção das coordenadas dos 10 

targets distribuídos ao longo do afloramento (obtidas com uma Estação Total Topcon 

CTS 3007 apoiado por uma rede de pontos de controle geodésicos adquiridos com um 

GPS dupla frequência da Topcon, modelo Hiper Lite plus), os dados foram convertidos 

para o sistema geodésico de referência SIRGAS 2000. 

 

 

Figura 5.4 - Vista geral da nuvem de pontos com a localização das 6 estações  (em destaque na parte 

superior direita) utilizadas para imagear o afloramento. 
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O registro das cenas (procedimento durante o processamento onde duas cenas 

são unidas) se deu pela “Técnica dos Targets”. Esta técnica, simples e de alta 

acurácia, consiste no imageamento de no mínimo três targets comuns entre duas 

cenas. De forma que a união de ambas se dá através da superposição dos pontos, 

com coordenadas conhecidas, obtidos com o imageamento do centro de cada target. 

No software Cyclone 7.1 foi constatado uma margem de erro que variou entre 1 e 6 

milímetros durante o registro das cenas. Tendo como base a nuvem de pontos 

registrada e utilizando-se ferramentas de edição manual do Cyclone, foi obtida a nuvem 

na sua versão final, livre de obstáculos (vegetação), permitindo assim uma visão mais 

“limpa” das cenas obtidas. O software permitiu visualizar a nuvem, com quase 

31.000.000 de pontos, atribuindo a cada um a respectiva tonalidade do pixel da 

imagem obtida com a câmera fotográfica interna do equipamento. 

 

5.5.2 - Levantamento Geofísico com GPR 

Um procedimento importante que precedeu o levantamento com GPR foi a 

preparação da superfície por onde seria obtidas as linhas. A superfície foi devidamente 

limpa e aplainada (Figura 5.5), permitindo assim que a aquisição fosse realizada no 

“modo contínuo”, livrando-se de obstáculos que pudessem ocasionar o 

desacoplamento da antena ao solo. 

 

 

Figura 5.5 - Preparação da superfície antes da aquisição com GPR. (A) - Situação do início da Linha GPR NW 

antes da limpeza.  (B) - Mesmo local após a retirada de obstáculos como vegetação, rochas soltas, e 

posterior aplainamento.  
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A aquisição GPR consistiu no levantamento de 4 linhas longitudinais (paralelas a 

estrada) denominadas Linha GPR SE, Linha GPR Margem SE, Linha GPR NW e Linha 

GPR Margem NW. As suas respectivas dimensões e disposição podem ser observadas 

na Figura 5.6. O sentido de aquisição foi o mesmo para todas as linhas (SW-NE). Os 

perfis Linha GPR SE e NW estão dispostos paralelamente, no topo do afloramento, 

próximo a borda das escarpas SE e NW, respectivamente. Por sua vez, com o objetivo 

de aumentar a profundidade de investigação no afloramento, principalmente sobre as 

rochas da Formação Piauí (eólico), foram levantadas duas linhas nos acostamentos da 

rodovia, denominadas Linha GPR Margem SE e Linha GPR Margem NW, localizadas 

abaixo das linhas supracitadas. De forma a facilitar as correlações laterais, as origens 

destas linhas se deram lado a lado, segundo um alinhamento SE-NW. 

O equipamento utilizado foi o GPR SIR 3000 da Geophysical Survey Systems- 

GSSI. Basicamente, o sistema é composto por uma unidade de controle conectado por 

um cabo de fibra óptica a uma antena (transmissora e receptora), optando-se neste 

trabalho pela utilização das antenas com frequências de 100, 200 e 400 MHz. A Linha 

GPR NW foi levantada com as três antenas, enquanto que na aquisição das três outras 

linhas longitudinais se utilizou apenas as antenas de 200 e 400 MHz, totalizando 1779 

m de aquisição. 

Complementado a aquisição geofísica, foi levantada uma malha GPR na 

extremidade da Linha GPR SE. Foram abertas 51 linhas com 12 m de comprimento 

cada, no sentido SE-NW e 13 linhas com 50 m de comprimento no sentido SW-NE. 

Nesta aquisição foram utilizadas as antenas de 200 e 400 MHz, totalizando 2524 m. 

Somando-se a aquisição dos perfis longitudinais com a malha, foram adquiridos 

4303 m de linhas GPR, com a antena de 200 MHz apresentando os melhores 

resultados.   

A técnica adotada para aquisição dos dados de GPR consistiu no levantamento 

de perfis no “modo contínuo”, com um traço sendo adquirido a cada 2 cm. Os principais 

parâmetros de aquisição encontram-se na Figura 5.7. 
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Figura 5.6 - Disposição das linhas GPR adquiridas no Afloramento Serra das Araras.  

 

 

Figura 5.7 - Levantamento geofísico com GPR, antena de 200 MHz, sobre a parte inicial da Linha GPR NW. No 

canto inferior esquerdo observam-se os principais parâmetros de aquisição adotados. 
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Neste trabalho o processamento foi um processo interativo onde se buscou, em 

linhas gerais, suavizar os ruídos de fundo e realçar as superfícies de interesse 

(refletores). Os dados adquiridos em campo são apresentados sob a forma de 

radargramas, cuja profundidade de investigação é expressa em tempo 

(nanosegundos). Para fazer a conversão em profundidade é necessário conhecer a 

distribuição da velocidade no meio (campo de velocidades) ao longo do perfil. Foi 

utilizada uma velocidade média obtida a partir da correlação e ajuste de alguns 

refletores da Linha GPR SE e Linha GPR NW, próximas das escarpas, com suas 

respectivas feições geológicas identificadas nos fotomosaicos Perfil SE e Perfil NW. No 

presente trabalho foi imposta uma rotina de processamento básico no software Reflexw 

6.1, suficiente para atingir os objetivos propostos. A Tabela 5.1 traz uma descrição 

sucinta e sequenciada dos principais procedimentos.  

 

Tabela 5.1 - Fluxo de procedimentos adotados para o processamento dos dados GPR. 

Procedimento Descrição 

Remoção do Ganho (aplicado na aquisição) 
Remove o ganho aplicado durante a 

aquisição. 

Correção do Start Time 

Remove os registros nulos efetuados no 
período de tempo que a antena receptora fez 

leituras, mas os primeiros sinais enviados 
pela antena transmissora ainda não haviam 

retornado. 

DEWOW 
Remove o ruído de baixa frequência gerado 

pela indução eletromagnética entre as 
antenas. 

Filtro Passa-banda 
Remove os ruídos de alta e baixa frequência 

que estão fora da banda de sinal da 
frequência central da antena utilizada. 

Background Removal 
Remove sinais provenientes das ondas 
aéreas e das ondas terrestres diretas. 

Aplicação de Ganho 
Corrigi os efeitos de perda de sinal 

relacionados à propagação das ondas e 
realça os refletores de interesse. 

Conversão Tempo - Profundidade 
Após análise do campo de velocidades, 

convertem-se as informações visualizadas em 
nanosegundos para profundidade em metros. 

Correção topográfica 
Atribui a cada traço seu respectivo valor de 

cota. Permite a representação das variações 
de altitude (z) presentes na superfície. 

Georreferenciamento dos traços 
Atribui a cada traço sua respectiva 

coordenada geográfica (x, y, z) para posterior 
visualização em ambiente 3D. 
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5.5.3 - Fotomontagem Digital 

A Figura 5.8 mostra uma multi-imagem (conjunto de imagens hexagonalizadas 

individuais registradas) obtida com a câmera digital integrada do Laser Scanner. Esta 

poderia ser aplicada para identificação das principais superfícies limitantes e 

caracterização da geometria dos corpos sedimentares. Porém o software Cyclone não 

permite a exportação da multi-imagem. Além disso, a baixa resolução das imagens 

obtidas com a máquina fotográfica interna do equipamento, resolução de apenas 1 

megapixel, impossibilita análises com maior grau de detalhe. Desta forma, tornou-se 

imprescindível a obtenção de fotografias digitais com alta resolução para criação de um 

fotomosaico que permitisse tal análise. 

 

 

Figura 5.8 - Multi-imagem (conjunto de imagens hexagonalizadas individuais registradas) do Perfil SE do 

Afloramento Serra das Araras. 

 

Para fotografar adequadamente um afloramento com grande extensão lateral e 

vertical, é necessário fazer um planejamento prévio e tomar algumas precauções 

visando minimizar as deformações. Deve-se manter o plano focal paralelo à face do 

afloramento, incluindo toda a altura dele sempre que possível. A variação do ângulo do 

plano focal, uma aproximação ou afastamento em relação ao afloramento, ou ainda 

uma variação da altura em que a câmera estava posicionada no tripé, podem fazer com 

que feições fotografadas em imagens consecutivas apareçam com tamanhos variados, 

prejudicando o alinhamento e ajustamento entre as imagens ao confeccionar o 

fotomosaico (Wizevich, 1991) 
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Foi utilizado um tripé, com nível, fixando a altura e o ângulo vertical em relação à 

face do afloramento. O espaçamento entre uma estação e outra, onde era posicionado 

o tripé e tirada uma fotografia, foi de aproximadamente 3 m, mantendo uma distância 

fixa da face do afloramento em torno de 8 m. Foram gerados dois fotomosaicos 

correspondente as escarpas esquerda e direita da estrada no sentido SW-NE 

denominados “Fotomosaico Perfil NW” e “Fotomosaico Perfil SE” respectivamente 

(Anexos I e II respectivamente). 

 

5.5.4 - Perfilagem de Raios Gama 

Como as escarpas atingem até 14 m de altura e o afloramento ainda se trata de 

um berçário natural, contendo diversos ninhos de aves como periquitos e papagaios, 

não foi possível utilizar técnicas de escalada ou de rapel para atingir a parte superior do 

afloramento (região protegida). Assim, não foi possível levantar os perfis 

individualmente da base até o topo. Para contornar o problema os perfis foram 

levantados até certa altura e depois deslocados lateralmente, dando-se 

prosseguimento a discrição. A perfilagem de raios gama foi realizada conjuntamente ao 

levantamento de uma seção colunar do afloramento. Ao todo foram levantadas 10 

seções (nove no Perfil SE e uma no Perfil NW) que empilhadas compõem uma Seção 

Tipo para o Afloramento Serra das Araras. 

Os dados foram obtidos com o uso de um gamaespectrômetro Exploranium 

modelo GR-130 (Figura 5.9). As leituras foram realizadas com amostragens obtidas a 

cada 20 cm, com uma ocupação de 40 segundos em cada ponto. Foram realizadas 95 

leituras ao longo de 19 metros de seção. 

  

 

Figura 5.9 - Perfilagem com raios gama utilizando o Gamaespectrômetro GR-130 da Exploranium.  
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5.5.5 - Medidas de Permeabilidade 

De forma complementar foram realizadas medidas de permeabilidade em 14 

pontos pré-selecionados ao longo do afloramento (Anexos I e II). O critério adotado 

para escolha dos locais visou abranger as diferentes fácies sedimentares e superfícies 

que marcavam importantes contatos entre estratos. 

Antes de proceder à leitura de permeabilidade, a superfície do local era 

devidamente preparada, ou seja, raspada e aplainada de modo que toda seção circular 

da extremidade da pistola ficasse devidamente acoplada à superfície da rocha, 

impedindo o escape de ar no momento da aquisição. Este procedimento visou também 

minimizar os efeitos do intemperismo superficial que poderia obliterar os valores de 

permeabilidade da rocha investigada. 

Foi utilizado um minipermeâmetro modelo PPP-250 fabricado pela Core 

Laboratories Company (Figura 5.10). Os valores de permeabilidade são obtidos a partir 

da taxa de variação da pressão com o tempo (gradiente de pressão), resultante da 

difusão de um jato de ar na rocha, em uma forma modificada da Lei de Darcy (Goggin 

et. al. 1988a). 

 

 

Figura 5.10 - (A) Aquisição com minipermeametro PPP-250 da Core Lab. (B) Detalhe do equipamento.  
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5.6 - Resultados e Discussões 

 

5.6.1 - Caracterização Geológica 

Foram identificadas três litofácies, no afloramento Serra das Araras, 

representantes dos litotipos da Formação Piauí: 

 

 Litofácies Atca: corresponde a arenitos finos a médios, avermelhados, 

com estratificações cruzadas tabular e acanalada de médio a grande 

porte (Figura 5.11) com superfícies de reativação (Figura 5.12). Os grãos 

de areia são constituídos de quartzo e feldspato (muitas vezes alterado 

para caulinita). A cimentação é ferruginosa, o que lhe confere a 

consistência friável e a cor avermelhada. São encontradas ainda 

laminações cruzadas geradas por fluxo e queda de grãos. As primeiras 

são marcadas por lâminas com inversão textural, areia fina a média na 

base e grossa na porção superior (Figura 5.13). 

 

 

Figura 5.11 - Arenitos da Litofácies Atca com estratificações cruzadas de grande porte (parte inferior da 

afloramento). 
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Figura 5.12 - Superfície de reativação nos arenitos da Litofácies Atca. 

 

 

Figura 5.13 - Lâminas com inversão textural (areia grossa) geradas por migração de marcas onduladas 

eólicas. 

 

 Litofácies Alc: arenitos muito finos a finos, avermelhados, bem 

selecionados, com laminação cruzada de baixo ângulo. Os grãos de areia 

são constituídos de quartzo e feldspato (muitas vezes alterado para 

caulinita). Apresenta cimentação ferruginosa. 
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 Litofácies Aca: arenitos grossos a muito grossos na base, mal 

selecionados, com estratificação cruzada acanalada de pequeno porte, 

com níveis conglomeráticos (Figura 5.14). Os grãos do arcabouço 

possuem composição arcoseana e a cimentação é ferruginosa.  

 

 

Figura 5.14 - Arenitos grossos com clastos de feldspato e estratificação cruzada acanalada com níveis 

conglomeráticos. 

 

De acordo com a descrição das litofácies (acima), apoiada pela caracterização 

feita por Lima Filho (1991), sugere-se que as rochas da Formação Piauí, no 

Afloramento Serra das Araras, foram depositadas sob domínio de um sistema 

deposicional eólico, caracterizado por um grande campo de dunas (Litofácies Atca) e 

lençóis de areia subordinados (Litofácies Alc), com incursões de depósitos fluviais 

efêmeros (Litofácies Aca). 

 

A Litofácies Alp sintetiza o modo de ocorrência dos litotipos representativos da 

Formação Pedra de Fogo no Afloramento Serra das Araras. 

 

 Litofácies Alp: arenitos muito finos, siltitos/argilitos avermelhados, 

amarelados a cinzentos, com laminação plano-paralela e estratificação 

cruzada incipiente. Estes corpos tabulares comumente apresentam 

nódulos de sílica tipo “boneca de sílex”. Estas parecem representar a 
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porção mais arenosa. Em algumas delas são visíveis laminações 

cruzadas (Figura 5.15). Também ocorrem isoladas (linsen) e formando 

lâminas (wavy) (Figura 5.16). Níveis silicificados com tepees pouco 

desenvolvidos e marcas onduladas de médio porte incipientes ocorrem 

isoladamente. 

 

 

Figura 5.15 - Nódulo de sílex (destacado no círculo amarelo) apresentando laminação cruzada.  

 

 

Figura 5.16 - “Bonecas de sílex” e estruturas linsen e wavy. 
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De acordo com a descrição da Litofácies Alp, sugere-se que a deposição das 

rochas da Formação Pedra de Fogo, no Afloramento Serra das Araras, está associada 

a sistemas litorâneos de planície de maré. 

Na área, é comum os estratos desta litofácies apresentarem-se suavemente 

dobrados (Figura 5.17). Falhas inversas com pequeno rejeito também ocorrem. Nos 

litotipos sotopostos, Formação Piauí, o comportamento é mais frágil, sendo comum a 

ocorrência de grandes fraturas, que se estendem da base do afloramento até o contato 

com a Formação Pedra de Fogo, com plano preferencial orientado a 240°. Baseado 

nestas observações pode ser sugerido à atuação de uma tectônica com uma 

componente compressional, que afetou os litotipos da área estudada. 

 

 

Figura 5.17 - Dobramentos nas rochas da Formação Pedra de Fogo. As linhas tracejadas em amarelo 

destacam o dobramento suave dos estratos. A linha tracejada na cor branca marca o contato da Formação 

Piauí com a Formação Pedra de Fogo. 

 

5.6.2 - Raios Gama e Permeabilidade 

A descrição sedimentológica (seção colunar) aliada ao perfil de raios gama e as 

medidas de permeabilidade, mostraram uma grande distinção entre as propriedades 

das rochas das formações Piauí e Pedra de Fogo (Figura 5.18). 

Os litotipos da Formação Piauí, caracterizada por rochas predominantemente de 

origem eólica (dunas e interdunas), apresentaram valores de raios gama entre 30 e 50 

cps, permitindo dividir o afloramento em três seções distintas: 

 Seção superior - apresentando valores baixos de raios gama, associados 

aos arenitos finos / médios de dunas eólicas; 
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 Seção intermediária - apresentando valores relativamente mais altos de 

raios gama, entre 45 e 50 cps, associados à sedimentação ligeiramente 

mais fina do que a seção superior ou aos sedimentos fluviais arcoseanos; 

 Seção inferior - apresentando valores intermediários de raios gama, em 

torno de 45 cps, representando litologia variando de arenito muito fino a 

fino / médio.  

A Tabela 5.2 sumariza os dados relativos à perfilagem com raios gama e 

permeabilidade no Afloramento Serra das Araras. 

 

 
Figura 5.18 - Seção Colunar com perfis de raios gama e permeabilidade do Aforamento Serra das Araras. 

 

Tabela 5.2 - Estatística da aquisição dos dados de raios gama e permeabilidade do Aforamento Serra das 

Araras. 

Litofácies 

Espessura 
total 

analisada 
(m) 

Proporção 
(%) 

Valor médio 
Permeabilidade 

(md) 

Número de 
pontos de 

permeabilidade 
amostrados 

Valor médio 
Raios Gama  

(cps) 

Número de 
pontos de 

Raios Gama 
amostrados 

Alp 3,8 19,8 41 2 51,6 19 

Aca 1,0 5,2 2167 1 47,8 5 

Alc 1,6 8,3 1774 3 45,8 8 

Atca 12,8 66,6 3040 8 43,6 63 
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5.6.3 - Interpretação a partir da correlação Fotomosaico / Radargrama 

Uma vez que os perfis Linha GPR SE e Linha GPR NW encontram-se muito 

próximos, dispostos paralelamente, com dimensões equivalentes e atravessando os 

mesmos litotipos em sentido único, tornou-se possível, a partir da análise integrada 

com os respectivos Fotomosaico Perfil SE e Fotomosaico Perfil NW, reconhecer e 

identificar as superfícies limitantes e delimitar as principais geometrias. A interpretação 

foi baseada na definição da forma e do padrão das terminações dos refletores e na 

proposta adaptada de Brookfield (1977), para a hierarquização das superfícies 

limitantes. 

Dentro desta proposta foram identificadas quatro hierarquias de superfícies 

limitantes. As superfícies de 1ª ordem encontram-se diretamente relacionadas ao 

contato entre a migração do campo de dunas sobre um lençol de areia (Litofácies Alc). 

Foi também considerado como de 1ª ordem a superfície que marca o contato entre as 

rochas da Formação Piauí com as da Formação Pedra de Fogo além do contato dos 

depósitos fluviais (Litofácies Aca) com os depósitos eólicos. As superfícies de 2ª ordem 

separam diferentes pulsos de sedimentação (gerações de dunas), originados pela 

migração de dunas em sua porção frontal. As superfícies de 3ª ordem representam 

superfícies de reativação. São geradas por novos pulsos de deposição que devido, por 

exemplo, a mudança no padrão de intensidade da velocidade dos ventos, é gerada 

uma superfície deposicional com diferente ângulo de mergulho. As superfícies de 4° 

ordem, por sua vez, representam os foresets. Com a identificação destas últimas, 

houve uma melhor individualização dos corpos limitados por superfícies de 2ª ordem. A 

visualização dos radargramas e dos fotomosaicos com suas respectivas interpretações 

podem ser visualizadas nos Anexos I e II.  

 

5.7 - Caracterização da Geometria dos estratos sedimentares 

 

Como ponto inicial, uma série de fotomosaicos de afloramentos com boas 

exposições laterais, orientadas tanto paralelas quanto transversalmente à direção de 

paleotransporte, devem ser elaborados. Isto possibilita a identificação e hierarquização 

dos sets de estratos cruzados e das superfícies limítrofes (Scherer, 2004). 

Um levantamento detalhado do sentido e do ângulo de mergulho dos estratos 

cruzados (incluindo as variações internas dentro de um set) e das superfícies limítrofes 

é essencial para a reconstrução da geometria tridimensional das formas de leito (e.g. 
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Rubin & Hunter, 1983, 1985; Carruthers, 1987; Kerr & Dott, 1988; Clemmensen, 1987; 

1989; Clemmensen & Blakey, 1989; Bell, 1991; Chakraborty, 1993 e Moore, 2012). 

 Os dados levantados em afloramentos podem ser utilizados em simulações de 

computador (Rubin, 1987 e Rubin & Hunter, 1987) que permitem inferir com maior 

precisão a geometria e o comportamento dos depósitos eólicos (e.g. Kocurek et al. 

1991; Chrintz & Clemmensen, 1993; Bose et al. 1999; Mountney & Howell, 2000; 

Benan & Kocurek, 2000 e Mountney & Thompson, 2002). 

A elaboração de seções de GPR paralelas e transversais ao paleovento permite 

identificar os conjuntos de estratos cruzados, assim como definir as superfícies 

limítrofes a partir das terminações dos refletores (Scherer, 2004). Vários trabalhos 

utilizando GPR para o estudo de geometrias internas de depósitos arenosos, incluindo-

se dunas costeiras, têm sido reportados nos últimos anos (Harari, 1996; Bristow et al. 

2000; Neal & Roberts, 2001; Gandolfo et al. 2001 e Neal et al. 2002). No Brasil esta 

técnica foi utilizada para imagear depósitos sedimentares recentes e antigos (e.g., 

Menezes & Lima-Filho, 2001; Lima-Filho et al. 2002; Polleto et al. 2002; Péres et al. 

2003 e 2004; Araújo, 2004; Menezes 2004, dentre outros). 

No MVA do afloramento Serra das Araras (figuras 5.19 a 5.22), a visualização do 

conjunto de radargramas em ambiente 3D permitiu uma melhor compreensão da 

distribuição dos corpos sedimentares previamente analisados bidimensionalmente com 

o uso dos dois fotomosaicos.  

A partir da identificação e correlação de refletores representativos de uma 

mesma feição em cada um dos radargramas, constatou-se a ocorrência de dois 

padrões de geometria para os litotipos eólicos da Formação Piauí. As dunas ocorrem 

ao longo do afloramento sob a forma de extensos corpos alongados com geometrias 

em cunha e tabular. Já os depósitos de lençóis de areia apresentam geometria 

essencialmente tabular. 
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Figura 5.19 - Visão em planta da disposição das quatro linhas longitudinais e da malha GPR no OpendTect. 

 

 

Figura 5.20 - Visão frontal (NE-SW) das quatro linhas GPR longitudinais (a direita) e da malha GPR (a 

esquerda) apresentando uma linha inline, uma crossline e um slice. 
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Figura 5.21 - Visualização no Cyclone da nuvem de pontos, obtida com o imageamento com o Laser Scanner 

Terrestre, representando a superfície externa do Afloramento Serra das Araras. Destacado em amarelo o 

local sobre o qual foi levantada a Linha GPR NW. 

 

 

Figura 5.22 - Superfícies geradas a partir da interpolação de refletores, nos quatro radargramas, 

representativos de uma mesma feição geológica. 
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Por sua vez, a visualização da malha GPR (3D) levantada, permitiu observar 

claramente o empilhamento estratigráfico dos estratos da Formação Pedra de Fogo, 

caracterizados por corpos extensos e delgados com geometria tabular (Figura 5.23). 

Nos perfis que compõem a respectiva malha não foi possível imagear as rochas da 

Formação Piauí sotopostas. A profundidade de investigação não foi atingida em virtude 

das rochas da formação sobreposta possuírem uma grande concentração de argila em 

seu arcabouço, que é um fator limitante para o uso do método, atenuando a 

propagação das ondas eletromagnéticas. 

 

 

Figura 5.23 - (A) Contexto espacial da malha GPR no Afloramento Serra das Araras. (B) Detalhe evidenciando 

a geometria tabular dos estratos da Formação Pedra de Fogo. 

 

5.8 - Conclusões 

 

As precauções tomadas durante a aquisição das fotografias foram cruciais para 

posterior montagem dos fotomosaicos, com minimização dos efeitos de distorção. A 

fixação do ângulo vertical favoreceu o ajuste de feições menores, como as 

estratificações cruzadas entre as fotografias. O controle do espaçamento em que estas 

foram obtidas favoreceu uma melhor sobreposição entre as imagens. A distância fixa 

da câmera em relação à face do afloramento evitou significativamente grandes 

contrastes na diferença de escala entre as fotos. Como os fotomosaicos foram 

utilizados para correlação com os radargramas, era imprescindível que distorções 

fossem eliminadas ou, ao menos, reduzidas a valores que não comprometessem os 

objetivos do trabalho.  

Os dados geofísicos obtidos com GPR foram fundamentais para a identificação 

e hierarquização, no fotomosaico, das superfícies limitantes. Servindo muitas vezes 
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como guia, ora visto a dificuldade comumente encontrada em identificar estas 

superfícies no afloramento e segui-las nos fotomosaicos. 

As superfícies de 1ª ordem encontram-se diretamente relacionadas ao contato 

entre a migração do campo de dunas sobre um lençol de areia (Litofácies Alc). A 

superfície que marca o contato entre as rochas da Formação Piauí com as da 

Formação Pedra de Fogo, bem como o contato dos depósitos fluviais com os depósitos 

eólicos, também foram classificados como de 1ª ordem. As superfícies de 2ª ordem 

separam diferentes pulsos de sedimentação (gerações de dunas) e as superfícies de 3ª 

ordem representam superfícies de reativação. Os foresets foram classificados como 

superfícies de 4ª ordem, a partir das quais houve uma melhor individualização dos 

estratos limitados por superfícies de 2ª ordem. 

O perfil com raios gama e os dados de permeabilidade foram importantes na 

caracterização das quatro litofácies descritas para o afloramento. A Litofácies Atca 

(dunas eólicas) apresenta valor de permeabilidade superior a Litofácies Alc (lençóis de 

areia), assim como valores de raios gama ligeiramente inferiores. A Litofácies Aca 

(fluvial) apresenta permeabilidade relativamente elevada e raios gama um pouco mais 

elevado do que as litofácies Atca e Alc, o que pode ser explicado pela composição 

mais arcoseana dessa litofácies. A Litofácies Alp ficou bem evidenciada por um 

aumento nos valores médios de raios gama, principalmente pela maior concentração 

de argila, e uma queda significativa nos valores de permeabilidade.  

O MVA permitiu a visualização do conjunto de radargramas em ambiente 3D, 

proporcionando uma melhor compreensão da distribuição dos estratos sedimentares, 

previamente analisados bidimensionalmente com o uso dos fotomosaicos. Em termos 

de análise da geometria, as dunas da Formação Piauí apresentam geometria em cunha 

e tabular, enquanto que os depósitos de lençóis de areia são essencialmente tabulares. 

Com o levantamento 3D GPR constatou-se a geometria exclusivamente tabular dos 

estratos da Formação Pedra de Fogo. 

Dentro de um sistema petrolífero teórico, pode-se afirmar que as características 

geométricas e petrofísicas (permeabilidade) encontradas neste afloramento, de origem 

eólica, permitem considerá-lo como um reservatório petrolífero, limitado acima por uma 

rocha selante, caracterizada por depósitos de planície de maré da Formação Pedra de 

Fogo. 
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CAPÍTULO 6 - ABORDAGEM GEOLÓGICA E DIGITAL DE 

AFLORAMENTOS DA FORMAÇÃO CABEÇAS NA ÁREA DO PARQUE 

NACIONAL DE SETE CIDADES - ANÁLISE INTEGRADA COM ÊNFASE 

NA CARACTERIZAÇÃO DA GEOMETRIA DOS ESTRATOS 

SEDIMENTARES 

 

Resumo  

Análogos geológicos podem ser usados para condicionar melhor a interpretação 

da geometria 3D em subsuperfície de reservatórios de hidrocarbonetos a partir da 

combinação e visualização, em softwares específicos, de dados geológicos e digitais 

coletados diretamente em afloramentos. Os Modelos Virtuais de Afloramentos (MVA) 

elaborados podem, a partir da caracterização de suas geometrias associado a outros 

parâmetros, disponibilizar hipóteses mais realísticas da tendência de distribuição dos 

estratos sedimentares de um determinado sistema deposicional dentro de um 

reservatório petrolífero. O presente trabalho apresenta a abordagem metodológica 

integrada de uma série de informações com o intuito de gerar modelos virtuais 3D de 

afloramentos, na área do Parque Nacional de Sete Cidades, com ênfase para 

caracterização da geometria dos estratos sedimentares. O Parque localiza-se na 

porção nordeste da Bacia do Parnaíba e compreende arenitos flúvio-deltaicos de idade 

devoniana representativos da Formação Cabeças, Grupo Canindé. Três tipos principais 

de dados foram integrados para geração dos modelos: dados Geológicos, Geofísicos e 

Planialtimétricos. O primeiro envolveu essencialmente o levantamento de seções 

colunares evidenciando os principais aspectos litofaciológicos. Os dados geofísicos 

corresponderam aos perfis de raios gama e permeabilidade, além das sondagens com 

GPR que foram fundamentais para investigação da geometria interna do afloramento. 

Por sua vez, as informações planialtimétricas consistiram no imageamento com Laser 

Scanner Terrestre assistido por GPS Geodésico e Estação Total. Estes foram 

determinantes para a caracterização da morfologia externa do afloramento e 

geoposicionamento dos demais dados adquiridos com alta precisão, pré-requisito que 

deve ser assegurado para, por exemplo, uma posterior parametrização de feições 

geológicas a partir da utilização dos modelos gerados.  

Palavras-chave (Keywords): Imageamento (Imaging); Afloramento Análogo (Analogue Outcrop); Laser Scanner Terrestre 
(Terrestrial Laser Scanner); GPR (GPR); Raios Gama (Gamma Ray); Minipermeâmetro (Minipermeameter); Modelo Virtual de 
Afloramento (Virtual Outcrop Model); Bacia do Parnaíba (Parnaiba Basin). 
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6.1 - Introdução 

 

O Laser Scanner Terrestre é um instrumento topográfico capaz de obter dados 

3D, com alta resolução, da superfície externa de afloramentos análogos a 

reservatórios, que podem fornecer através da interpretação da geometria 

deformacional e das arquiteturas sedimentares, parâmetros quantitativos em escala 

subcentimétrica (Bubeck et al. 2011). No entanto, sem informações de subsuperfície as 

feições geológicas internas são extrapoladas utilizando aproximações probabilísticas 

ou determinísticas, gerando incertezas durante a modelagem (Bubeck et al. op. cit). 

Como a tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging), utilizada pelo Laser 

Scanner não é penetrativa, os modelos dos afloramentos gerados não podem ser 

considerados verdadeiramente 3D em virtude da ausência de dados consistentes da 

geometria interna dos depósitos sedimentares. Isso pode ser contornado com o 

imageamento de sua subsuperfície com o uso do GPR (Ground Penetrating Radar), por 

exemplo. A integração das informações obtidas com estas duas tecnologias, GPR e 

LIDAR, permitem uma representação 3D dos afloramentos e, consequentemente, 

subsidiam interpretações e parametrizações mais consistentes. 

Todavia, informações de cunho geológico precisam ser consideradas e inseridas 

neste processo. A descrição das fácies sedimentares, a partir do levantamento de 

seções colunares, associada à perfilagem geofísica, apresenta-se como um 

procedimento importante que visa não apenas incrementar o modelo, mas também 

auxiliar nas interpretações dos sistemas deposicionais envolvidos e na caracterização 

das principais heterogeneidades.  

Este trabalho apresenta o encadeamento de uma série de procedimentos 

adotados durante a aquisição e tratamento de um grande volume de dados geológicos, 

geofísicos e planialtimétricos, para a elaboração de Modelos Virtuais de Afloramentos 

(MVA) selecionados, situados no Parque Nacional de Sete Cidades. Estes modelos 

podem subsidiar a obtenção de dados tabulares, a partir da sua parametrização, que 

por sua vez, podem servir como input na modelagem de reservatórios. 
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6.2 - Área de Estudo 

 

Os afloramentos selecionados encontram-se localizados na borda nordeste da 

Bacia do Parnaíba (Figura 6.1), norte do Estado do Piauí, dentro dos limites do Parque 

Nacional de Sete Cidades, que abrange os municípios de Piracuruca e Brasileira. O 

Parque, gerenciado pelo ICMBio-PI, encontra-se a aproximadamente 200 km a norte 

de Teresina-PI e o principal acesso pode ser feito pela BR-222, com entrada na altura 

do km 63. Nesta região são encontrados testemunhos residuais com rochas 

siliciclásticas da Formação Cabeças, Grupo Canindé. Os dois afloramentos 

selecionados são denominados de: “Paredão” e “Biblioteca”. Dentro de uma sucessão 

vertical, o Afloramento Biblioteca encontra-se sobreposto ao primeiro e deslocado 

horizontalmente aproximadamente 60 m para sudoeste (Figura 6.2).  

A Formação Cabeças, termo originalmente atribuído por Plummer et al. (1948), 

de forma mais abrangente, consiste de arenitos cinza-claros a brancos, médios a 

grossos e eventualmente conglomeráticos, com intercalações delgadas de siltitos e 

folhelhos. Arenitos com estratificação cruzada tabular ou sigmoidal predominam e 

hummockys ocorrem na transição para a Formação Pimenteiras (Della Fávera, 1990). 

Os arenitos apresentam-se frequentemente com geometria sigmoidal, formando corpos 

alongados que sofreram acresção lateral (Della Fávera, 1984). 

Segundo Caputo (1984), diamictitos ocorrem eventualmente e com maior 

frequência na parte superior. Tilitos, pavimentos e seixos estriados denotam um 

ambiente glacial ou periglacial (Caputo, 1984). Um ambiente plataformal sob a 

influência preponderante de correntes desencadeadas por processos de marés é 

defendido por Góes & Feijó (1994) como o mais importante nessa unidade. Della 

Fávera (2002) sugere um contexto flúvio-deltaico para a região do Parque. Devido à 

abundância de trilobitas e braquiópodes, sugere-se também a origem marinha para as 

rochas desta formação (Kegel, 1953 e Caldas et al. 1987).  

Localmente, as rochas da Formação Cabeças são caracterizadas por arenitos 

finos a médios, quartzosos, bem selecionados. Subordinadamente ocorrem arenitos 

grossos a conglomeráticos, com pior maturidade mineralógica e textural. Em geral, os 

arenitos apresentam geometria sigmoidal, formando, individualmente, corpos 

alongados que sofreram acresção lateral (Della Fávera, 1984). Estas rochas ocorrem 

comumente também sob a forma de extensos corpos com geometria tabular. Segundo 

Fortes (1996), o pacote sedimentar encontrado em Sete Cidades possui pouco mais de 
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120 metros de espessura, constituindo-se de ciclos de sedimentação com cerca de 18 

metros de espessura. 

 

 

Figura 6.1 - Localização do Parque Nacional de Sete Cidades. 

 

 

Figura 6.2 - Visão geral da disposição dos afloramentos Paredão e Biblioteca na área do Parque Nacional de 

Sete Cidades. 
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6.3 - Metodologia 

 

Para caracterização da morfologia externa e geometria interna do afloramento 

foi utilizada a tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) e o método GPR 

(Ground Penetrating Radar), respectivamente. Estes dados quando analisados em 

conjunto com os fotomosaicos digitais, descrições geológicas, perfis de raios gama e 

de permeabilidade, propiciaram de forma mais consistente a identificação e definição 

da natureza das heterogeneidades e, consequentemente, a caracterização da 

geometria dos estratos. A proposta metodológica utilizada neste trabalho encontra-se 

compartimentada em três etapas principais. Uma síntese sobre a metodologia é 

apresentada a seguir. 

 

6.3.1 - Caracterização digital da geometria dos corpos sedimentares 

Esta etapa consistiu essencialmente na obtenção dos dados que serviram de 

input para a geração das superfícies externa e interna do MVA. 

O afloramento foi imageado digitalmente (3D) com o uso do Laser Scanner 

Terrestre. Quase 100 milhões de pontos foram adquiridos de forma a compor uma 

densa nuvem que retratasse fielmente a superfície externa, a “casca”, do afloramento. 

Os levantamentos geofísicos com GPR, também chamado de Georadar, foram 

planejados para atingir não só uma maior profundidade de investigação, mas também a 

continuidade lateral dos principais estratos. Permitindo a análise tridimensional do 

arcabouço estratigráfico e da geometria dos estratos. 

Por fim, o controle espacial, precisão e acurácia dos dados supracitados foram 

garantidos com o uso conjunto de um GPS Geodésico e uma Estação Total. Com estes 

equipamentos foram determinados os pontos de controle nas áreas estudadas, 

georreferenciados os targets, mapeados digitalmente as superfícies geológicas mais 

proeminentes, além de obter as coordenadas ao longo das diversas linhas GPR para 

seu geoposicionamento e efetuar, posteriormente, a correção topográfica.  Os targets 

são acessórios utilizados para materializar coordenadas dentro de uma nuvem de 

pontos de uma cena, as quais são utilizadas posteriormente, durante o processamento, 

para unir duas cenas mantendo uma margem de erro milimétrica. 
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6.3.2 - Caracterização Geológica e Perfilagens 

A caracterização geológica envolveu o levantamento de seções colunares 

enfatizando a descrição das principais fácies e estruturas sedimentares, além do 

conteúdo fossilífero, culminando com a proposta dos sistemas deposicionais 

envolvidos. 

Paralelamente ao levantamento dos perfis geológicos foram realizadas 

perfilagens de raios gama e de permeabilidade. Quando analisados juntamente com as 

seções colunares, estes perfis tornam-se importantes na identificação e caracterização 

das principais heterogeneidades, contribuindo para definição de zonas de maior 

permeabilidade e/ou barreiras de fluxo de fluidos.  

De forma complementar, nos fotomosaicos, foram traçadas as superfícies que 

limitam os principais estratos sedimentares evidenciando sua geometria 2D. 

 

6.3.3 - Processamento dos dados e geração do MVA 

Após processados em softwares específicos (OpendTect 4.4 e Cyclone 7.1) a 

última fase consistiu na elaboração de um MVA dos afloramentos a partir da integração 

dos dados de superfície e subsuperfície. 

 

6.4 - Aquisição e Tratamento dos dados 

 

6.4.1 - Imageamento com Laser Scanner Terrestre 

Sua aplicação no estudo de afloramentos análogos é relativamente recente, 

podendo-se destacar os trabalhos de Pringle et al. (2004b e 2006); Buckley et al. 

(2006); Phelps & Kerans (2007); Kurtzman et al. (2009); Rotevatn et al. (2009); Verwer 

et al. (2009); Enge & Howell (2010); Fabuel Perez et al. (2009 e 2010); Mccaffrey et al. 

(2011) e Brito et al. (2012). No Brasil, ainda são poucos os estudos que discutem as 

vantagens, os métodos de trabalho e as aplicações dessa ferramenta. Os principais 

trabalhos podem ser encontrados em Menezes (2004); Freire (2006); Barchik et al. 

(2007); Wutke & Centeno (2007); Teixeira (2008); Centeno et al. (2010); Jacobi et al. 

(2010), Nagalli et al. (2011) e Ferrari et al. (2012). 

Dois modelos diferentes de equipamentos, ambos do fabricante Leica 

Geosystems, foram empregados no imageamento dos afloramentos: um HDS 3000 e 

um Scan Station 2, a diferença básica entre eles está relacionada a maior velocidade 

de aquisição dos pontos (4.000/s para 50.000/s) e a melhor resolução da máquina 
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fotográfica interna do Scan Station. Foi adotado uma resolução espacial de 2 cm 

(limitado a uma distancia máxima de 70 m), com área de recobrimento entre as cenas 

em torno de 5%, e registro das cenas realizado pela técnica dos targets. Esta técnica, 

simples e de alta acurácia, consiste no imageamento de no mínimo três targets comuns 

entre duas cenas. De forma que a união das cenas seja realizada com a superposição 

dos pontos com coordenadas conhecidas, obtidos com o imageamento do centro de 

cada target. 

Para cobrir toda a área de interesse foram utilizadas 13 estações (Figura 6.3), 

algumas delas coincidentes com os pontos da Rede Geodésica de Apoio implantada 

com o GPS Geodésico. Além disso, foram posicionados 21 targets na área (Figura 6.4), 

utilizados para georreferenciar todo o imageamento no sistema de coordenadas 

SIRGAS 2000. 

 

 

Figura 6.3 - Visão em planta com a disposição de 11 das 13 estações que foram utilizadas para imagear o 

Afloramento Paredão (E03, E05, E06, E15, E16, E20) e o Afloramento Biblioteca (E01, E02, E12, E17, E19) com 

o Laser Scanner Terrestre. As áreas sombreadas correspondem ao raio de ação do imageamento em cada 

estação ocupada.  
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Figura 6.4 - Visão em planta da nuvem de pontos do Afloramento Biblioteca com a disposição de 7 dos 21 

targets usados para cobrir os dois afloramentos. 

 

O registro das diversas nuvens de pontos foi realizado no ambiente Registration 

do software Cyclone. O erro obtido com a união das diversas cenas variou entre 1 e 9 

mm. A Tabela 6.1 apresenta o número de pontos obtidos em cada estação e o número 

total do imageamento. 

 

Tabela 6.1 - Número de pontos adquiridos por estação com o imageamento com Laser scanner em Sete 

Cidades. 

Afloramento Estação N° de Pontos por Estação N° de Pontos Total 

Paredão 

E03 7.033.680 

60.210.199 

E04 13.256.648 

E05 9.951.854 

E06 4.161.458 

E15 15.841.611 

E16 6.886.759 

E20 3.078.189 

Biblioteca 

E01 5.309.631 

37.177.945 

E02 4.470.543 

E12 12.053.330 

E17 927.853 

E18 5.120.477 

E19 9.296.111 

   ∑ = 97.388.144 
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6.4.2 - Levantamento Geofísico com GPR 

Ao longo dos últimos 20 anos o GPR vem sendo apresentado como uma 

excelente alternativa para o imageamento da arquitetura 3D interna de afloramentos 

(Tatum & Francke, 2012). A aplicação do método GPR em estudos de afloramentos 

análogos a reservatórios, como uma ferramenta eficiente na caracterização da 

geometria e heterogeneidades de reservatórios, pode ser demonstrada nos trabalhos 

de Baker (1991); Pratt & Miall (1993); Gawthorpe et al. (1993) e Meyers et al. (1994). 

Desde então, o emprego desta ferramenta está sendo cada vez mais utilizada na 

caracterização de afloramentos análogos, devido a sua alta resolução no imageamento 

da geometria interna dos afloramentos análogos (Thompson et al. 1995; Knightet et al. 

1997; Young et al. 2003; Jol et al. 2003; Staggs et al. 2003; Pringle et al. 2003; 

Grasmueck et al. 2005; Takayama et al. 2008; Jones, 2011 e Forte et al. 2012). Dentre 

os diversos trabalhos envolvendo a utilização do GPR em estudos sedimentológicos e 

de análogos no Brasil, podem ser citados os trabalhos de Menezes & Lima-Filho 

(2001); Lima Filho et al. (2002); Polleto et al. (2002); Pérez (2003 e 2008); Pérez et al. 

(2003 e 2004); Menezes (2004); Gauw (2007); Jesus et al. (2012), dentre outros. 

Uma vez que os afloramentos escolhidos para o imageamento digital encontram-

se nos domínios de um Parque Nacional, regido por rígidas normas que visam a 

preservação do meio ambiente, não foi permitido pela sua direção realizar qualquer tipo 

de atividade que envolvesse o corte e retirada da vegetação na área dos afloramentos. 

Desta forma, os locais onde foram realizados os levantamentos com GPR ficaram 

limitados às áreas que se encontravam naturalmente abertas, planas, com pouca 

vegetação e livre de outros obstáculos naturais. Desta forma, o levantamento ficou 

restrito a uma área compreendida entre o topo do Afloramento Paredão e a porção 

mais a NW do Afloramento Biblioteca. 

O equipamento utilizado neste trabalho foi o GPR SIR 3000 da Geophysical 

Survey Systems, Inc-GSSI. A técnica adotada para aquisição dos dados de GPR 

consistiu no levantamento de perfis de reflexão no “modo contínuo”, onde os traços 

foram obtidos automaticamente a cada 2 cm ao se deslocar as antenas de 100, 200 e 

400 MHz ao longo da linha. A Tabela 6.2 apresenta os principais parâmetros de 

aquisição adotados.  
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Tabela 6.2 - Parâmetros de aquisição adotados no levantamento GPR.  

PARÃMETROS DE AQUISIÇÃO 

Frequência Central da Antena (MHz) 100 200 400 

T-Rate 50 100 100 

Sample 1024 1024 1024 

Format (bit) 16 16 16 

Range (ns) 500 200 200 

K 7 7 7 

Rate 60 64 64 

Scan/Unid 50 50 50 

Filter HP 25 50 100 

Filter LP 300 600 800 

Gain Auto Auto Auto 

Staking 7 7 7 

 

Foram distribuídas 18 linhas em torno da área autorizada para o levantamento, 

cujas localizações e sentido de aquisição podem ser observadas na Figura 6.5. A 

Tabela 6.3 mostra a extensão de cada uma das linhas. Algumas linhas foram 

levantadas com as três antenas e em alguns casos com apenas duas, o que totalizou 

768 m de linhas GPR. 

 

 

Figura 6.5 - Visão em planta do posicionamento das linhas GPR (em vermelho). As setas em amarelo indicam 

o sentido de aquisição de cada uma das linhas.  
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Tabela 6.3 - Extensão das linhas GPR levantadas. 

LINHA COMPRIMENTO (m) 

1 25,34 

2 26,56 

3 16,45 

4 9,49 

Linha Central parte 1 17,15 

Linha Central parte 2 16,04 

5 31,32 

6 29,28 

7 22,01 

8 29,63 

9 26,60 

Linha 10 parte 1 22,77 

Linha 10 parte 1 21,16 

11 16,47 

12 14,81 

13 16,87 

14 26,98 

15 16,27 

 ∑ = 385,20 

 

O georreferenciamento e levantamento planialtimétrico de todas as linhas foram 

obtidos com o uso de um GPS Geodésico, auxiliado por uma Estação Total. Estas 

informações foram utilizadas para correção topográfica e posicionamento dos perfis no 

espaço 3D. 

A Figura 6.6 ilustra a aquisição da Linha 14, adquirida na parte superior do 

Afloramento Paredão, localizada próximo à escarpa. Os refletores interpretados no 

radargrama desta aquisição foram correlacionados com as superfícies geológicas 

identificadas no fotomosaico. 

A superfície topográfica onde foi adquirida a linha GPR apresentava 

irregularidades, marcadas pela presença de feições erosivas, pequenos montículos sob 

a forma de polígonos, característicos do Parque. Estas feições são o resultado da ação 

erosiva sobre planos de fraturamento, que exibem formas poligonais. Segundo Fortes 

(1996), o desenvolvimento de líquens sobre a superfície dessas feições é o fator 

determinante para o desenvolvimento dos polígonos, pois os líquens atuam formando 

uma espécie de película protetora contra a ação erosiva das águas das chuvas. A 

erosão se dá de forma mais acentuada nas suas bordas, sem líquens, o que lhe 

confere uma maior profundidade com passar do tempo. Em razão destas feições, 
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tábuas de madeira foram utilizadas em algumas situações sobre a superfície das 

linhas, de forma a assegurar um maior acoplamento das antenas do GPR (Figura 6.7).   

 

 

Figura 6.6 - Levantamento Geofísico com GPR, usando a antena de 200 MHz, da Linha 14 localizada no topo 

do Afloramento Paredão. (A) - Detalhe para a localização da linha próxima à escarpa. (B) - Visão do topo do 

afloramento. (C) Detalhe da superfície irregular, marcada pela presença de feições erosivas em forma de 

pequenos montículos poligonais.  
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Figura 6.7 - Aquisição de uma linha GPR, com a antena de 400 MHz, auxiliada por tábuas de madeira, 

posicionadas sobre a superfície irregular do afloramento com o objetivo de evitar o desacoplamento da 

antena e manter a horizontalidade da superfície imageada. Foi realizado, simultaneamente, o levantamento 

planialtimétrico com o GPS Geodésico. 

 

Para o processamento das linhas GPR foi utilizado o software Reflexw 6.1, e a 

Tabela 6.4 apresenta, de forma sequenciada, os principais procedimentos adotados.  

 

Tabela 6.4- Rotina de processamento adotada para o processamento dos dados GPR. 

Procedimento Descrição 

Remoção do Ganho (aplicado na aquisição) 
Remove o “ganho” aplicado durante a 

aquisição. 

Correção do Start Time 

Remove os registros nulos efetuados no 
período de tempo que a antena receptora fez 

leituras, mas os primeiros sinais enviados 
pela antena transmissora ainda não haviam 

retornado. 

DEWOW 
Remove o ruído de baixa frequência gerado 

pela indução eletromagnética entre as 
antenas. 

Filtro Passa-banda 
Remove os ruídos de alta e baixa frequência 

que estão fora da banda de sinal da 
frequência central da antena utilizada. 

Background Removal 
Remove sinais provenientes das ondas 
aéreas e das ondas terrestres diretas. 

Aplicação de Ganho 
Corrigi os efeitos de perda de sinal 

relacionados à propagação das ondas e 
realça os refletores de interesse. 

Conversão Tempo - Profundidade 

Após análise dos campos de velocidades, 
convertem-se as informações disponibilizadas 

em “tempo” (nanosegundo) para 
“profundidade” (metro). 

Correção topográfica 
Atribui a cada traço seu respectivo valor de 

cota. Permite a representação das variações 
de altitude (z) presentes na superfície. 

Georreferenciamento dos traços 
Atribui a cada traço sua respectiva 

coordenada geográfica para posterior 
visualização em ambiente 3D. 
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O software Reflexw disponibiliza a visualização dos radargramas com a 

profundidade de investigação expressa em “tempo”. Para converter em “profundidade” 

é necessário determinar a velocidade média de propagação da onda no meio 

imageado. Isto pode ser realizado a partir da análise dos campos de velocidades ao 

longo do perfil, visto que este não é homogêneo. Neste trabalho a velocidade foi obtida 

com o uso da técnica conhecida como “CMP” (Common Mid-Point). Esta técnica 

consiste na obtenção de uma ou mais reflexões (refletores), a partir do afastamento 

constante das antenas transmissora e receptora em sentidos opostos, mantendo-se, 

em comum, um mesmo ponto central. A partir da análise desta “CMP” (Figura 6.8) 

obteve-se a velocidade média de 0,16 m/ns, com a constante dielétrica de 3,51 (valor 

adimensional). 

 

 

Figura 6.8 - Radargrama da CMP representada no formato linescan (a esquerda) e wiggle trace (a direita). A 

partir da análise da CMP foi possível a determinação da velocidade média de propagação das ondas 

eletromagnéticas no meio e assim converter a escala vertical de “tempo” para “profundidade”. 

 

6.4.3 - Perfilagem Geofísica (Raios Gama e Permeabilidade) 

A perfilagem de raios gama é uma das técnicas auxiliares mais utilizadas para a 

caracterização de afloramentos análogos a reservatórios (Slatt et al. 1992 e 2000) e 

proporciona uma melhor compreensão em subsuperfície dos reservatórios petrolíferos 

a partir de correlações com outros perfis e seções colunares (Slatt et al. 1992 e Rider, 

1996). Estas informações são geralmente utilizadas para incrementar os modelos 

geológicos 3D de reservatórios de hidrocarbonetos (Ballin et al. 1997; Dalrymple, 2001 

e Pringle et al. 2004a) que muitas vezes possuem um nível de incerteza elevado, 
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devido o baixo volume de dados disponíveis do reservatório. Tudo isto é agravado pelo 

grande afastamento entre poços e onde muitas vezes há disponível apenas sísmica de 

baixa resolução, é o chamado espaço desconhecido entre poços.  

Os perfis elétricos/radioativos obtidos em afloramentos análogos podem fornecer 

dados sobre a espessura, geometria, extensão e volume de rochas reservatório (e não 

reservatório). Na literatura, são abundantes os trabalhos sobre perfilagem de 

afloramentos análogos enfocando a geometria e a arquitetura de reservatórios, 

envolvendo diferentes sistemas deposicionais (Liu et al. 1996; Corbeanu et al. 2001; 

Jackson et al. 2003; Beaubouef, 2004 e Yoshida et al. 2004). Esta técnica é 

amplamente usada também na discriminação de fácies (Myers & Bristow, 1989 e North 

& Boering, 1999) e na correlação estratigráfica (Myers & Bristow, 1989 e Slatt et al. 

2000). 

Paralelamente ao levantamento das seções colunares foram realizadas 

perfilagens de raios gama usando o equipamento gamaespectrômetro modelo GR-130, 

da Exploranium (Figura 6.9). As leituras foram realizadas segundo intervalos regulares 

de 20 cm, com uma ocupação de 40 segundos em cada ponto, obtendo-se valores em 

contagem total (cps). Estes pontos amostrados foram georreferenciados com a Estação 

Total e/ou o GPS Geodésico, de modo que fosse possível identificá-los na nuvem de 

pontos obtida com o Laser Scanner (Figura 6.10). 

 

 

Figura 6.9 - Perfilagem com raios gama realizada nos mesmos pontos onde foi levantada a seção colunar, na 

face frontal do Afloramento Biblioteca. No detalhe, à direita, o equipamento utilizado na perfilagem. 
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Figura 6.10 - Vista geral da núvem de pontos 3D do afloramento Biblioteca, superposta com a linha que 

representa a local onde foi levantada a seção colunar e realizada a perfilagem de raios gama (em azul). 

 

A alta densidade dos dados de minipermeametria em afloramentos análogos 

permite a identificação de contrastes de permeabilidade não reconhecíveis por dados 

convencionais (Hurst & Rosvoll, 1991; Corbet & Jensen, 1992 e 1993). Em perfilagens 

contínuas podem permitir a identificação de unidades de fluxo do reservatório, não 

discriminadas pela amostragem por plugues (Daws & Prosser, 1992; Hurst, 1993 e 

Kara et al. 1993). A correlação direta entre feições geológicas e permeabilidade permite 

a geração de modelos robustos de permeabilidade, para a simulação de reservatório 

(Corbett et al. 1992). O uso de minipermeâmetros para a obtenção de valores de 

permeabilidade em afloramentos análogos a reservatórios petrolíferos é crescente, e 

está se tornando um procedimento comum para aqueles grupos de pesquisa 

especializados nesta abordagem. Principalmente por ser um método não invasivo, 

rápido e com baixo custo. Muitos estudos focam, principalmente, a relação entre as 

fácies sedimentares e a distribuição da permeabilidade (Goggin et al. 1988b; Dreyer et 

al. 1990; Jacobsen & Rendall, 1991; Hurst & Goggin, 1995 e Siqueira et al. 1996) e a 

aplicação dos dados na modelagem geológica em subsuperfície de reservatórios 

(Goggin et al. 1989 e Kitteridge et al. 1990). Apesar de não ser uma técnica recente, 

poucos trabalhos no país abordam de forma direta a aplicação desta ferramenta ao 

estudo de afloramentos análogos, podendo ser citados os trabalhos de Miranda (2004), 

Damasceno et al. (2005) e Francelino (2009). 
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Com o minipermeâmetro os valores de permeabilidade são obtidos a partir da 

taxa de variação da pressão com o tempo (gradiente de pressão), resultante da difusão 

de um jato de ar na rocha, em uma forma modificada da Lei de Darcy (Goggin et. al. 

1988a). 

Buscando determinar o padrão geral da distribuição da permeabilidade no 

Afloramento Paredão, foi escolhido um local comum para realizar o levantamento do 

perfil de permeabilidade e a seção colunar. Antes de proceder a leitura da 

permeabilidade nos pontos selecionados, a superfície foi devidamente preparada 

(raspada e aplainada) de modo que toda seção circular da extremidade da pistola 

ficasse devidamente acoplada à superfície da rocha, impedindo o escape de ar no 

momento da aquisição. Este procedimento visou também minimizar os efeitos do 

intemperismo superficial que poderia obliterar os valores de permeabilidade obtidos nas 

camadas investigadas. Neste levantamento foi utilizado um minipermeâmetro modelo 

PPP-250 fabricado pela Core Laboratories Company. Após a preparação da superfície, 

cada ponto foi identificado e realizadas 4 leituras (Figura 6.11) para a determinação do 

valor médio, considerado como o valor da permeabilidade para o respectivo ponto. A 

pressão do equipamento foi mantida em 5,0 psi. A repetição da leitura da 

permeabilidade no mesmo ponto (quatro vezes) foi um procedimento adotado para 

assegurar uma maior confiabilidade dos valores e o menor desvio padrão possível. 

Desta forma, o perfil de permeabilidade do Afloramento Paredão constou da 

amostragem de 65 pontos distintos, com um intervalo de amostragem de 20 cm, 

compreendido nos 13 m da seção colunar do respectivo afloramento, totalizando 260 

leituras. De forma complementar, foram mensurados pontos distribuídos em torno de 

toda área de trabalho visando contemplar as principais fácies sedimentares 

encontradas e, posteriormente, fazer os agrupamentos. Nesta ocasião foram 

amostrados mais 28 pontos diferentes, correspondendo a 112 leituras.  
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Figura 6.11 - Aquisição dos dados de permeabilidade no Afloramento Biblioteca. (A) - Medidas realizadas na 

parte posterior do afloramento em arenitos com geometria sigmoidal. Notar no canto superior direito um 

detalhe do local amostrado, com a superfície já devidamente preparada.  (B) - Detalhe mostrando a 

identificação do ponto (ponto 36). (C) - Aquisição em arenitos tabulares, com estratificação plano-paralela, 

uma das fácies com menor permeabilidade.  

 

6.5 - Resultados e Discussões 

 

6.5.1 - Modelo Geológico 

6.5.1.1 - Caracterização Litofaciológica 

Foram levantadas seções colunares para permitir uma visão geológica mais 

ampla e representativa dos afloramentos estudados. Serão aqui apresentadas as três 
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principais, sendo: uma levantada no Afloramento Paredão, contendo perfis de raios 

gama e permeabilidade; outra na parte frontal do Afloramento Biblioteca; e, a última 

levantada na parte posterior (de trás). No Afloramento Biblioteca, a perfilagem foi 

realizada apenas com raios gama, não tendo sido possível o levantamento de perfis de 

permeabilidade em função de dificuldades logísticas do local. No Afloramento Paredão 

a seção foi levantada próxima ao final da Linha GPR 14, por ser um local acessível e 

mais propício para correlações e interpretações. 

Com base nas características texturais, estruturas sedimentares e geometria 

apresentadas pelas rochas analisadas, foram classificadas seis litofácies sedimentares, 

envolvendo os afloramentos Paredão e Biblioteca. A Tabela 6.5 apresenta um resumo 

das principais características das litofácies identificadas, utilizando o esquema adotado 

por Miall (1996), descrevendo fácies fluviais, em que as fácies são denominadas com 

base na litologia (primeira letra, maiúscula) e nas estruturas sedimentares (demais 

letras, minúsculas). As figuras 6.12 a 6.16 ilustram as principais fácies.  

 

Tabela 6.5 - Descrição e interpretação das litofácies encontradas nos afloramentos estudados. 

Código Litofácies Descrição Interpretação 

Aa 

Arenito com 
estratificação 

cruzada 
acanalada 

Arenito fino a médio com 
estratificação cruzada acanalada, 

com geometria suavemente 
ondulada. 

Migração de dunas subaquáticas 3D. 
Associada a depósitos de barras de 

desembocadura. 

Am 
Arenito com 

aspecto 
maciço 

Arenito fino a médio sem 
estruturas sedimentares. 

Resultante de deposição sedimentar 
rápida ou processo de fluidização. 

Associada a depósitos de canais/barras 
de desembocadura. 

Ap 

Arenito com 
estratificação 

plano-
paralela 

Arenito fino a médio, com 
estratificação plano-paralela. 
Apresenta geometria tabular. 

Depósito de regime de fluxo superior. 
Porção proximal de lobos deltaicos. 

Ac 

Arenito com 
estratificação 
cruzada de 

baixo ângulo 

Arenito fino a médio, com 
estratificação cruzada de baixo 

ângulo, com geometria sigmoidal 
ou tabular. 

Depósito de regime inferior. 
Ocorre principalmente nas partes 

proximal e média dos lobos deltaicos 
produzidos por fluxos hiperpicnais. 

Localmente associada a ocorrência de 
hummockys. 

Al 

Arenito com 
laminação 

plano-
paralela 

Arenito fino a muito fino, com 
laminação plano-paralela, 

apresentando geometria tabular e 
grande extensão lateral. 

Ocorre principalmente nas porções 
média e distal dos lobos deltaicos 
produzidos por fluxos hiperpicnais. 

Representa desaceleração do fluxo em 
relação à litofácies Ac. 

Alc 

Arenito com 
laminação 
cruzada 

cavalgante 

Arenito fino a muito fino, com 
laminação cruzada cavalgante. 
Estratos de geometria tabular, 
pequena espessura e grande 

extensão lateral. 

Processos associados de tração e 
suspensão atuando em fluxo turbulento 
com alto teor de sedimentos. Ocorre na 

porção distal de lobos deltaicos 
produzidos por fluxos hiperpicnais. 

Representa desaceleração do fluxo em 
relação às litofácies Ac e Al. 
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Figura 6.12 - Litofácies Aa (Arenito com estratificação cruzada acanalada). 

 

 

Figura 6.13 - Litofácies Ap e Al (Arenito com estratificação plano-paralela e laminação plano-paralela e 

ondulada). 
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Figura 6.14 - Litofácies Ac (Arenito com estratificação cruzada de baixo ângulo, cortado por superfície 

ondulada). 

 

 

Figura 6.15 - Litofácies Ac (Estratificação cruzada de baixo ângulo, assintótica na base, representativa da 

parte proximal de lobos deltaicos). 
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Figura 6.16 - Litofácies Alc (Arenito com laminação cruzada cavalgante - climbing ripples - representativa da 

parte distal dos lobos deltaicos). 

 

6.5.1.2 - Sistemas Deposicionais 

Inicialmente interpretados por Della Fávera (2002) como de origem fluvial a 

deltaica e por Fortes (1996) como de origem fluvial estuarina, as rochas da Formação 

Cabeças foram reinterpretadas por Ponciano & Della Fávera (2009), tomando como 

base trabalhos recentes de Mutti et al. (2007) e Zavala (2008), efetuados nos Pirineus 

(Espanha), Apeninos (Itália) e na Bacia de Neuquén (Argentina). Para estes autores os 

depósitos representam um sistema flúvio-deltaico dominado por inundações, que se 

caracteriza por apresentar clinoformas sigmoidais e ocorrência generalizada de 

estratificações assintóticas e laminações cruzadas cavalgantes (climbing ripples), 

geradas por fluxos hiperpicnais. 

Os fluxos hiperpicnais resultam de descargas fluviais adentrando em um corpo 

aquoso, principalmente durante períodos de inundações episódicas, podendo ser 

considerados como extensões subaquosas de um sistema fluvial, apresentando 

litofácies distintas das apresentadas nos modelos flúvio-deltaicos clássicos. Os fluxos 

hiperpicnais se comportam essencialmente como correntes de turbidez de água rasa 

(Ponciano & Della Fávera, 2009). 

Os sedimentos arenosos que aportam no mar como fluxos hiperpicnais, de alta 

concentração, podem depositar sua carga na plataforma, formando lobos turbidíticos 
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cujos depósitos são denominados por Mutti de "sandstone delta lobes" e de 

"turbideltas", por Rodi Medeiros (D'Avila et al. 2008). 

Esses lobos turbidíticos possuem relação genética com as descargas fluviais 

episódicas e podem estar conectados ou não com depósitos de barras de 

desembocadura, dependendo da eficiência do sistema, e constituem camadas 

tabulares a lenticulares, amalgamadas ou intercaladas com depósitos finos de pluma 

deltaica Mutti et al. (2007). 

As inundações episódicas se originam quando grande quantidade de água 

adentra a bacia de drenagem, em curto espaço de tempo, o que, no caso das rochas 

da Formação Cabeças pode estar associado a eventos de degelo, típicos de ambientes 

glaciais, assim como ao rompimento de barragens naturais e extravasamento de lagos 

proglaciais, conforme sugerido por Ponciano & Della Fávera (2009).  

Os climbing ripples estão relacionados a processos associados, de tração e 

suspensão, atuando em um fluxo turbulento com alta taxa de sedimentos, sendo 

considerados como uma das estruturas sedimentares características de depósitos 

hiperpicnais, porque registram a migração de formas de leito sob altas taxas de 

sedimentação. 

Zavala (2008) propôs três grupos de fácies geneticamente relacionadas para 

descrever os fluxos hiperpicnais (Figura 6.17): fácies B (bedload), fácies S (suspended 

load) e fácies L (lofting transport process). 

A fácies B apresenta os sedimentos mais grossos e se relaciona com processos 

friccionais associados ao fluxo turbulento. A fácies S apresenta a granulometria fina e 

reflete o colapso gravitacional de sedimento na fração areia, transportado como carga 

em suspensão. A fácies L representa o material fino (areia muito fina, silte e fragmentos 

vegetais) colocado em suspensão pelo fluxo hiperpicnal e depositado nas porções mais 

distais.  
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Figura 6.17 - Diagrama conceitual para análise das fácies em depósitos hiperpicnais (Modificado de Zavala, 

2008). 

 

Os principais subambientes apresentados pelos depósitos flúvio-deltaicos 

dominados por inundações, são: barra de desembocadura, lobo deltaico e prodelta 

(margem do fluxo). 

Barras de desembocadura – Tendem a apresentar arenitos finos (raramente 

grossos), gerando corpos de grande espessura. Os sedimentos trapeados na barra de 

desembocadura podem ser liberados para formar os fluxos hiperpicnais, que 

depositarão as areias sob a forma de lobos de frente deltaica. A estrutura sedimentar 

mais típica é a estratificação cruzada assintótica associada às clinoformas sigmoidais. 

Predominam as fácies B (bedload) de Zavala (2008). Nos afloramentos estudados, se 

caracterizam pela ocorrência de arenitos finos/médios com estratificação cruzada 

assintótica.   

Lobos de frente deltaica – Apresentam estratificação cruzada hummocky, 

laminação paralela, marcas de ondas e laminação cruzada cavalgante. Predomina a 

fácies S (suspended load) de Zavala (2008). Nos afloramentos estudados, se 

caracterizam pela ocorrência de arenitos finos maciços; arenitos finos com laminação 

plano-paralela; arenitos finos com climbing ripples e arenitos finos com marcas de 

ondas. A geometria destes corpos arenosos é predominantemente tabular. 

Prodelta – Predomina a fácies L (lofting) de Zavala (2008), sendo representada 

pela associação de sedimentos muito finos, carregado em suspensão pelo fluxo 

hiperpicnal e depositados nas porções distais dos lobos arenosos, apresentando 

grande extensão lateral e geometria em forma de lençol. A fácies L representa 
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deposição em ambiente marinho, sendo constituída de arenitos muito finos e siltitos 

laminados, com fragmentos de plantas e mica. Não foram encontrados registros desta 

fácies nos afloramentos estudados. 

A Figura 6.18 mostra as principais características dos lobos de frente deltaica 

num sistema flúvio-deltaico dominado por inundações, proposto por Mutti et al. (2007), 

com a inserção das seis litofácies identificadas nos afloramentos estudados. 

 

 

Figura 6.18 - Lobo de frente deltaica num sistema flúvio-deltaico dominado por inundações com inserção 

das litofácies identificadas no presente trabalho (Modificado de Mutti et al. 2007) 

 

6.5.2 - Análise dos Perfis de Raios Gama e Permeabilidade 

Durante a elaboração de um modelo petrofísico são estabelecidos os atributos 

comumente relacionados às associações de fácies, como porosidade e 

permeabilidade. Esses atributos são provenientes de dados gerados a partir da 

interpretação quantitativa de perfis, correlação rocha-perfil, do modelo de eletrofácies e 

de dados de testes de formação, com posterior dedução de equações de porosidade e 

permeabilidade, além da análise geoestatística de dados (Chehrazi, 2011). Em alguns 

casos, dados de permeabilidade provenientes de estudos de análogos poderão ser 
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incorporados nesta etapa a fim de suprir a carência crônica de dados, tornando o 

modelo mais próximo da realidade. Esses atributos são propagados para o restante do 

modelo através da modelagem estocástica ou determinística, por meio de atribuição de 

valores petrofísicos médios e funções de distribuição de probabilidades para cada 

fácies dentro do reservatório ou podem ser simplesmente interpolados (Consetino, 

2001).  

Em linhas gerais, os afloramentos estudados apresentam pouca variação 

textural, com os arenitos apresentando granulometria variando de muito fina a média, 

predominando os arenitos finos bem selecionados. Em função disto, com base nos 

perfis de raios gama e de permeabilidade, foi possível agrupar as seis litofácies 

identificadas em duas associações de fácies principais, levando em consideração as 

características permoporosas, conforme descrito abaixo: 

 

ASSOCIAÇÃO DE FÁCIES AF – Constituída por arenitos finos/médios, bem 

selecionados, predominantemente quartzosos, apresentando aspecto maciço 

(Litofácies Am), estratificação cruzada acanalada (Litofácies Aa), estratificação plano-

paralela (Litofácies Ap) ou estratificação cruzada de baixo ângulo (Litofácies Ac). 

Representa depósitos de barra de desembocadura ou a porção mais proximal de 

depósitos de lobos deltaicos, apresentando algumas vezes feições de canal e base 

erosiva, como no caso do Afloramento Biblioteca, em que esses arenitos ocorrem 

erodindo os arenitos mais finos sotopostos. No esquema de Zavala (2008), essa 

associação de fácies se enquadra predominantemente na fácies B (bedload), em que 

predomina a deposição por tração, localizada principalmente na porção acanalada ou 

mais proximal do lobo deltaico. Apresenta geometria sigmoidal ou tabular, assim como 

preenchimento de canais. 

 

ASSOCIAÇÃO DE FÁCIES AMF – Corresponde às rochas mais finas, sendo 

constituída por arenitos finos/muito finos, bem selecionados, apresentando laminação 

plano-paralela (Litofácies Al), laminação ondulada e laminação cruzada cavalgante 

bem desenvolvida (Litofácies Alc). Os valores de radioatividade registrados nessa 

associação de fácies são superiores aos da Associação de Fácies AF, indicando o 

enriquecimento de material pelítico. Os valores de permeabilidade (registrados no perfil 

do Afloramento Paredão) são menores do que os registrados na Associação de Fácies 

AF, refletindo a diminuição da granulometria e, consequente, diminuição do tamanho 
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dos poros. No esquema de Zavala (2008), esta associação de fácies se enquadra na 

fácies S (suspended load), em que predomina a deposição por tração e suspensão, 

com os depósitos resultantes se localizando principalmente na porção distal dos lobos 

deltaicos, quando o fluxo hiperpicnal começa a desacelerar. Apresenta geometria 

predominantemente tabular, sendo comum a ocorrência de erosão no topo. 

 

As seções colunares representativas dos afloramentos Paredão e Biblioteca, 

juntamente com seus respectivos perfis de raios gama e permeabilidade (no caso do 

primeiro afloramento), podem ser visualizadas nas figuras 6.19 e 6.20. 

 

 

Figura 6.19 - Seção Colunar e perfis de raios gama e permeabilidade do Aforamento Paredão. 
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Figura 6.20 - Seção Colunar e perfil de raios gama do Afloramento Biblioteca.  

 

Os valores de permeabilidade obtidos no afloramento variaram entre 132 e 642 

md. A Tabela 6.6 apresenta uma síntese da análise dos dados de permeabilidade e da 

perfilagem de raios gama adquiridos. 

 

Tabela 6.6 - Estatística da aquisição dos dados de raios gama e permeabilidade do Aforamento Paredão. 

Fácies 

Espessura 
total 

analisada 
(m) 

Proporção 
(%) 

Valor médio 
Permeabilidade 

(md) 

Número de 
pontos de 

permeabilidade 
amostrados 

Valor médio 
Raios Gama  

(cps) 

Número de 
pontos de 

Raios Gama 
amostrados 

AF 7,7 60 383 41 98 41 

AMF 5,1 40 281 29 113 29 

 

A análise dos dados do Afloramento Paredão mostra que a Associação de 

Fácies AF apresenta valores mais elevados de permeabilidade (média de 383 md) do 

que os valores obtidos para a Associação de Fácies AMF (com média de 281 md). 

Apesar do perfil de raios gama apresentar uma diminuição gradual da base para o topo 

do afloramento, é possível observar que a Associação de Fácies AF, associada a 

depósitos de barra de desembocadura ou partes mais proximais dos lobos deltaicos, 

apresenta valores mais baixos de raios gama, em relação à Associação de Fácies 

AMF, que representa a deposição nas partes distais. 
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A seção composta levantada no Afloramento Biblioteca possui aproximadamente 

8 metros de espessura, sendo 5 metros na parte frontal e 3 metros na posterior, 

representando barras de desembocadura (Associação de Fácies AF) erodindo 

sedimentos de lobos deltaicos distais, constituídos de arenitos finos/muito finos, com 

laminação plano-paralela (Associação de Fácies AMF), conforme mostrado na Figura 

6.21. O perfil de raios gama mostra valores de radioatividade menores nos depósitos 

correspondentes à Associação de Fácies AF, em relação aos da Associação de Fácies 

AMF, a exemplo do que ocorreu no afloramento Paredão.  

 

 

Figura 6.21 - Vista parcial do Afloramento Biblioteca onde pode ser visto os depósitos de barra de 

desembocadura (Associação de Fácies AF), com geometria de canal, erodindo sedimentos de lobos 

deltaicos distais, constituídos de arenitos finos/muito finos, com laminação plano-paralela (Associação de 

Fácies AMF). A seta em vermelho corresponde aos primeiros 5 metros da seção colunar do Afloramento 

Biblioteca. 
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6.5.3 - Análise dos Radargramas 

Em todos os radargramas obtidos, foram identificados os refletores 

correspondentes as principais superfícies geológicas que se estendiam ao longo de 

toda área estudada. Geralmente, estas superfícies delimitam camadas com 

granulometria mais fina, que apresentam estratificações/laminações plano-paralelas a 

baixo ângulo. Estes estratos marcam o final dos ciclos de sedimentação e apresentam-

se bastante proeminentes nos radargramas. A expressão destas camadas nos 

radargramas mostra um padrão de refletores ligeiramente paralelos e contínuos, que 

podem ser correlacionados com outras superfícies identificadas em fotomosaicos e nos 

outros radargramas. 

A interpretação dos radargramas permitiu a identificação de um padrão comum 

de geometria no empilhamento dos estratos: geometria lenticular/lobada nas porções 

superiores e geometria tabular nas partes mais basais (Figura 6.22). Foi possível 

evidenciar, ainda, a diminuição de espessura lateral destes lobos que acabam por se 

amalgamar com as camadas que marcam o fim dos ciclos. 
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Figura 6.22 - Interpretação do radargrama da Linha GPR 14. Observa-se um padrão de estratos com 

geometria lenticular/lobada nas porções superiores e geometria tabular nas partes mais basais. 

 

6.5.4 - Análise da Geometria 

Uma alternativa para se buscar informações adicionais sobre um determinado 

reservatório em subsuperfície é através do estudo de afloramentos análogos. 

Geralmente, estes correspondem a grandes exposições de áreas rochosas em 

superfície, de tal forma que permitem a sua caracterização tridimensional, e assim, 

proporcionam aos geocientistas a chance de melhor caracterizar os aspectos espaciais 

e geométricos de sistemas semelhantes aos encontrados nos reservatórios em 

subsuperfície. 
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A análise e interpretação das geometrias identificadas nos afloramentos 

estudados foram iniciadas com os fotomosaicos (Anexos III e IV) e, posteriormente, 

realizada a partir da correlação das principais superfícies geológicas com os refletores 

mais proeminentes dos radargramas. Ao final, no software OpendTect, foram 

integrados em ambiente 3D os radargramas e as superfícies mapeadas digitalmente 

com a Estação Total. 

Com a identificação, correlação e interpolação dos refletores representativos de 

uma mesma feição, foram geradas diversas superfícies propiciando então a 

observação 3D do padrão da geometria dos estratos. No software Cyclone, com a 

integração de todos os dados planialtimétricos (nuvem de pontos obtida com o 

imageamento com Laser Scanner Terrestre, coordenadas do mapeamento digital com 

Estação Total e pontos de controle obtidos com GPS Geodésico) foi possível analisar 

tridimensionalmente a morfologia superficial dos estratos. Estes modelos gerados, 

quando associados a informações geológicas e petrofísicas, permitem delimitar e 

compreender melhor a distribuição dos elementos arquiteturais, as geometrias interna e 

externa dos afloramentos e suas principais heterogeneidades. Os modelos virtuais 

criados para os dois afloramentos estudados podem ser observados entre as figuras 

6.23 a 6.27. 
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Figura 6.23 - Visualização no software Cyclone da nuvem de pontos, obtida com o Laser Scanner, da 

superfície do Afloramento Paredão. Em (A) pode ser visualizado o detalhe da escarpa frontal, próximo de 

onde foi adquirida a Linha GPR 14, onde ocorre uma feição de corte e preenchimento na parte superior da 

imagem. Em (B) é mostrado a parte posterior do afloramento evidenciando o padrão tabular da geometria 

das camadas.  
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Figura 6.24 - Nuvem de pontos, visualizada no software Cyclone, do Afloramento Biblioteca. (A) Vista da 

extremidade NW do afloramento. (B) Visualização, após pequena rotação, da parte mais a esquerda do 

ilustrado em “A”. 
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Figura 6.25 - Disposição tridimensional dos radargramas obtida no OpendTect. 

 

 

Figura 6.26 - Superfícies virtuais 3D criadas a partir da interpretação e correlação dos dados obtidos com a 

Estação Total. 
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Figura 6.27 - Superfícies virtuais 3D criadas a partir da interpretação e correlação de todos os dados obtidos, 

representando os ciclos de granodecrescência ascendente. 

 

6.6 - Conclusões 

 

A metodologia proposta e a utilização de ferramentas como o Laser Scanner, 

Estação Total, GPS Geodésico e o GPR, permitiram que fosse adicionada a terceira 

dimensão na caracterização destes afloramentos. Desta forma, pôde-se avançar na 

caracterização geométrica dos afloramentos e com base na análise dos fotomosaicos, 

radargramas e dos modelos virtuais 3D identificar as feições abaixo descriminadas: 

 

(a) Canais com base erosiva 

No modelo deposicional interpretado (sistema flúvio-deltaico dominado por 

inundações), os canais (Figura 6.28) estão associados à ocorrência de barras de 

desembocadura ou com a porção proximal dos lobos deltaicos, onde predominam os 

fluxos turbulentos com grande capacidade erosiva. A sedimentação é representada por 

arenitos finos a médios, com estratificação cruzada acanalada (Litofácies Aa) e arenitos 

finos a médios, com estratificação cruzada de baixo ângulo (Litofácies Ac), 

apresentando valores relativamente baixos de raios gama e alta permeabilidade. 
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Equivalente ao elemento arquitetural CH – canal, utilizado por Miall (1988) para a 

descrição de depósitos fluviais. 

 

(b) Lobos sigmoidais amalgamados 

É a principal geometria associada aos depósitos flúvio-deltaicos, ocorrendo nas 

porções média e central dos lobos deltaicos. A sedimentação é representada 

principalmente por arenitos finos a médios, maciços (Litofácies Am) e arenitos finos a 

médios, com estratificação cruzada de baixo ângulo (Litofácies Ac). É importante 

salientar a deposição por compensação entre os diversos lobos sigmoidais individuais 

(Figura 6.29), cuja associação pode levar a formação de corpos tabulares de grande 

extensão. A exemplo dos arenitos, que ocorrem preenchendo canais, também 

apresentam valores baixos de raios gama e alta permeabilidade. 

 

(c) Corpos tabulares 

São representados principalmente pelas litofácies Ap (arenitos finos/médios com 

estratificação plano-paralela), Al (arenito fino/muito fino com laminação plano-paralela) 

e Alc (arenitos finos a muito finos com estratificação cruzada cavalgante). Estes corpos 

tabulares (Figura 6.23) apresentam espessura variando, em média, entre 1 e 3 metros 

e grande distribuição lateral. Ocorrem nas porções média e distal dos lobos deltaicos, 

quando os sedimentos mais finos depositam-se. Equivalente ao elemento arquitetural 

LS – lençóis de areia laminados, utilizado por Miall (1988) para a descrição de 

depósitos fluviais. Os depósitos de granulometria mais fina (arenitos finos a muito 

finos), apresentam valores relativamente elevados de raios gama e valores 

relativamente mais baixos de permeabilidade. 

 

 

Figura 6.28 - Parte frontal da extremidade NW do Afloramento Biblioteca. Observa-se na parte superior a 

geometria de canal, com base erosiva, truncando e erodindo rochas com laminação plano-paralela e 

estratificação cruzada de baixo ângulo (parte inferior). 
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Figura 6.29 - Detalhe da parte posterior do Afloramento Paredão evidenciando a geometria tabular 

(delimitado pelas linhas brancas) e lenticular/lobada (delimitado pelas linhas amarelas). 

 

Com base nos dados envolvidos na caracterização geológica dos afloramentos, 

foi possível identificar a existência de seis principais litofácies. O modelo deposicional 

interpretado para área sugere um sistema flúvio-deltaico dominado por inundações. Por 

sua vez, os perfis de raios gama e de permeabilidade permitiram agrupar as seis 

litofácies identificadas em duas principais associações de fácies, levando em 

consideração suas propriedades permoporosas. Foram identificados padrões 

aproximadamente periódicos, associados à alternância granulométrica em algumas 

fácies sedimentares, ligados geneticamente aos ciclos deposicionais.  

Os MVA gerados podem ser visualizados em qualquer perspectiva, sendo 

possível a identificação precisa da geometria de feições deposicionais ou 

deformacionais. Estes modelos podem subsidiar a parametrização de feições 

geológicas, podendo ser medidos com precisão, mergulhos, espessuras de camadas 

ou qualquer parâmetro geométrico tridimensional. Estas informações quantitativas 

obtidas nos afloramentos podem auxiliar para a melhor compreensão do padrão de 

distribuição das heterogeneidades e na caracterização das geometrias em um 

reservatório petrolífero com características geológicas análogas. 
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CAPÍTULO 7 - PROPOSTA METODOLÓGICA PARA 

PARAMETRIZAÇÃO DE AFLORAMENTOS COM O USO DE 

FOTOMOSAICO 

 

Resumo 

Considerada uma técnica tradicional e uma das pioneiras a permitir a 

caracterização geométrica de depósitos sedimentares, os fotomosaicos continuam 

sendo amplamente utilizados. Esta técnica consiste na junção de diversas fotografias 

que são dispostas para gerar uma “imagem-produto”. Os fotomosaicos devem ser 

confeccionados de tal forma que se obtenha a menor distorção possível, tanto na 

escala horizontal quanto na vertical, de modo que permita não apenas a análise 

qualitativa das geometrias de interesse, mas também que se possa fazer a 

parametrização de feições geológicas com um nível de imprecisão aceitável (análise 

quantitativa). Atualmente, apesar da disponibilidade de modernas tecnologias de 

imageamento, os fotomosaicos continuam sendo utilizados. Isto se deve, 

principalmente, a praticidade na sua empregabilidade e a disponibilidade de máquinas 

fotográficas digitais de alta resolução. Com os fotomosaicos podem ser representadas 

rapidamente as fácies sedimentares, superfícies cronoestratigráficas e estruturas 

tectônicas. O presente trabalho descreve a metodologia empregada para a 

parametrização de feições geológicas, utilizando-se fotomosaicos com escalas gráficas 

ajustadas a partir da integração de dados planialtimétricos adquiridos com Laser 

Scanner Terrestre, GPS Geodésico e Estação Total. Nesta proposta metodológica 

busca-se aliar a praticidade de uso dos fotomosaicos com a precisão dos métodos 

topográficos de alta resolução. 

Palavras-chave (Keywords): Parametrização (Parametrization); Fotomosaico (Photomosaic); Afloramento Análogo (Analogue 

Outcrop); Laser Scanner Terrestre (Terrestrial Laser Scanner); GPS Geodésico (Geodetic GPS); Estação Total (Total Station). 
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7.1 - Introdução 

 

Na década de 90 e no início deste século predominavam artigos sobre depósitos 

eólicos (Heward, 1991); fluviais (Tye, 1991); de ilhas barreiras e leques submarinos 

(Ambrose, et al. 1991); deltaicos (Maguregui & Tyler, 1991); e, turbiditos (Hodgetts, et 

al. 2004), por exemplo, em que os afloramentos análogos a reservatórios eram 

retratados apenas de forma qualitativa. Atualmente, o maior desafio reside na 

caracterização quantitativa das heterogeneidades (deposicionais ou deformacionais) 

dos reservatórios, que podem funcionar como dutos ou barreiras de fluxo, em todas as 

escalas (Becker, 1997 e Menezes & Lima Filho, 2001). 

Os corpos sedimentares podem apresentar uma distribuição complexa ao longo 

de um reservatório petrolífero, principalmente, no denominado “desconhecido espaço 

interpoços”. Frequentemente, os geólogos e engenheiros de reservatório necessitam 

de informações coletadas diretamente de afloramentos (parametrização), considerados 

análogos, para alimentar as simulações estocásticas (Pringle, 2001). A quantificação 

de parâmetros relacionados à forma e à distribuição espacial dos corpos sedimentares 

e a elaboração de Modelos Virtuais de Afloramentos (MVA) são hoje as abordagens 

mais modernas e promissoras na área de Reservatório.  

Nesta vertente, o uso de tecnologias de imageamento digital vem crescendo 

sistematicamente, em especial a tecnologia LIDAR (Laser Scanner), integrada a 

sistemas de navegação por satélite (Xu et al. 2000, 2001 e Alfarhan et al. 2008). Esta 

tecnologia permite a rápida obtenção da superfície externa do MVA, com alta resolução 

espacial e com elevada acurácia. Teoricamente, podem substituir, com inúmeras 

vantagens, o uso dos fotomosaicos, classicamente utilizados na ilustração e 

interpretação de afloramentos. Entretanto, a despeito do rápido desenvolvimento 

alcançado pela tecnologia LIDAR nos últimos 4 anos, em que alguns novos modelos de 

Laser Scanner Terrestre atingem a incrível velocidade de imageamento de um milhão 

de pontos por segundo e/ou conseguem imagear alvos a distância superior a 1 km, 

ainda existem alguns gargalos a serem superados; relacionados, principalmente, a 

visualização, parametrização e manipulação dos MVA. 

A principal origem dos problemas acima citados está relacionada à grande 

dimensão dos arquivos gerados durante a aquisição (imageamento) e “registro” das 

cenas. O “registro” compreende toda operação de junção de várias cenas obtidas em 

cada estação ocupada pelo Laser Scanner, para gerar uma única e representativa cena 
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de todo afloramento imageado. Estes arquivos guardam as informações espaciais (x, y, 

z) de cada ponto imageado (podendo conter milhões ou bilhões de pontos), a variação 

de intensidade de reflexão do laser e as fotografias digitais do afloramento (RGB).  

Apesar de atualmente o Laser Scanner propiciar a representação mais fidedigna 

da superfície externa de um afloramento e o software utilizado na aquisição e registro 

(Cyclone) permitir uma série de operações, ainda assim é um processo complexo e 

demorado. Agravado pela inexistência de uma interface amigável com outros softwares 

disponíveis no mercado como, por exemplo, o PETREL, GoCad e OpendTect, 

utilizados na indústria da petróleo e nas universidades.  

As alternativas para contornar o problema envolvem um alto investimento em 

hardware ou a transformação da nuvem de pontos em uma superfície decimada 

(redução da frequência de amostragem). A primeira alternativa tem a desvantagem do 

alto custo e a necessidade de atualização constante, enquanto a segunda, apresenta 

sensível perda de resolução, não se justificando, desta forma, o uso de uma ferramenta 

com a precisão do Laser Scanner.  

Outra dificuldade observada, quando há necessidade de manuseio dos MVA, 

relaciona-se à baixa resolução das máquinas fotográficas internas, que acompanham a 

maioria dos modelos de lasers scanners disponíveis no mercado. Sem uma boa 

representação fotográfica do afloramento de interesse, o processo de parametrização, 

rastreamento de camadas e delimitação de outras geometrias de interesse é dificultado 

ou mesmo comprometido. A operação para realizar a superposição de uma fotografia 

digital, com alta resolução, sobre a nuvem de pontos, obtida com uma câmera externa, 

é também complexa e o resultado nem sempre satisfatório. 

Buscando solucionar este problema é aqui apresentada uma proposta 

metodológica que busca conciliar algumas das vantagens do Laser Scanner como, por 

exemplo, a precisão na representação 3D da superfície de interesse, com a praticidade 

operacional do uso de fotomosaicos.  

Como um exemplo de aplicação de caso para a metodologia proposta, foi 

realizada a parametrização de dois afloramentos, situados no Parque Nacional de Sete 

Cidades. Aqui, o Laser Scanner é utilizado para imagear os afloramentos e também 

para calibrar as escalas dos fotomosaicos (vertical e horizontal), minimizando assim as 

distorções originadas da aquisição fotográfica e do processo de junção das fotografias. 

Nesta proposta foram ainda incorporados procedimentos metodológicos obtidos com 
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técnicas topográficas de alta precisão (GPS Geodésico e Estação Total), para correção 

das distorções e na definição de um sistema de coordenadas comum. 

 

7.2 - Localização e Contexto Geológico 

 

A área de estudo encontra-se localizada nos domínios do Parque Nacional de 

Sete Cidades, norte do estado do Piauí, na borda nordeste da Bacia do Parnaíba 

(Figura 7.1). O Parque dista aproximadamente 200 km da cidade de Teresina, abrange 

parte dos municípios de Piracuruca e Brasileira, e o principal acesso pode ser feito pela 

rodovia BR-222, com entrada na altura do km 63. 

Na região estudada afloram rochas siliclásticas da Formação Cabeças (Grupo 

Canindé), com relevo ruiniforme, compreendendo arenitos médios a finos, quartzosos, 

bem selecionados. Subordinadamente ocorrem arenitos grossos a conglomeráticos 

com menor maturidade mineralógica e textural. As principais estruturas sedimentares 

encontradas são estratificação cruzada acanalada, estratificação/laminação com baixo 

ângulo e plano-paralela, além de laminação cruzada cavalgante. Segundo Della Fávera 

(2002), as rochas que afloram em Sete Cidades representam um sistema flúvio-

deltaico, seus estratos apresentam geometria em forma de canal, lobos sigmoides e 

corpos tabulares. O empilhamento destes estratos constituem-se de ciclos de 

sedimentação do tipo granodecrescente ascendente. 

Os dois afloramentos estudados, aqui denominados de “Paredão” (Figura 7.2) e 

“Biblioteca”, encontram-se com boa área de exposição e cortados por falhas de rejeito 

direcional, que apresentam uma componente normal. Da base do Afloramento Paredão 

ao topo da Biblioteca apresentam uma sucessão com aproximadamente 25 m de 

espessura. 
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Figura 7.1 - Localização dos afloramentos estudados dentro dos limites do Parque Nacional de Sete Cidades. 

 

 

Figura 7.2 - Visão geral do afloramento Paredão, um dos afloramentos estudados no Parque Nacional de 

Sete Cidades. 
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7.3 - Metodologia 

 

7.3.1 - Implantação da Rede GPS de Apoio (RGA) 

O procedimento inicial, utilizado para permitir as correções das distorções nos 

dois fotomosaicos elaborados (Paredão e Biblioteca), foi montar uma Rede GPS de 

Apoio - RGA (Figura 7.3). 

Segundo Santos & Amaro (2011) ao se imagear afloramentos extensos, como os 

encontrados em Sete Cidades, se faz necessário à criação de uma infraestrutura 

geodésica de referência que vise assegurar não só a precisão, mas também propicie 

uma logística de campo eficiente para o imageamento.  

Esta rede pode ser implantada com a materialização de pontos geodésicos 

contendo as coordenadas planialtimétricas, obtidas com o GPS geodésico, distribuídos 

no entorno da área de estudo. Estes pontos podem ser utilizados também para o 

posicionamento e referência do Laser Scanner e da Estação Total, durante o 

imageamento digital dos afloramentos. A RGA assegura o georreferenciamento, com 

precisão, de todos os dados obtidos, mantendo-os sob um mesmo sistema de 

coordenadas.  

Neste trabalho, as coordenadas dos pontos foram obtidas com um GPS 

Geodésico de dupla frequência (Topcon, modelo Hiper Lite plus), com RTK (Real Time 

Kinematic). O nível de acurácia alcançado pelo método de posicionamento RTK 

propicia a obtenção de coordenadas com precisão milimétrica, em tempo real (Tanajura 

et al. 2011). Inicialmente foi procedido o transporte de coordenadas para o ponto base 

implantado na área estudada, que serviu de referência para a aquisição dos demais 

pontos da RGA. Este ponto foi rastreado durante um intervalo de 6 horas, com uma 

taxa de gravação de 2 segundos. Simultaneamente, foi realizada a aquisição, com 

RTK, dos demais pontos da RGA, com o receptor rover (móvel). Com o término da 

aquisição, os dados foram exportados do coletor de dados para o formato de arquivo 

ASCII e, posteriormente, transferidos do coletor de dados para um computador. Como 

não havia no momento da aquisição um ponto materializado com coordenadas 

conhecidas, que servisse de referência, os pontos adquiridos em tempo real, possuíam 

precisão milimétrica apenas em relação ao ponto base adotado no afloramento. A 

acurácia da coordenada obtida para o ponto base pode ser métrica, quando 

relacionado a outro referencial geodésico como, por exemplo, a superfície elipsoidal do 

datum utilizado no trabalho (SIRGAS 2000). Desta forma, as coordenadas do ponto 
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determinado como base, no afloramento, foram definidas a partir do ajuste e transporte 

de coordenadas utilizando as estações “Teresina” e “Crato”, pertencentes à RBMC 

(Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística). Este processamento foi realizado no software Topcon Tools 6.11. 

Calculando-se, ao final, a diferença entre a coordenada de navegação (obtida no 

momento da aquisição, sem correção) e a coordenada processada do ponto base, foi 

atribuído esse valor (diferença) a todos os demais pontos da RGA obtidos com o 

receptor móvel, utilizando planilhas eletrônicas do software Excel 2010. Ao final, as 

coordenadas geodésicas das estações da Rede foram determinadas com precisão 

centimétrica em relação ao Sistema SIRGAS 2000 (atual sistema geodésico de 

referencia no Brasil) e milimétrica em relação ao ponto base implantado na área. 

Para que seja realizado o imageamento digital de um afloramento recomenda-se 

que este deva estar posicionado frontalmente à máquina fotográfica, ou ao Laser 

Scanner ou a Estação Total. A cena deve estar livre de obstáculos que possam gerar 

zonas de sombra, principalmente, quando tratar-se do Laser Scanner.  

Os afloramentos escolhidos representam uma área extensa, com desníveis 

acentuados e de difícil acesso. Desta forma, além do tempo de aquisição, perdem-se 

também horas com o deslocamento, do alojamento até o local de trabalho, além do 

tempo envolvido na montagem e desmontagem dos equipamentos. O laser Scanner, 

por exemplo, é um equipamento volumoso e pesado (40 kg com a caixa de proteção). 

Por estes motivos, o planejamento de aquisição deve objetivar também a redução do 

número de estações (obviamente, sem comprometer a qualidade do levantamento), de 

forma a diminuir o tempo total envolvido no imageamento.  
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Figura 7.3 - Visão em planta com a disposição dos pontos da Rede GPS de Apoio (RGA) que foram utilizados 

para imagear o Afloramento Paredão e Biblioteca. Os polígonos destacados na cor amarela e branca 

abrangem as áreas ocupadas pelos respectivos afloramentos.  

 

7.3.2 - Imageamento com Laser Scanner Terrestre 

Atualmente, o Laser Scanner é o equipamento mais preciso disponível no 

mercado para o imageamento virtual 3D da geometria externa de afloramentos. Os 

afloramentos Paredão e Biblioteca foram imageados com este tipo de equipamento e a 

nuvem de pontos foi utilizada como padrão para proceder os ajustes dos fotomosaicos. 

O equipamento utilizado foi um Laser Scanner Terrestre da Leica Geosystems, modelo 

Scan Station 2, o qual foi posicionado em 13 pontos da RGA para, desta forma, 

imagear os dois afloramentos de interesse e disponibilizar as respectivas nuvem de 

pontos com, aproximadamente, 100 milhões de amostragens. 

Em cada estação ocupada foi fixada a distância máxima do laser ao afloramento 

em 70 m. Este procedimento buscou assegurar a resolução espacial de 2 cm em todo o 

levantamento (a cada dois centímetros do afloramento um ponto foi obtido). 

No processamento, o registro das cenas foi realizado pela técnica dos targets. 

Os targets são acessórios utilizados para materializar coordenadas dentro de uma 

nuvem de pontos de uma cena, as quais são utilizadas durante o processamento para 

unir duas cenas mantendo uma margem de erro milimétrica. Esta técnica, simples e de 

alta acurácia, consiste no imageamento de no mínimo três targets comuns entre duas 

cenas. O processo de união das cenas (registro) é realizado com a superposição dos 
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pontos obtidos com o imageamento do centro de cada target. As coordenadas do 

centro destes alvos foi obtida com o uso de uma Estação Total, que por sua vez 

também fez uso da RGA, uma vez que era posicionada sobre os pontos da RGA e 

também era orientada (visada ré) por pontos da mesma. Foi necessário posicionar 21 

targets no entorno dos afloramentos. O registro de todas as cenas foi realizado no 

ambiente Registration do software Cyclone, obtendo-se ao final erros que variaram 

entre 1 e 9 mm. 

 

7.3.3 - Mapeamento digital de superfícies com Estação Total 

Um dos procedimentos necessários para permitir a distribuição de escalas 

gráficas ao longo dos fotomosaicos foi o mapeamento digital, com a Estação Total, de 

algumas superfícies geológicas dos afloramentos. Em geral, estas superfícies 

representam camadas de finais de ciclos de sedimentação, possuem boa distribuição e 

espessura pouca variada, permitindo ainda a correlação entre os afloramentos. 

Com a Estação Total Topcon, modelo CTS 3007, posicionada sobre pontos da 

RGA, em frente ao afloramento, foram escolhidas as superfícies alvo (Figura 7.4) para 

realizar o mapeamento digital. Eram feitas visadas nas superfícies selecionadas, de 

modo que suas continuidades laterais pudessem ser rastreadas por uma ampla 

extensão do afloramento (topo e base), com a definição das coordenadas (x, y, z). 

 

 

Figura 7.4 - Mapeamento digital de superfícies do Afloramento Paredão (linhas brancas tracejadas) com a 

Estação Total. 
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7.3.4 - Modelo Virtual do Afloramento (MVA) 

O passo seguinte consistiu em carregar todos os dados planialtimétricos, obtidos 

com GPS, Laser Scanner e Estação Total, nos softwares OpendTect 4.4 e Cyclone 7.1, 

possibilitando assim sua manipulação no espaço 3D. Uma das vantagens do modelo 

tridimensional reside no fato de poder ser visualizado em qualquer perspectiva, além de 

permitir a parametrização de objetos ou parte de objetos imageados no espaço 

tridimensional. Desta forma, é possível a identificação precisa de geometrias, 

deposicional ou deformacional, dos depósitos sedimentares, podendo ainda ser 

medidos, com precisão, mergulhos e/ou espessuras de camadas. 

Um conjunto de coordenadas pode ser facilmente importado e manipulado no 

OpendTect, porém, para carregar (input) todos os dados obtidos com o imageamento 

(nuvem com quase 100 milhões de pontos) se faria necessário a utilização de um 

computador com uma enorme capacidade de processamento, já que o algoritmo usado 

pela versão atual do software não foi desenvolvido para trabalhar com tamanho volume 

de dados. Desta forma, optou-se por manusear as nuvens de pontos no programa 

Cyclone, mais preparado para este tipo de manipulação. Como os arquivos eram 

menores, as superfícies mapeadas com a Estação Total, por sua vez, puderam ser 

visualizadas e renderizadas em ambos os softwares.  

 

7.4 - Confecção do Fotomosaico 

 

Fotomosaicos obtidos em afloramentos, como os apresentados neste trabalho, 

que sofreram intenso processo erosivo e/ou tectônico e que apresentam superfície com 

morfologia bastante irregular, podem apresentar distorções devido o efeito da variação 

de profundidade dos objetos fotografados. Este fenômeno pode ser observado quando 

dois alvos, posicionados lado a lado em uma mesma imagem, possuem distâncias 

diferentes em relação à máquina fotográfica.  

Para a elaboração do fotomosaico, algumas técnicas clássicas de fotografias 

devem ser utilizadas durante a aquisição das fotos, buscando assim minimizar as 

distorções e os efeitos de profundidade. Segundo Wizevich (1991), as “Distorções de 

Perspectiva” ocorrem porque as fotografias, que são representações bidimensionais de 

feições tridimensionais, exibem objetos maiores quando situados mais próximos da 

câmera fotográfica. Quando o plano focal está posicionado obliquamente à face do 

afloramento, a imagem obtida das porções mais afastadas apresentará distorção, 
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aparentando ser menor que o real. Nestes casos haverá dificuldades para a montagem 

de um fotomosaico, pois não haverá a perfeita superposição das fotografias.  

Para retratar as relações espaciais bidimensionais de um afloramento com 

precisão é necessário que durante a aquisição fotográfica, o plano focal seja mantido 

paralelo à face do afloramento. Ou seja, a câmera deve estar posicionada frontalmente 

ao centro do alvo. Quando esta condição não pode ser atendida, algumas correções 

e/ou adequações devem ser procedidas durante a confecção do fotomosaico, 

geralmente estando associadas a ajustes dimensionais e de angularidade. Neste 

trabalho foi utilizado o software Corel Draw X6 para executar a montagem dos 

fotomosaicos e executar as correções de Distorção de Perspectiva. 

Para minimizar a distorção do Efeito de Profundidade, várias faixas (planos na 

face do afloramento que agrupam alvos contidos em uma mesma profundidade) devem 

ser delimitadas no fotomosaico, onde cada uma destas irá possuir uma escala gráfica 

própria. Não é recomendável, portanto, a adoção de uma única escala gráfica para 

todo o fotomosaico.  

A calibração destas escalas foi realizada a partir da análise conjunta dos 

fotomosaicos com os MVA, já que estes não apresentam os problemas de distorção 

encontrados nas fotografias, por tratar-se de uma nuvem de pontos.  

A identificação e mensuração de uma mesma feição no fotomosaico (medida 

aparente) e no MVA (medida real) fornecem as informações necessárias para efetuar 

os cálculos matemáticos que levaram a determinação das múltiplas escalas gráficas 

nos fotomosaicos, subsidiando a obtenção de parâmetros com valores mais precisos. 

Nos MVA, o primeiro procedimento foi estabelecer um eixo horizontal 

posicionado paralelamente a face frontal do afloramento (limitado pelas superfícies 

mapeadas digitalmente com a Estação Total - superfícies referenciais). A mensuração 

da espessura das feições selecionadas, que serviram de referência para a 

determinação das escalas nos fotomosaicos e que estavam sempre limitadas por duas 

superfícies referenciais, foi efetivada a partir da projeção perpendicular de um vetor 

com origem no eixo preferencial até um ponto na base da superfície inferior (Figura 

7.5), a partir daí, projeta-se um vetor ortogonal em direção a superfície de referência 

superior (Figura 7.6), obtendo-se a espessura real (Figuras 7.7). Este valor que é 

correlacionado com o valor medido da espessura aparente do fotomosaico. 

Ao final, com a identificação de feições idênticas nos fotomosaicos e no modelo 

tridimensional, e sabendo que estes guardam uma razão de proporcionalidade entre si, 
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foi possível determinar, usando “Regra de Três Simples”, as diversas escalas gráficas 

ao longo dos fotomosaicos. 

O mesmo procedimento deve ser realizado com as informações geométricas 

resultantes da parametrização de feições geológicas dos afloramentos, obtidas com a 

Estação Total. 

 

 

Figura 7.5 - Mensuração da espessura dos locais de referência no Afloramento Paredão, executadas no 

software OpendTect, para correlação e ajuste das escalas verticais e horizontais nos fotomosaicos. A figura 

ilustra a medição de 6 locais, compreendida entre duas superfícies de referência (cores branca e amarela) a 

partir da projeção perpendicular de 6 vetores com origem no Eixo Preferencial.  

 

 

Figura 7.6 - Detalhe da medição no ponto 3 da figura anterior. A partir da superfície referencial inferior foi 

projetado um vetor ortogonal, em direção a superfície superior, sendo posteriormente mensurado.  
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Figura 7.7 - Mensuração no Afloramento Biblioteca, executada no software Cyclone, para correlação e ajuste 

das escalas verticais e horizontais nos fotomosaicos. A figura ilustra o valor real da espessura 

compreendida entre duas superfícies de referência (cores laranja e azul) traçadas sobre a nuvem de pontos 

obtida com imageamento digital com o Laser Scanner Terrestre. 

 

7.5 - Parametrização 

 

A parametrização consistiu na mensuração da espessura e largura, diretamente 

no fotomosaico, dos principais estratos sedimentares identificados nos afloramentos, 

após a vetorização das superfícies de interesse no Corel Draw. Foram priorizados os 

corpos sedimentares com maior extensão lateral e que permitissem correlação ao 

longo da área estudada. 

Para a parametrização de canais e lobos foram medidos valores de espessura e 

largura. Quando as camadas apresentam-se com geometria irregular os valores eram 

obtidos na porção mais espessa. Quando havia truncamento entre as camadas 

obtinham-se valores de largura e espessura aparente, já que estes corpos sofreram 

erosão. 

Os Anexos III e IV correspondem aos fotomosaicos dos afloramentos Paredão e 

Biblioteca contendo a identificação dos principais estratos e seus respectivos 

parâmetros, largura e espessura.  
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7.6 - Conclusões  

 

A proposta metodológica exposta no presente trabalho buscou conciliar a 

precisão e acurácia do Laser Scanner e dos Modelos Virtuais de Afloramento (MVA) 

com a praticidade do uso dos fotomosaicos, para atender o principal objetivo proposto 

que foi o de realizar de forma mais rápida e eficiente a parametrização de afloramentos 

utilizando-se fotomosaicos com escalas gráficas ajustadas.  

A Rede GPS de Apoio (RGA), implantada na área, garantiu a precisão (5mm) 

necessária para a implantação dos pontos de referência, ocupados com a Estação 

Total e o Laser Scanner, mantendo-se assim todos os dados georreferenciados em um 

mesmo sistema de coordenadas. 

Com o uso das linhas virtuais 3D, obtidas com a Estação Total, e a nuvem de 

pontos, obtida com o Laser Scanner, foram gerados os MVA das superfícies externas 

dos afloramentos Paredão e Biblioteca. Com base nas linhas e superfícies virtuais 3D 

foi realizado o ajuste das escalas gráficas dos respectivos fotomosaicos. Desta forma, 

foi possível a parametrização dos afloramentos diretamente nos fotomosaicos. 
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES 

 

 

A abordagem metodológica proposta neste trabalho, empregando modernas 

tecnologias de mapeamento digital, permitiu com sucesso a elaboração de modelos 

virtuais de dois conjuntos de afloramentos, situados na Bacia do Parnaíba. As rochas 

imageadas na Serra das Araras e no Parque Nacional de Sete Cidades foram 

depositadas, respectivamente, no Permo-Carbonífero e Neodevoniano. Estes 

afloramentos foram escolhidos em função de suas dimensões avantajadas, boa 

continuidade lateral, pouca vegetação e características geológicas favoráveis à 

utilização do GPR. Ficou demonstrado, ao longo da tese, que os Modelos Virtuais de 

Afloramentos (MVA), aqui elaborados, são adequados para melhor evidenciar a 

geometria 3D de feições deposicionais de interesse, rastrear camadas-guias e 

correlacionar as superfícies com caráter cronoestratigráfico. Este procedimento 

metodológico pode ser utilizado em outros afloramentos que guardem algumas 

características comuns como, por exemplo, apresentar boa continuidade lateral e 

empilhamento com espessura superior a 10 m; as rochas imageadas devem ser 

resistivas (aquisição com GPR); e a vegetação não deve ser densa na superfície dos 

afloramentos (imageamento com Laser Scanner). Foi ainda proposta uma nova 

metodologia que permite a parametrização de afloramentos, conciliando algumas das 

vantagens do imageamento digital com Laser Scanner (principalmente a alta precisão e 

acurácia), da Estação Total (rastrear camadas) e dos Modelos Virtuais de 

Afloramentos, com o uso de fotomosaicos (maior praticidade operacional). Esta 

proposta foi motivada pela dificuldade encontrada, no decorrer deste trabalho, para 

fazer uso das “nuvens de pontos”, capturadas pelo Laser Scanner, como a principal 

fonte de dados parametrizáveis. A despeito das distorções comuns aos fotomosaicos, 

geradas pelo efeito da variação de profundidade ou da distorção de perspectiva, a 

metodologia proposta permite a correção destes erros, com a implantação de escalas 

gráficas ao longo do fotomosaico. Isto permitiu a parametrização de feições 

sedimentares diretamente nos fotomosaicos, de forma mais rápida e prática. Os 

levantamentos associados de perfis de raios gama, de permeabilidade e de seções 

colunares, permitiram a discriminação das principais fácies sedimentares, a 

identificação dos limites de ciclos e a argilosidade das camadas, contribuindo desta 

forma, para a identificação das heterogeneidades deposicionais dos estratos 
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estudados. Finalizando, acredita-se que o salto tecnológico para o desenvolvimento 

futuro dos MVA, elaborados a partir da representação das geometrias internas e 

externas, como os propostos nesta tese, é a adoção sistemática de parâmetros 

petrofísicos no modelo. Desta forma, poderão ser identificadas as heterogeneidades 

deposicionais e/ou deformacionais e identificada a presença de barreiras de fluxo e/ou 

dutos. Permitindo, desta forma, que os afloramentos análogos possam também ser 

análogos nos modelos de simulação de fluxo. 
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 Anexo I - Afloramento Serra das Araras: Perfil SE.  
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 Anexo II - Afloramento Serra das Araras: Perfil NW.  

 


