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Resumo 

Para os métodos geofísicos de investigação sísmica e GPR, que se baseiam na propagação 

de ondas no meio e o registro do retorno dessas ondas ao receptor em superfície, podemos 

destacar 3 possibilidades de eventos registrados: reflexões, refrações e difrações. Assim 

como a reflexão, a difração é um fenômeno que ocorre com frentes de ondas. As difrações 

ocorrem com frentes de onda, tanto eletromagnéticas quanto acústicas, que incidem sobre 

quinas ou vértices de superfícies limitantes; descontinuidades, objetos, partículas ou 

obstáculos que agem como fontes pontuais. Estruturas e litologias locais são feições 

causadoras de difração. Eles podem ser fraturas, falhas, cárstes e bioconstruções, domos 

de sal, descontinuidades de camadas de rocha. No entanto, difrações são comumente 

consideradas ruído. Este trabalho apresenta uma metodologia para o realce de difrações: 

aplicação de atributos GPR que mensurem as propriedades cinemáticas e de energia 

relacionadas as difrações, distinguindo-as das reflexões. A metodologia consiste de 

estimar o dip, a curvatura e amplitude das difrações que as diferenciam das reflexões e 

usar tal distinção para eliminação destas últimas. Assim obtém-se uma seção com as 

difrações realçadas. 

Palavras-chave: Difração; GPR; Atributos GPR; Bioermas. 
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Abstract 

For the geophysical investigation methods seismic and GPR, which are based on 

propagation of waves in the middle and the recording of the return of these waves to the 

receiver on the surface, we can highlight 3 possibilities of recorded events: reflections, 

refractions and diffractions. Like reflection, diffraction is a phenomenon that occurs with 

wave fronts, both electromagnetic and acoustic. The diffraction occurs with wave fronts 

that reach edges, vertices or corners of boundary surfaces; discontinuities; objects, 

particles or obstacles that act as points. Local structures and lithology are features that 

cause diffraction. They can be fractures, faults, geological bodies like intrusions and 

bioherms and reefs, salt domes and discontinuities of layers of rock. However, 

diffractions are commonly considered noise. This work presents a pioneering 

methodology for the enhancement of diffraction: the use of GPR attributes that measure 

the kinematic and energy properties related to diffractions, distinguishing them from the 

reflections events. The methodology consists of estimate the dip, the curvature and 

amplitude of the diffractions that differentiate them from the reflections and use such a 

distinction to eliminate the latter. This results in an image with enhanced diffractions. 

Keywords: Diffraction; GPR; GPR Attributes; Bioherms. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
1.1 Apresentação  

Este presente texto corresponde à documentação escrita da dissertação de 

mestrado intitulada “Uso De Atributos para o Realce de Eventos de Difração em Imagens 

no Offset Comum de GPR” do geólogo Filipe Ramos de Albuquerque, 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). Este 

documento, bem como a sua defesa pública, é pré-requisito do PPGG para obtenção do 

título de Mestre em Geodinâmica e Geofísica com área de concentração em Geofísica. 

Este trabalho, em todas as suas etapas, da pesquisa à elaboração da dissertação e 

sua defesa pública, foi orientado pelo Prof. Dr. Francisco Pinheiro Lima Filho e 

coorientada pelo Dr. Washington Luiz Evangelista Teixeira, tendo sido realizado com 

apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

Brasil. O trabalho também contou com o apoio do Laboratório de Análises Estratigráficas 

(LAE) do Departamento de Geologia da UFRN, coordenado pelo Prof. Dr. Francisco 

Pinheiro Lima Filho, fazendo-se uso de suas instalações e recursos físicos, digitais e 

humanos.  

A dissertação encontra-se compartimentada em 7 capítulos. O Capítulo 1 – 

Introdução faz a apresentação do trabalho, mencionando informações do contexto de 

realização do trabalho e sobre os envolvidos. O capítulo também apresenta os objetivos 

do trabalho, o principal, os secundários e a justificativa para realização do trabalho. O 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica faz uma resumida explicação dos princípios teóricos 

que fundamentam o trabalho, falando do método de GPR (Ground Penetrating Radar) de 

teoria de difração, e atributos GPR. O Capítulo 3 – Metodologia apresenta, como sugerido 
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no nome, a metodologia aplicada para realização dos objetivos, incluindo detalhes do 

contexto dos dados de GPR utilizados. O Capítulo 4 traz todos os resultados da aplicação 

prática da metodologia. O Capítulo 5 apresenta o artigo submetido ao periódico Near 

Surface Geophysics e contém todos os resultados da aplicação prática da metodologia 

proposta. O Capítulo 6 – Conclusão traz discussões sobre os resultados apresentados no 

Capítulo 4, com uma palavra final sobre o trabalho com um todo e, por fim, temos o 

Capítulo 7 de referências bibliográficas. 

1.2 Objetivos 

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido com o principal objetivo de 

desenvolver e apresentar uma metodologia do uso atributos GPR, para realçar difrações 

em detrimento das reflexões em dados no domínio do offset comum, visando extrair ao 

máximo as vantagens interpretativas que as informações implícitas nas manifestações 

deste fenômeno possam fornecer. Para realização deste objetivo mais relevante, alguns 

objetivos secundários precisaram ser planejados e efetivamente realizados, a saber: 1) 

Propor atributos que possam ser utilizados para o realce de eventos de difração. 2) Propor 

uma sequência de processamento de GPR, dentre processamentos comumente aplicados, 

que favorecesse o cálculo dos atributos aumentando a eficácia da metodologia, isto é, a 

eficácia de os atributos servirem ao propósito de separação entre reflexões e difrações. 3) 

Evidenciar a adequação de dados no offset comum para fim de realce de difrações. 4) 

Mostrar a utilidade das imagens de GPR com difrações realçadas para interpretação de 

feições causadoras de difração. 5) Demonstrar como a interpretação de difrações no dado 

convencional não migrado pode ajudar a compreender as feições causadoras de difração. 

6) Elaborar uma lista de referências bibliográficas contendo trabalhos relevantes e 

pertinentes ao tema da dissertação nas áreas de GPR, atributos sísmicos e GPR, difrações 

e sísmica de reflexão. 
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1.3 Justificativas 

Difrações são eventos importantes em dados sísmicos e de GPR porque são 

causadas por diferentes tipos de feições relacionadas a heterogeneidades (Keydar, Pelman 

e Ezersky, 2010). Estruturas locais e litologias, como fraturas (Grasmueck et al., 2013), 

falhas, corpos geológicos limitados lateralmente, bioconstruções (Landa, 2012), domos 

de sal e descontinuidade geológica, são feições que podem causar difrações (Khaidukov, 

Landa e Moser, 2004). Estruturas não geológicas feitas pelo homem, tais como dutos e 

tubulações, fraturas no concreto, estradas e galerias deterioradas, pontes, túneis (Annan, 

2009) e tanques de combustível soterrados, também causam difrações (Bano, Pivot e 

Marthelot, 1999). Portanto, difrações podem ser úteis para identificar e interpretar essas 

feições correlacionadas a este fenômeno no dado. 

As difrações, no entanto, são comumente tratadas como ruído. O processamento 

convencional (sísmico e GPR), especialmente a migração, é direcionado para suprimir 

difrações, favorecendo apenas eventos de reflexão nos dados processados (Moser e 

Howard, 2008). Isso ocorre porque o principal objetivo da exploração sísmica, motivada 

pela indústria do petróleo, é estudar características geológicas contínuas e de grande porte 

e apesar das diferenças entre os métodos, a grande maioria das rotinas de processamento 

de GPR advém da sísmica. Para aquelas feições de grande porte mencionadas, a principal 

resposta das ondas sísmicas é a reflexão (Akalin, Ahmaed e Saleh, 2014). Porém o realce 

das difrações pode permitir uma análise mais precisa de feições de mais detalhe, que 

comumente causam esse fenômeno e que, muitas vezes, estão mascaradas ou omitidas em 

seções sísmicas convencionais, e de GPR por analogia dos métodos (Berkovitch et al., 

2009). Esse fato, por si só, justifica o interesse no estudo de eventos de difração.  
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Além da necessidade natural em se realçar esses eventos e assim extrair as 

informações neles contidos, a apresentação de uma nova metodologia de realce de 

difrações se fez necessária haja visto a escassez de metodologias práticas e disponíveis 

para utilização comercial (plugins em softwares e.t.c.). Metodologias para o realce 

difrações e/ou sua utilização para interpretação foram apresentadas nos estudos realizados 

por Landa et al. (1987), Papziner and Nick (1998), Khaidukov et al. (2004), Bansal and 

Imhof (2005), Tarner et al. (2006), Fomel (2002), Fomel et al., (2007), Moser and Howard 

(2008), Klokov and Fomel (2012) and Zhou et al. (2017), mas aplicações práticas de 

diffraction images ainda são algo incomum em publicações (Zhou et al., 2017). Por isso 

esse trabalho também se justifica por mostrar uma aplicação prática de interpretação de 

imagem de GPR com difrações realçadas. Na verdade a ideia e o interesse nas difrações 

nasceu da necessidade de interpretação da geometria das bioermas da fazenda arrecife, 

estudadas em Lima et al. (2018), que geram abundantes difrações em suas bordas quando 

imageadas por GPR. As informações sobre a geometria das bioermas que as difrações 

carregam também justificam o presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo traz informações relevantes sobre os temas básicos para o 

entendimento do trabalho aqui apresentado. Não é intenção deste autor esgotar os 

conceitos relacionados a estes temas, tarefa que tange o impossível diga-se de passagem. 

No entanto, se fazem necessárias elaborações técnicas, pois conceitos e temas deste 

trabalho apesar de relevantes, são muito específicos e mesmo profissionais e 

pesquisadores da área de geofísica e geologia podem não estar familiarizados. Primeiro 

trataremos do método de GPR, do seu princípio físico, métodos de aquisição e 

apresentação dos dados. Na esteira dessa introdução ao GPR falaremos de Atributos 

sísmicos aplicados ao GPR. Em seguida trataremos do conceito de difração, de longe o 

tema mais complicado deste trabalho. 

2.1 Fundamentos do método GPR  

Ground Penetrating Radar (GPR), ou Radar de Penetração do Solo, é a técnica 

que utiliza propagação de ondas eletromagnéticas no meio para sondar materiais 

dielétricos detectando variações de impedância eletromagnéticas por meio do registro de 

reflexões geradas por essas variações (Annan, 2003). O princípio básico é a medição do 

tempo duplo de viajem das ondas refletidas nas interfaces de mudança de impedância 

elétrica do meio de propagação. O registro de cada pulso (onda eletromagnética) enviado 

e receptado pela antena de GPR que registra em um traço no qual as perturbações 

causadas pela variação de impedância elétrica, gerando ou reflexões ou difrações são 

representadas como wiggles como mostra a Figura 1 (Annan, 2003). O conjunto de traços 

constitui o radargrama ou imagem de GPR (em sísmica, o termo sismograma é bem 
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menos frequentemente utilizado que imagem sísmica, seismic image, para se referir aos 

perfis).  

 

Figura 1: a) Arranjo das antenas emissora e receptora (acopladas). O pulso emitido sofre reflexão 
especular em uma interface de impedância eletromagnética (Z) e é registrado na antena receptora. A 
porção não refletida do pulso sofre refração e pode ser refletida do pulso sofre refração e pode ser 
refletida em outra interface. b) Representação do traço que registra as reflexões. O registro se faz no 
domínio do tempo. Cada reflexão aparece como um wiggle. Modificado de Van Dam (2001). 

As principais propriedades eletromagnéticas dos materiais que controlam o 

comportamento das ondas eletromagnéticas são a permeabilidade dielétrica e a 

condutividade elétrica (Van Dam, 2001). A permeabilidade dielétrica é definida como a 

razão entre a densidade do momento do dipolo e campo elétrico que induziu estes dipolos 

no dielétrico, e a unidade do Sistema Internacional de Unidades é Farads/m (Annan, 

2003). Em outras palavras, a permeabilidade dielétrica de um material é a capacidade que 

este material isolante possui de se opor ao um campo elétrico externo por meio de dipolos 

induzidos por este mesmo campo. O momento destes dipolos se opõe ao do campo 

externo. Na prática se opta por lidar com a permeabilidade dielétrica relativa, ou constante 

dielétrica, a qual é adimensional, definida como a razão entre a permeabilidade dielétrica 

do material e permeabilidade dielétrica do vácuo. É essa propriedade que permite a 

propagação da onda se o meio não for condutivo. 

Condutividade pode ser entendida como a facilidade com que uma carga pode 

fluir num determinado material. A condutividade dada em Siemens/m. Meios condutivos 

não permitem a propagação da onda eletromagnética e portanto não podem ser 
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adequadamente estudados com o GPR (Annan, 2009). Por isso é preferível se referir a 

resisitividade definida, que é basicamente o inverso da condutividade, do material em 

estudos de GPR já que em geral a condutividade terá valores muito pequenos. A 

resistividade é medida em Ohm-m (Van Dam, 2001). 

A velocidade de propagação da onda é fator muito importante, pois afeta o tempo 

de viagem da onda e portanto o posicionamento dos eventos, reflexões e difrações, na 

imagem de GPR. Variações de velocidade laterais num meio muito intensas no meio 

podem distorcer a representação da geometria real que os refletores dão das feições em 

subsuperfície, bem como distorcer as hipérboles de difração, e sem um modelo de 

velocidade que abarque essa variação lateral da velocidade as distorções irão aparecer no 

dado processado. Ademais, algumas etapas de processamento do dado, dentre as quais a 

migração que foca as hipérboles de difração no ponto difrator, são altamente dependentes 

de um modelo de velocidade mais correto possível para entregar bons resultados. Desde 

que atendidas as condições de propagação da onda no meio, tratando-se portanto de ondas 

com frequências dentro da faixa conhecida como platô de GPR (Annan, 2003), temos que 

a velocidade de propagação da onda eletromagnética em determinado meio é dada pela 

razão da velocidade da onda eletromagnética no vácuo (c) e a raiz da constante dielétrica 

(K): 𝑣 =
√

. O platô de GPR é a faixa de frequência acima de 20 MHz para o qual a onda 

eletromagnética se propaga de forma não-dispersiva e sua velocidade deixa de ser 

dependente da frequência. Por isso as frequências de onda utilizadas em imageamento 

com GPR variam acima daquele limiar, em torno de 80 Mhz até 1000 Mhz (Van Dam, 

2001).  

A resolução vertical se refere a escala das feições que poderam ser resolvidas na 

imgem de do dado. A resolução vertical mínima do sinal do GPR é dependente do 
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comprimento de onda (λ) e é estimada como 1/4 (um quarto) de λ (Jol e Bristow, 2003). 

Como λ é diretamente proporcional a velocidade de propagação da onda e inversamente 

proporcional a frequência da onda na relação 𝜆 = , a resolução será também dependente 

destes fatores, frequência e velocidade. Para o caso do fenômeno da difração, difratores 

normalmente têm dimensões maiores ou ao menos comparáveis ao comprimento de onda 

(Moser e Howard, 2008; Liu, 2011). 

O procedimento de aquisição de dados mais utilizado no GPR é o de offset-

comum, para o qual a distância entre a antena fonte e a receptora (offset) é mantida fixa 

para os traços (Annan, 2009). Isso se deve ao fato de que é uma forma mais rápida de 

aquisição poupando muito trabalho de campo, permitindo o acesso à imagem no domínio 

do offset-comum e em fase de processamento evita etapas de correção com o NMO. Isso 

é o oposto do que ocorre com aquisição de dados símiscos. Na sísmica é mais prático 

adquirir dados com um arranjo de aquisição multi-offset, para o qual vários receptores 

tem uma fonte comum, em vez de um offset comum (Kearey et al., 2002). Isso é 

importante por motivos que serão esclarecidos na parte sobre difrações a seguir. 

2.2 Atributos GPR 

Segundo Chopra e Marfurt (2005), atributo sísmico é qualquer característica de 

interesse do dado sísmico que seja mensurável. Pode ser ainda considerado como uma 

característica que pode ser medida diretamente no dado ou inferida logicamente a partir 

dele (Tarner, 2001). Nesse sentido mais amplo, o conceito de atributo sísmico abarca as 

propriedades físicas intrínsecas do dado como amplitude, fase e frequência mas também 

as relações de tempo e espaço destas propriedades, como por exemplo, continuidade, dip 

e azimute dos refletores, variação da amplitude com offset (AVO), velocidades 
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intervalares entre outros. A partir dos atributos sísmicos, feições geológicas, estruturais, 

litológicas, sedimentológicas e parâmetros petrofísicos podem ser inferidos. 

Desde do aparecimento dos primeiros atributos na década de 1960 (Chopra e 

Marfurt, 2005) até os dias recentes, algumas centenas de atributos sísmicos foram 

categorizados (Liner et al., 2004). Apesar de existirem outras classificações de atributos 

sísmicos (uma descrição mais detalhada pode ser achada em Chopra e Marfurt, (2005) a 

classificação de Tarner (2001) é prática e melhor se adéqua aos objetivos deste trabalho. 

Tarner (2001) separou os atributos sísmicos em categorias principais relativas aos 

domínios aos quais características dos atributos pertencem. Os Atributos Geométricos 

descrevem características espaciais e temporais do dado. São atributos multitraços, que 

realçam características geométricas do dado. Os atributos de dip e curvatura se enquadram 

na categoria de atributos geométricos. O atributo de amplitude instantânea, como o nome 

denuncia, é classificado como atributo instantâneo pois é calculado amostra por amostra 

(Rezvandehy et al., 2010). 

Apesar de o método GPR diferir do Sísmico, principalmente mas não somente, 

no tocante ao tipo de onda usado e por conseguinte na escala e resolução de investigação, 

a mesma teoria de onda embasa os dois métodos (Ursin, 1983) e diversos fenômenos, 

como propagação elástica, reflexão, difração e procedimentos de aquisição, como 

arranjos de fonte e receptor são comuns aos dois métodos (Zhao et al., 2013). Por isso 

muitas técnicas de processamento e interpretação dos dados podem ser compartilhado 

para os dois métodos. A mesma lógica vale para os atributos sísmicos que podem ser 

aplicados como atributos GPR, como demonstraram Bradford et al. (2010), McClymont 

et al. (2008), Forte et al., (2012), Zhao et al. (2013), e Reis Jr. et al. (2014). 
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.Os três atributos utilizados neste trabalho para diferenciar difrações e reflexões 

foram o dip, curvatura e amplitude instantânea. O atributo de dip (intensidade de 

mergulho) é um dos principais produtos obtidos de um dado sísmico 3D (Chopra e 

Marfurt, 2007). A principal aplicação em sísmica desse atributo é seu uso na medição de 

descontinuidade dos refletores. O dip é definido como o ângulo formado por um plano 

horizontal e o plano do qual se quer medir o mergulho, medido em um plano vertical 

(Chopra e Marfurt, 2007). Em geologia, esses planos são interfaces geológicas (camadas, 

estruturas sedimentares, foliações, falhas entre outras). No caso da sísmica (e estendido 

ao GPR por analogia) trata-se do dip dos eventos no dado. Esses eventos são identificados 

por coerência, automaticamente pelo software ou definidos por interpretação do analista. 

A partir desses eventos identificados é possível calcular o seu dip. Esse processo é 

automatizado pelo software utilizado. Se o dado estiver em tempo, o que é mais comum, 

o dip pode ser entendido como uma simples razão de tempo/distância. No caso deste 

trabalho, o que interessa é a relação entre o dip das difrações (especialmente dos flancos) 

e o dip das reflexões, pois supomos que o primeiro seja, via de regra, maior que o do 

segundo. Então valores absolutos pouco importam. 

Curvatura é uma propriedade bidimensional de uma linha ou superfície e 

descreve o quão curvada é uma superfície em determinado ponto desta (Roberts, 2001). 

Matematicamente, a curvatura pode ser entendida como o inverso do raio de uma 

circunferência que faria o maior contato com o trecho da superfície. Por convenção, a 

curvatura será positiva quanto mais a superfície se aproximar de um anticlinal e negativa 

se aquela se aproxima de um sinclinal como mostra a Figura 04. O atributo shape index 

de curvatura que indica se uma determinada superfície se aproxima de um arco sinclinal, 

um vale, uma região de pico ou domo (OpendTect Pro Plugins Documentation - 6.0, 
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2015) e por isso foi utilizado por ter capacidade de identificar a geometria dômica das 

difrações. 

Amplitude é uma propriedade da onda diretamente correlacionada com a energia 

da onda, e consequentemente com o contraste de impedância. Duas classes de atributos 

se baseiam em amplitudes para entregar seus produtos: Energia e amplitude instantânea. 

O atributo de energia é soma dos quadrados das amostras em uma determinada janela de 

tempo do dado. Já amplitude instantânea é calculada amostra por amostra, sendo a 

quadratura da transformada de Hilbert do traço, equivalente ao envelope do traço 

(Rezvandehy et al., 2010). Escolheu-se trabalhar com o atributo de Amplitude Instantânea 

por que a utilização de janelas temporais poderia combinar inadvertidamente as 

amplitudes de reflexão e difração, já que muitas vezes os difratores são associados com 

alvos pontuais e causam anomalias de amplitude muito restritas temporalmente e podem 

variar em dimensão (difratores pequenos causam eventos com menor espessura), e assim 

eliminamos um parâmetro que seria desnecessário. 

2.3 Fundamentos Sobre Difração  

O tema difrações tem uma bibliografia extensa que remonta ao século XVII. Os 

conceitos teóricos e trabalhos aqui citados tem o propósito direto de endereçar questões 

pertinentes a metodologia e seus resultados de aplicação, apresentados nos capítulos 

subsequentes deste mesmo documento. Muito mais informações sobre o assunto podem 

ser obtidas nas referências citadas, merecendo um destaque especial o esforço de 

compilação bibliográfica empreendido nos livros Classical and Modern Diffraction 

Theory e Seismic Diffraction ambos editados por Klem-Musatov et al. (2016) e 

publicados pela editora da SEG (Society of Exploration Geophysicists). 
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2.3.1 O Fenômeno Físico da Difração 

  O termo difração foi cunhado em 1665 por Grimaldi, ao observar a presença de 

luz onde não poderia ser explicada por reflexão ou refração (Keller, 1977).  Assim como 

a reflexão, a difração é um fenômeno que ocorre da interação de frentes de ondas, tanto 

eletromagnéticas quanto acústicas com objetos difratores (Liu, 2011). Khaidukov et al., 

2004 definem difração como a resposta da onda ao interagir com um objeto fortemente 

curvado que não satisfaz as condições de raio. Segundo Keller (1962), as difrações 

ocorrem com frentes de onda que incidem sobre arestas (edges), vértices ou que 

tangenciam superfícies curvadas. A difração ocorre com a porção da frente de onda que 

não atinge o objeto. Nesse momento, parte da frente de onda é removida e esta sofre 

expansão (Figura 2), gerando o fenômeno da difração (Liu, 2011).  

 

Figura 2: Comparação entre os fenômenos de reflexão e difração. Os refletores ao interagirem com a onda 
refletem especularmente esta, enquanto que os difratores funcionam como uma nova fonte de onda 
(modificado de Landa et al., 2006). 

Liu (2011) aponta a existência de vários modelos de difração, incluindo o 

princípio de Huygens, a teoria de Rayleigh-Sommerfeld, a teoria de difração de Kirchhoff 

entre outras. Sommerfeld em 1896 foi o primeiro a dar um tratamento de raios a difração 

(Ufimtsev, 1995). Importantes contribuições ao conceito de raio difratado foram 

apresentadas por Rubinowicz (1924) e mais tarde foram complementadas pela Teoria 

Geométrica da Difração de Keller (1962). A teoria postula que os raios difratados 

emergem radialmente dos difratores e são caracterizados de acordo com o tipo de difrator. 
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raio difratado de aresta (edge diffracted ray) é produzido quando um raio que incide sobre 

uma aresta, que pode ser entendida de forma simples com uma linha. O ângulo de 

incidência é igual ângulo de difração em relação ao difrator (aresta). Dessa lei decorre 

que uma incidência oblíqua produz um cone de raios de difração e uma incidência normal 

do raio ao difrator produz um plano de raios de difração (Figura 3a e 3b). O raio difratado 

de vértice (vertex diffracted ray) emerge da incidência de um raio em um vértice, 

resultando em raios de difração em todas as direções. Raio difratado por uma superfície 

(surface diffracted ray) é produzido quando um raio tangencia uma superfície curvada 

(smooth) e cada ponto da superfície emite um raio tangente à superfície nesse ponto, como 

mostrado na Figura 3c.  

 

Figura 3: Tipos de raio de difração formado em função do difrator e do ângulo de incidência, modificado 
de Keller (1977). a) Cone de difração formado quando um raio de onda incide obliquamente em uma 
aresta (edge). b) Plano de difração (raios radiais em plano) formados por raio incidindo normalmente em 
uma aresta (edge). c) Raios difratados por superfície curvada, mostrada em 2D. 

Apesar da importância de ressaltar essa distinção entre estes tipos de difração e 

seus aspectos sob a luz da teoria do raio, e de darmos aplicabilidade prática dele na 

interpretação dos padrões de difração para os casos de difrações em limites de bioermas 

e para o caso dos veios de quartzo, no contexto deste trabalho no que tange as difrações 

são suas propriedades cinemáticas no dado, que não exigem essas distinções (Khaidukov 

et al., 2004).  
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2.3.2 Propriedades Cinemáticas das Difrações 

A separação adequada entre os eventos relacionados a ondas difratadas e ondas 

refletidas nos dados depende de do contraste de suas propriedades que podem estar 

presentes nos dados. Essas propriedades variarão dependendo do domínio dos dados 

apresentados. No domínio de offset comum e dados bidimensionais, as difrações diferem 

das reflexões em termos de sua curva de tempo de viagem e mostram, aproximadamente, 

uma forma hiperbólica (Landa et al., 1987). As reflexões, por outro lado, tendem a 

representar a forma da interface refletora (Figura 4). O principal controlador dessa 

diferença geométrica de ambos os fenômenos é a natureza de suas causas e como elas são 

registradas. As fontes de difração são vértices, arestas ou superfícies curvadas (Keller, 

1962), que são chamados de difratores. A fonte para eventos de reflexão são superfícies 

contínuas, horizontais ou moderadamente inclinadas, que marcam um contraste de 

impedância. Refletores atuam como um espelho, enquanto que os difratores atuam como 

uma fonte de onda pontual em profundidade (Tarner et al., 2006). Devido a essa diferença, 

a onda difratada será registrada além do offset de aquisição, resultando em uma forma 

hiperbólica, enquanto as reflexões são registradas principalmente dentro do 

deslocamento. Assim, os flancos hipérboles das difrações têm um mergulho mais intenso 

do que o das reflexões gerais, mesmo no caso de refletores com maior intensidade de 

mergulho. Além disso, eles têm uma curvatura na região do vértice, ou seja, podemos 

circunscrever um círculo que toca seu ápice. As reflexões tendem a ser planos, com pouca 

ou nenhuma curvatura. Aqueles, curvatura e dip, são atributos distintos entre reflexões e 

difrações. 
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Figura 4: Comparação dos padrões cinemáticos de reflexão e difração decorrentes de diferentes arranjos 
de aquisição. Xd é o ponto projetado na superfície do ápice da difração, XS fonte e XCMP ponto médio 
comum. a) No caso do domínio do offset comum, difração tem geometria hiperbólica enquanto que a 
reflexão tende a representa a geometria do refletor, idealmente plano horizontal. b) Fonte comum 
Modificado de Landa et al. (1987). 

Outra característica distintiva que pode ser usada para separação de difrações e 

reflexões é a amplitude dos eventos. Alguns estudos sugerem que a difração é um evento 

menos energético em comparação com reflexões em dados sísmicos. Este é o caso dos 

trabalhos apresentados por Moser e Howard (2008), Khaidukov et al. (2004), Zhou et al. 

(2017), Landa (2012), Akalin et al. (2014) entre outros. Embora possa ser verdade que as 

difrações são um fenômeno mais fraco em comparação às reflexões (Favretto-Cristini e 

Bazelaire, 2003), elas ainda podem estar associadas a eventos de anomalias de amplitude, 

especialmente em suas regiões de ápices. As difrações são comumente relacionadas a 

bright spots na sísmica (Moser, 2016). A sobreposição de difrações e reflexões nos dados 

pode causar uma anomalia de amplitude (Liu, 2014). Favretto-Cristini e Bazelaire (2003) 

demonstraram como ondas difratadas em fraturas preenchidas com gás foram 

responsáveis por anomalias de amplitude nos dados sísmicos. Grasmueck et al. (2013) 

utilizaram anomalia de amplitude como critério para a identificação de difrações 

focalizadas em dados GPR 3D, relacionando-as com fraturas carstificadas sub-verticais 

em carbonatos, que tiveram difrações como a principal resposta para interação com ondas 

de radar. Uma explicação alternativa, mas não excludente da primeira, para os casos em 
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que as difrações estão relacionadas com amplitudes mais altas é que os difratores são 

características que podem apresentar um maior contraste de impedância, como as fraturas 

preenchidas com gás dos trabalhos de Favretto-Cristini e Bazelaire (2003) ou as fraturas 

carstificadas preenchidas com ar no estudo realizado por Grasmueck et al. (2013). Isto 

pode ser especialmente verdadeiro para as investigações com GPR, onde normalmente o 

meio de investigação é muito mais homogêneo, fazendo feições como canos, artefatos 

soterrados ou corpos geológicos, como bioermas, uma característica de contraste. De fato, 

para todos os casos apresentados neste trabalho, onde os dados foram previamente 

publicados nos estudos realizados por Magalhães et al. (2017), de Castro et al. (2014) e 

Lima et al. (2018), verificou-se que as difrações apresentam valores de amplitude maiores 

ou similares aos das reflexões mais intensas para a mesma imagem GPR.  

 

 

Figura 5: Atributos característicos das difrações que permitem diferenciá-las das reflexões; maiores 
curvatura e amplitude estão relacionados a região do ápice do evento da difração; o dip do flanco da 
difração é maior que o dip das reflexões. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 
Neste capítulo são apresentadas detalhes das etapas e procedimentos 

metodologicos da técnica de realce de difrações em imagens de GPR no domínio do offset 

comum. As premissas básicas deste trabalho são: os flancos das difrações tem dip mais 

intenso que reflexões, mesmo em caso de refletores com mergulho mais intenso; que as 

difrações tem curvatura na região do ápice (ou seja, podemos circunscrever uma 

circunferência que tangencie seu ápice); e podemos afirmar que difrações são associadas, 

de forma geral, com anomalias de amplitude. Essas são três características que podem ser 

calculadas automaticamente e diretamente do dado, com o uso de atributos, e que 

permitem o realce das difrações em detrimento das reflexões, objetivo principal deste 

trabalho. Isso pode ser alcançado de várias formas, a seguir vamos descrever a 

metodologia utilizada para o cumprimento desta meta. 

3.1 Atributos GPR como Filtro 

O ponto de partida da metodologia é o processamento dos radargramas. Para esta 

etapa foi utilizada uma rotina de processamento com o intuito de ressaltar o sinal de GPR 

que represente a resposta do meio em detrimento do ruído inerente a aquisição. A rotina 

é fundamentada na experiência dos pesquisadores do LAE (Laboratório de Análise 

Estratigráficas) que pode ser verificada em (Silva et al., 2013; Reis Jr. et al., 2014, Jesus 

et al. 2012, de Castro et al., 2014; entre outros), em textos didáticos como Cassidy (2009) 

e Annan (2003) e também na documentação do software utilizado para o processamento 

dos radargramas, o ReflexW (Sandmeier, 2017). A rotina básica constitui-se de correção 

do tempo zero (move start time) para remover o intervalo de tempo até a primeira 

chegada, subtract mean (dewow) é usado para remover ruído de baixa frequência, o 

background removal suprime ondas diretas (terrestres e aéreas) e ruídos coerentes; 
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remoção o ganho aplicado na aquisição e aplicação de uma função ganho no dado, com 

o intuito de compensar a atenuação do dado em profundidade. Aplicou-se a função energy 

decay, que extrai a curva de atenuação do dado (energy decay curve) e aplica uma função 

inversa dela como ganho; por último, um filtro de frequência (bandpass frequency) que 

remove frequências fora da faixa da frequência central. Eventualmente após aplicação do 

filtro, o dado é migrado com o intuito de colapsar as difrações aos pontos difratores. O 

algorítimo de migração utilizado foi o clássico diffraction stack, por evitar o fator 

compensatório de amplitude (Bancroft, 2002), que poderia realçar reflexões 

remanescentes. Esse processamento é básico mas essencial para melhorar a relação 

sinal/ruído e aumentar a coerência dos eventos (tanto difração quanto reflexão), como 

pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 6: Radargrama bruto e processado. A difração muito mais realçada com o processamento e isso é 
essencial para a computação dos atributos. 

O segundo passo é calcular os atributos a partir dos dados processados. Para 

cumprir este objetivo foi utilizado o software da dGB Earth Sciences OpendTect v 6.0.0. 

O software calcula curvatura e mergulho, a partir dos dados pelo processo de seguir 

reflexões (ou hipérboles de difração coerentes), rastreando automaticamente a coerência 

com base no campo dip pré-calculado, a partir de uma posição inicial (dGB Earth 
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Sciences, 2015). Os atributos calculados de dip, curvatura e amplitude são usados, em 

conjunto, como critério de distinção entre difrações e reflexões.  

Os valores dos atributos são utilizados como fator de supressão das reflexões. 

Isso foi feito com uma matriz binária dos atributos, usadas como fator diretamente sobre 

o dado, anulando os valores do traço onde o atributo não corresponde ao valor desejado. 

O critério para tornar binária a matriz de cada atributo é arbitrado pelo analista, por meio 

de análise do mesmo. Define-se o ponto de corte do atributo e para valores menores que 

esta referência, os valores no dado são anulados (se tornam 0) e acima deste valor são 

mantidos como 1. Isso produz uma matriz binária com base nos valores de atributo e que 

usada para filtrar as regiões com valores de atributo consideradas de não interesse e 

preserva as de interesse. Existem diferentes casos em que é necessário ser mais ou menos 

rigoroso com o valor de referência, casos em que a distinção das difrações e das reflexões 

por meio do atributo é muito clara e outros em que os atributos dos dois tipos de eventos 

estão mais próximos. Por isso a intervenção do analista neste ponto é importante.  

Com o intuito de restringir mais as potenciais áreas de difração, a matriz binária 

do atributo de amplitude e a matriz binária do atributo de curvatura são combinadas por 

multiplicação simples. Assim elimina-se áreas com curvaturas desejáveis mas com 

menores amplitudes, e áreas com amplitudes altas mas sem curvatura, todas menos 

prováveis de estarem relacionadas a difração. Desse modo tem-se duas imagens do dado 

filtradas: uma filtrada pelo dip e outra pela curvatura e amplitude. Por fim essas duas 

imagens são combinadas para formar uma imagem de GPR com difrações realçadas. A 

Figura 7 apresenta um fluxograma da metodologia aqui explicada. 
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Figura 7: Fluxograma da metodologia aplicada neste trabalho (vide explicação no texto). 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 
Este capítulo apresenta informações sobre os resultados da aplicação da 

metodologia de realce de difrações com atributos GPR em quatro casos, sendo um 

referente a dados sintéticos. Também são apresentados discussões específicas sobre a 

aplicação da metodologia para cada caso. Em especial, é sugerido como a análise de 

difrações, tanto no dado convencional quanto no dado filtrado por atributos contribui para 

a interpretação de geometria de bioermas de microbialitos. 

4.1 Dado Sintético 

A metodologia foi testada, em primeiro lugar, em dados sintéticos com 

condições controladas. O software utilizado para a geração do perfil sintético foi o 

ReflexW, mesmo utilizado na etapa de processamento básico dos dados. O modelo, 

mostrado na Figura 8a, usado para a construção de dados sintéticos consiste em dois 

difratores e uma superfície refletora horizontal. O refletor é a interface de duas camadas. 

A camada superior tem 2 metros de espessura, com uma permeabilidade dielétrica relativa 

de 4 e uma velocidade constante de aproximadamente 0,15 m/ns para a propagação da 

onda eletromagnética. A camada subjacente tem uma permeabilidade dielétrica relativa 

de 10. Assim, a interface do refletor é perfeitamente horizontal e está 2 metros de 

profundidade. O modelo tem 5 metros de comprimento no eixo horizontal e 5 metros de 

profundidade. Dois difratores são colocados dentro da camada superior do modelo, a uma 

profundidade de 0,3 metro e estão a 5 metros de distância (eixo horizontal) um do outro. 

Os difratores são corpos esféricos com um diâmetro de 0,1 metro e uma permeabilidade 

dielétrica relativa de 15. Todos os elementos do modelo têm uma permeabilidade 

magnética relativa igual a 1 e uma condutividade igual a 0. 



Dissertação de Mestrado PPGG-UFRN Albuquerque, F. R. 
 

22 
 

 

Figura 8: a) Modelo sintético. b) Perfil sintético gerado a partir do modelo. c) Perfil sintético filtrado por 
atributos. Difrações são preservadas e reflexões são quase que completamente removidas.  

O perfil sintético em si foi construído usando o Método de Diferença Finita 

(Sandmeier, 2017), com refletor explosivo (exploding reflector) como o tipo de fonte. A 

frequência aplicada foi a de 400 MHz (a mesma que para todos os dados de campo 

apresentados neste trabalho). O incremento de traço foi de 0,02 metro, que para uma seção 

de 10 metros de comprimento dá 500 traços. As amostras de tempo foram de 0,04 ns, 
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enquanto o tempo registrado foi de 100 ns. O resultado da modelagem usando esses 

parâmetros é mostrado na Figura 8b, após processamento básico relatado no capítulo de 

metodologia (a exceção do remove header gain que não se aplica ao caso). 

 

Figura 9: Imagens de atributos calculados para o perfil sintético da Figura 8. a) Dip. b) Curvatura. c) 
Amplitude Instantânea. 

A Figura 9 mostra os atributos calculados para o modelo sintético: atributo dip, 

máxima curvatura e amplitude instantânea. Os atributos calculados mostram claramente 

os resultados esperados, isto é, as regiões do ápice têm uma curvatura maior e os flancos 

têm um maior dip. Amplitude é o atributo menos distintivo neste caso, principalmente 

porque o que realmente cria anomalia de amplitude de difrações é a sobreposição de 
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reflexões e difrações, com uma adição da energia de ambos os fenômenos. No entanto, 

esse não é o caso do modelo apresentado.  

Ainda assim, as difrações mostram uma amplitude da mesma magnitude que a 

das reflexões. Os atributos foram então aplicados como filtros, exatamente como descrito 

na seção de metodologia. Como mostrado na Figura 8 e Figura 10, as difrações são 

totalmente preservadas, enquanto as reflexões foram quase totalmente removidas. 

 

 

Figura 10: a) Perfil sintético migrado. b) Perfil sintético filtrado por atributos e migrado. Difrações 
permanecem enquanto a reflexão é atenuada. 
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4.2 Dados de campo 

A metodologia foi aplicada com sucesso a dados reais de campo. Este trabalho 

apresenta três casos. Todos os dados GPR apresentados foram estudados por trabalhos 

pretéritos. É importante ressaltar que todos os dados apresentados foram adquiridos com 

o mesmo Sistema SIR-3000, fabricado pela Geophysical Survey Systems Inc. (GSSI), 

com antena de 400 MHz. O método de aquisição foi o offset comum em todos os casos, 

com incremento de traço de 0,02 metro. Todos os perfis GPR comparados entre si neste 

trabalho apresentam a mesma escala de amplitude e cores. 

4.2.1 Tubulação Soterrada em Dunas Inativas 

O primeiro caso de dados de campo mostra uma hipérbole de difração 

relacionada a uma tubulação soterrada por sedimentos siliciclásticos arenosos de origem 

eólica, depositados sobre rochas da Formação Barreiras, na cidade de Natal, Brasil. Esses 

dados foram publicados anteriormente por de Castro et al. (2014). O perfil aqui 

apresentado foi adquirido acima do duto, em direção quase perpendicular, gerando uma 

forte hipérbole de difração relacionada a ele (Figura 11), semelhante as difrações geradas 

no perfil sintético apresentado na Figura 8. O perfil tem 10 metros de comprimento com 

um espaçamento de 0,02 metro entre os traços e 90 ns de extensão de tempo. Após a 

aplicação do método, as difrações foram preservadas enquanto as reflexões foram muito 

atenuadas. 

4.2.2 Veios de Quartzo em Arenito 

Este próximo perfil GPR contém difrações geradas ao longo veios de quartzo 

sigmoides que cortam arenitos eólicos de idade mesoproterozóica da Formação 

Mangabeira, Bacia do São Francisco na Bahia, Brasil. O dado foi adquirido e publicado 

pela primeira vez por Magalhães et al. (2017).  
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O perfil específico apresentado aqui aparece na figura 7 daquele artigo, 

reproduzida aqui na Figura 12. A figura mostra o afloramento de corte de estrada, com o 

arenito acima da estrada.  

 

Figura 11: a) Perfil não migrado de tubulação soterrada em duna inativa. b) Mesma perfil em a) porém 
migrado. c) Perfil filtrado por atributos. Reflexões são muito atenuadas enquanto a principal difração 
relacionada à tubulação permanece preservada. 
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O perfil foi adquirido ao longo da estrada próxima a base de afloramento, de 

forma que as difrações não são uma resposta de interação da onda com os veios 

interpretados por Magalhães et al. (2017) e mostrados na Figura 12, mas sua 

continuação/análogo no subsolo. 

O perfil tem 20 metros de comprimento e uma janela temporal de 60 ns e um 

incremento de traço de 0,02 m. A direção do perfil é aproximadamente perpendicular à 

direção dos veios. É interessante notar que as difrações têm uma assimetria no sentido do 

mergulho dos veios, de modo que são mais inclinadas para aquele lado, à direita para a 

orientação apresentada (Figura 12). Além disso, vale a pena notar as reflexões com forte 

dip estão relacionadas ao acamamento dos arenitos. Como usamos o atributo dip como 

um meio de diferenciar entre reflexões e difrações, refletores mergulhantes representam 

um desafio para a metodologia. 

 

Figura 12: Afloramento de corte de estrada de arenito cortado por veios de quartzo, destacados em 
amarelo. Abaixo, a linha de GPR adquirida sobre a estrada na base do afloramento. 
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Para atenuar as reflexões com forte dip, utilizou-se um maior valor de corte para 

o filtro do atributo dip. O azimute de dip poderia ter sido usado como um critério de 

distinção, já que os flancos de difração mergulham em ambas as direções enquanto as 

reflexões mergulham na mesma direção.  

 

Figura 13: a) Perfil de GPR convencional não migrado do afloramento mostrado na Figura 12. b) Mesmo 
perfil em a) porém migrado. c) Perfil filtrado por atributos, mostrando que mesmo com fortes refletores 
mergulhantes as difrações ainda foram realçadas. 
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Isso não foi considerado necessário para alcançar resultados satisfatórios, mas 

era uma solução potencial para o problema. Este caso mostra que mesmo quando os 

refletores têm dip forte, as difrações ainda tendem a ter um mergulho mais forte nos 

flancos, e o método ainda é aplicável. O resultado da aplicação da metodologia nesse 

dado é apresentado na Figura 13. 

4.2.3 Bioermas de Microbialitos 

O terceiro caso de dados de campo apresentados aqui são imagens GPR de 

bioermas de microbialitos carbonáticos neoproterozóico (o termo bioerma, bioherm, aqui 

aplicado como definido por Walter, 1972), foram previamente estudados por Lima et al. 

(2018). As bioermas de microbialitos, que são essencialmente mudstones carbonáticos, 

ocorrem inclusos e disseminados, ou às vezes coalescentes, em camadas de carbonatos 

cristalinos de maior granulação que foram depositados sob influência de tempestades. O 

afloramento é basicamente um lajedo rasteiro (quase não há solo cobrindo a área) com 

uma vala de 2 metros de altura cortando a rocha (Figura 14). Quatro bioermas foram 

imageadas em um único perfil, aqui referido como Perfil 1 por conveniência, com 30 

metros de comprimento, com janela de tempo de 110 ns e 7 metros de profundidade. 

considerando uma velocidade constante de 0,13 m/ns. 

A geometria completa das bioermas não é diretamente conhecida, uma vez que 

elas não são afloram totalmente (Figura 14). Na verdade, essa é uma das razões pela qual 

a investigação do GPR foi realizada no trabalho anteriormente citado. Nele, sugere-se, 

com base no afloramento parcial e nas imagens GPR, que as bioermas tenham uma 

geometria em domo, uma forma de tigela e, assim, acredita-se que a seção vertical delas 

tenha, aproximadamente, a forma de “U”. Os limites das bioermas causam difrações 

devido à sua geometria inclinada que se assemelha a um plano de falha curvado. As 
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difrações, portanto, são sinal de resposta chave dos limites das bioermas em relação às 

imagens GPR, e podem ser usadas para uma melhor compreensão da geometria desses 

corpos geológicos. 

 

Figura 14: À esquerda, fotos da área onde afloram bioermas de microbialitos, mostrando também o corte 
vertical com os limites da bioerma A apontados nas setas brancas. À direita croqui do afloramento, 
destacando a porção aflorante das bioermas e os perfis de GPR apresentados neste trabalho. 

Os eventos de difração, no entanto, não se comportam da mesma maneira ao 

longo das regiões das imagens GPR que estão correlacionadas aos limites das bioermas. 

Perto do topo das bioermas, onde os limites são mais verticais, as difrações mostram uma 

forma mais simétrica, embora não perfeita, com todos os atributos esperados, ou seja, 

curvatura e amplitudes mais altas no ápice e dip mais forte nos flancos. Gradualmente, 

eles mudam os padrões em direção às regiões inferiores das imagens GPR 

correspondentes às regiões inferiores dos limites das bioermas. Aí, as difrações 

apresentam forma de semi-hipérbole, com flancos de mergulho mostrando amplitudes 
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mais fortes no lado interno das bioermas, enquanto sua continuação hiperbólica 

mergulhando fora das bioermas está ausente ou atenuada (Figura 15 e Figura 16). Quando 

os dados são migrados usando uma velocidade constante de 0,13 m/ns, esses eventos de 

difração, de ambos os tipos, são focados nos pontos de difração. Esta diferença no padrão 

de difração poderia ser explicado por diferentes ângulos de incidência do raio ao longo 

do limite curvo das bioermas. A análise de difrações reforça a sugestão de bioermas em 

forma de tigela, como mostrado na Figura 16. Os ângulos de incidência quando a antena 

está no topo das bioermas são muito maiores do que quando a fonte está fora dos 

bioermas, porque provavelmente os limites vão em direção ao centro dos bioermas. 

Diferenças entre difrações causadas por pontos, arestas retas e superfícies curvas são 

sugeridas por Keller (1962), Keller (1977) e Klem-Musatov (1994) e os ângulos de 

incidência desempenham um papel importante em relação a essas diferenças. No entanto, 

essa explicação é apenas mencionada aqui, e uma demonstração adicional de sua 

veracidade está além do escopo deste artigo. Se essa hipótese for verdadeira, todavia, 

seria uma evidência para a forma de domo das bioermas, com os limites ficando mais 

curvos na base, mergulhando em direção ao lado interno das bioermas.  

Uma explicação alternativa ao fato das semi-hipérboles de difração é que a 

estrutura interna das bioermas tem contraste de baixa impedância, o que é claramente 

evidenciado pelas reflexões de baixa amplitude que causam menos atenuação de sinal no 

caminho da onda de antena para limites e de volta para a antena novamente. Dessa forma, 

as difrações que são registradas quando a antena está no topo das bioermas têm maior 

energia, pois o sinal que as causa é mais forte e as difrações que ocorrem quando a antena 

está posicionada fora das bioermas são mais fracas. Essas duas hipóteses não são 

mutuamente excludentes. 
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Figura 15: a) Perfil convencional, b) filtrado por atributos e c) convencional não migrado. São os mesmos 
perfis mostrados na Figura 16 mas sem as interpretações. 

Outra característica sugerida pela análise de difrações nesse perfil específico é a 

terminação do fundo das bioermas como sendo arredondado ou, pelo menos, como um 
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fundo estreito em vez de um fundo plano, porque a região inferior de todas as bioermas 

são fortes difratores em vez de refletores (indicados por círculos verdes na Figura 16a). 

Apesar de que as imagens GPR convencionais, quando apropriadamente 

processadas, são boas o suficiente para uma interpretação adequada da geometria dos 

microbialitos, como demonstra o trabalho de Lima et al. (2018), a aplicação do atributo 

como filtro para destacar as difrações permitiu uma melhor compreensão da localização 

dos limites de bioermas, com os quais as difrações estão intimamente associadas. 

Algumas dessas melhorias são destacadas na Figura 16. A Figura 15 apresenta as mesmas 

imagens GPR, mas sem interpretações, permitindo que o leitor tire suas próprias 

conclusões e compare os perfis GPR com as sugestões de interpretação apresentadas na 

Figura 16. As quatro bioermas imageadas são nomeadas A, B, C e D, da esquerda para a 

direita, para facilitar a compreensão dos comentários. 1) A bioerma A apresentou uma 

zona limite mais definida e estreita para a imagem filtrada. 2) Na bioerma B, duas regiões 

que provavelmente correspondem exatamente ao limite lateral da bioerma são estreitadas 

e destacadas para a imagem filtrada do que aquelas para o perfil convencional. 3) 

Bioermas B, C e D tiveram seus limites inferiores mais distinguíveis nas regiões inferiores 

para o perfil filtrado do que no perfil convencional e, por isso, como são mais largas e 

próximas umas das outras perto das regiões superiores e tornam-se mais estreitas em 

direção ao fundo, o espaço crescente entre elas nas regiões inferiores é melhor visualizado 

na imagem filtrada. 4) Por último, como já foi dito, as regiões de fundo de todos as quatro 

bioermas são um difrator forte e por isso essas regiões são melhoradas para os dados 

filtrados. 
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Figura 16: a) Perfil convencional não migrado: Setas vermelhas indicam difrações simétricas. As setas 
amarelas indicam as meia-hipérboles das regiões inferiores. A linha vermelha marca o nível de transição 
no padrão de difração. b) e c) mostram o perfil filtrado e convencional respectivamente. Bioermas 
indicadas de A a D. Os números são os mesmos indicados e explicados no texto. Linhas sólidas amarelas 
e pretas indicam possíveis limites das bioermas e sua linha de base. Por fim as setas pretas indicam 
algumas difrações que foram preservadas pelo filtro e portanto realçadas. 
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Assim, na imagem filtrada, há menos dúvidas sobre onde o fundo das bioermas 

deve ser colocado enquanto na imagem convencional, esta interpretação é muito mais 

ambígua.  

 

Figura 17: Atributo de amplitude instantânea do a) perfil filtrado por atributos e do b) perfil convencional. 
Tendências relacionadas as difrações aparecem mais claramente no dado filtrado. 

Uma comparação da amplitude instantânea dos perfis convencional e do filtro 

de atributos (Figura 17) mostra outra perspectiva sobre a vantagem de melhorar as 

difrações e como a metodologia apresentada aqui realmente alcança esse objetivo. 

Outro perfil acima da bioerma B, perfil 2 mencionado na Figura 14, com direção 

W-E e, portanto, perpendicular ao perfil 1 mais longo e já discutido, passando no meio 

do topo da bioerma exposto (Figura 14) foi objeto de aplicação da metodologia. e análise 
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para o trabalho apresentado. O perfil tem quase 10 metros de comprimento e uma janela 

de tempo de viagem de 110 ns. Mais uma vez, o perfil filtrado restringiu a possível zona 

limite entre a bioerma e a rocha adjacente na imagem GPR.  

 

Figura 18: Perfil 2 da Figura 14, com direção W-E sobre a bioerma B e portanto perpendicular ao Perfil 1. 
a) Perfil convencional e o b) atributo de amplitude instantânea. c) perfil filtrado e d) seu atributo de 
amplitude instantânea. Possível limite muito mais restrito no dado filtrado, especialmente na região 
apontada pela seta verde. 

Especialmente para a região apontada pela seta verde na Figura 18, o possível 

limite de bioerma no lado oeste, na esquerda para a perspectiva apresentada, não é claro 

para o perfil convencional, enquanto que para o atributo dos dados filtrados, a possível 

zona limite é drasticamente reduzida, diminuindo a ambiguidade na interpretação. A 

amplitude instantânea de ambos os perfis também mostra a mesma coisa, ou seja, a zona 
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limite entre a bioerma e as rochas adjacentes é melhor definida para o perfil filtrado em 

comparação com os dados convencionais. 
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CAPÍTULO 5 – ARTIGO 
Este capítulo apresenta o artigo submetido ao periódico Near Surface 

Geophysics no dia 25 de julho de 2018 e encontra-se sob revisão. 
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The Use of GPR Attributes to Enhance Diffraction Events in 2D Common-Offset 

GPR Profiles 

ABSTRACT 

Diffractions are key signal response of many features of interest in subsurface for both 

seismic and GPR (Ground Penetrating Radar) data. Faults, fractures, laterally limited 

geological bodies, and man-made structures in subsurface are among the features which 

cause diffractions. However, diffractions are commonly regarded as mere noise. In 

seismic and GPR reflection images, when they are not intentionally attenuated, diffraction 

points appear naturally masked by intensity of reflections, or, when they are bright spots, 

they are not always even recognized as diffractions. This work presents a methodology 

to enhance diffractions in 2D common-offset GPR images by using GPR attributes. The 

premise for the proposed technique is that diffractions can be distinguished from 

reflections by measurement of their attributes: dip, curvature and amplitude. It has been 

stated that, in non-migrated common-offset domain, diffractions have a higher dip at 

flanks and higher curvature and amplitude at apex than that of general reflections. Thus, 

the portions of data with low dip, curvature and amplitude values are to be removed. After 

migration, the result is an attribute filtered image with enhanced focused diffractions. The 

methodology is applied in four data examples, including one synthetic and three filed data 

case. In one of those field data, for the case of microbialites bioherms boundaries 

interpretation, we showed how the attribute filtered image increased data resolution at the 

correlated boundary zones, reducing the interpretation ambiguity. This work also suggests 

that diffraction analysis, at non-migrated conventional data, can allow for a better 

understanding of the features that cause diffractions. 

KEYWORDS: Diffractions, GPR, Microbialites, Seismic Attributes  
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INTRODUCTION 

Diffraction occurs with wave fronts that hit edges or vertices of limiting surfaces 

(Keller, 1962). It is a physical phenomenon that occurs with the portion of the wavefront 

that does not interact with the object when the wavefront reaches it. At that moment, the 

wave portion that interacts with the diffractor object is removed and, by the Huygens 

principle, the remnant part undergoes expansion, generating diffracted waves (Liu, 2011). 

Diffractions are important events in seismic and GPR data because they are caused 

by different types of features related to heterogeneities (Keydar, Pelman and Ezersky, 

2010). Local structures and lithologies, such as fractures (Grasmueck et al., 2013), faults, 

laterally limited geological bodies, bioconstructions (Landa, 2012), salt domes, and 

geological discontinuity, are features that can cause diffractions (Khaidukov, Landa and 

Moser, 2004). Non-geological man-made structures, such as ducts and pipes, fractures in 

concrete, deteriorated roads and runaways, bridges, tunnels (Annan, 2009), and buried 

fuel tanks, also cause diffractions (Bano, Pivot and Marthelot, 1999). Therefore, 

diffractions can be useful for identifying features related with them in the data. 

Diffractions, however, are commonly treated as noise. Conventional seismic 

processing, specially migration, are directed to suppress diffractions, favoring only 

reflection events concerning the processed data (Moser and Howard, 2008). This is 

because the main goal of seismic exploration, motivated by oil industry, is to study large 

and laterally continuous geological features. For such features, the major response of 

seismic waves is reflections (Akalin, Ahmaed and Saleh, 2014). The enhancement of 

diffractions can allow a more accurate analysis of the features that cause this phenomenon 

and, often, these features are masked or omitted in conventional seismic sections 

(Berkovitch et al., 2009). Attempts to highlight diffractions and/or use them for 
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interpretation were presented in the studies conducted by Landa et al. (1987), Papziner 

and Nick (1998), Khaidukov et al. (2004), Bansal and Imhof (2005), Tarner, Fomel and 

Landa (2006), Fomel (2002), Fomel, Tarner and Landa (2007), Moser and Howard 

(2008), Klokov and Fomel (2012) and Zhou, Hatherly and Sun (2017) just to quote a few 

works. Although the majority of these works are focused on seismic data, the GPR 

method is analogous to seismic method (Van Dam, 2001). The same wave theory bases 

both the GPR and the seismic methods (Ursin, 1983), whereas several phenomena, such 

as elastic propagation, reflection, diffraction and acquisition procedures as source and 

receiver arrangements, are common to both the methods (Zhao et al., 2013). That is why 

GPR can be used as a scale model for seismic method (Grasmueck et al., 2013), and the 

majority of techniques and methods created to enhance diffractions concerning seismic 

data can also serve as a base for new techniques constructed using GPR as the reference. 

Same logics apply to seismic attributes that can interchangeably be used for both the 

methods (Forte et al., 2017; Zhao et al., 2013). 

The purpose of this paper is to present a new technique to enhance diffractions and 

to show the practical applicability of diffractions for the interpretation of geological and 

non-geological features concerning the GPR (Ground Penetrating Radar) data. First, the 

basic concepts of the technique are presented, which is based on kinematic properties of 

diffractions and uses GPR attributes to differentiate between diffractions and reflections. 

Then, the methods are explained in detail. The results section presents the outcomes of 

methodology application concerning the synthetic and field data, showing how diffraction 

enhancement improved bioherms boundaries interpretation. Lastly, these results and 

methodology are discussed with a final word for the work.  
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THE USE OF GPR ATTRIBUTES TO ENHANCE DIFFRACTIONS 

The proper separation between the events related to diffracted waves and reflected 

waves in the data relies on their contrasting properties that might be present in the data. 

Those differences depend on the domain of the data is presented. In the common-offset 

domain and two dimensional data, diffractions differ from reflection in terms of their 

travel time curve, and show, approximately, a hyperbolic shape (Landa et al., 1987). 

Reflections, otherwise, tend to represent the shape of the reflecting interface (Figure 1a). 

The main controller of this geometry difference of both phenomena is the nature of their 

causes and how they are registered. The sources of diffractions are edges, corners, or 

vertices (Keller, 1962), that are called diffractors. Diffractors act as a point wave source 

in depth (Tarner et al., 2006). The source for reflection events are continuous, horizontal, 

or moderately inclined surfaces, which mark an impedance contrast. Because of this 

difference, the diffracted wave will be recorded beyond the acquisition offset, resulting 

in a hyperbolic shape, while the reflections are recorded mostly within the offset. This is 

because they obey the specular reflection’s law, as shown in Figure 1b (for common-

offset acquisition and domain). In turn, the diffractions’ hyperbolae flanks have more 

intense dip than that of the general reflections, even in case of reflectors with more intense 

dip. Also, they have a curvature in the apex region, i.e., we can circumscribe a circle that 

touches its apex. Reflections tend to be flat, with little, if any, curvature. Those, curvature 

and dip, are distinctive attributes between reflections and diffractions. 

Another distinctive characteristic that can be used for separate diffractions and 

reflections is the amplitude of the events. Some studies suggest that diffraction is a less 

energetic event in comparison to reflections in seismic data. This is the case of the works 

presented by Moser and Howard (2008), Khaidukov et al. (2004), Zhou et al. (2017), 

Landa (2012), Akalin et al. (2014) among others. Although it might be true that 
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diffractions are a weaker phenomenon as compared to reflections (Favretto-Cristini and 

Bazelaire, 2003), they still can be associated with amplitude anomalies events, especially 

in their apex regions. Diffractions are commonly related to bright spots (Moser, 2016). 

The overlapping of diffractions and reflections in data might cause an amplitude anomaly 

(Liu, 2014). Favretto-Cristini and Bazelaire (2003) demonstrated how diffracted waves 

in gas filled fractures were responsible for amplitude anomalies in the seismic data. 

Grasmueck et al. (2013) used amplitude anomaly as criteria for the identification of 

focused diffractions in GPR 3D data, relating them with sub-vertical karstified fractures 

in carbonates, which had diffractions as the main response for interaction with radar 

waves. 

Another explanation for the cases where the diffractions are related with higher 

amplitudes is that diffractors are features that can present a bigger impedance contrast, 

like the gas filled fractures from the works of Favretto-Cristini and Bazelaire (2003) or 

the air filled karstified fractures from the study conducted by Grasmueck et al. (2013). 

This can be especially true for GPR investigations, where normally the investigation 

medium is much more homogeneous, making things like pipes, buried artifacts, or 

geological bodies, such as bioherms, a contrast feature. In fact, for all cases presented in 

this work, where the data have been previously published in the studies conducted by 

Magalhães et al. (2017), de Castro et al. (2014), and Seabra de Lima et al. (2018), it has 

been verified that the diffractions show amplitude values greater or similar to those of the 

more intense reflections for the same GPR image. 

The differences at events related to diffractions and reflections can be detected by 

seismic attributes and, thus, be used to separate diffractions from reflections. Chopra and 

Marfurt (2005) defined seismic attribute as a quantitative measure of a seismic 

characteristic of interest. For Taner (2001), seismic attributes are all the information 
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obtained from seismic data, either by direct measurements or by logical or experience-

based reasoning. Examples of seismic attributes are the geometric set of attributes like 

reflections dip, instantaneous attributes, such as instantaneous amplitude, frequency and 

phase, amplitude versus offset (AVO), etc. Several works have shown that seismic 

attributes can be adapted and applied to GPR data, including the works of Bradford et al. 

(2010), McClymont et al. (2008), Forte et al., (2012), Zhao et al. (2013), and Reis Jr. et 

al. (2014). 

METHODS 

The methodology of this work can be summarized as the application of GPR 

attributes for highlighting the diffractions in the common-offset GPR images. The first 

step regarding this is to apply a basic processing to GPR data in order to remove noise 

and increase coherency of events—diffractions and reflections—so that the software’s 

attributes calculation is optimized. The software used to apply the necessary processing 

was ReflexW by Sandmeier Scientific Software, version 8.0. For the record, all the data 

used in this work were acquired with a SIR-3000 system, which is manufactured by 

Geophysical Survey Systems Inc. (GSSI), an antenna with 400 MHz as the central 

frequency. 

The basic routine of processing consists of zero-time correction (move start time) 

to remove the time interval until the first arrival, subtract mean (dewow) was used to 

remove low frequency noise, background removal suppresses direct waves (ground and 

air) and coherent noises along with an application of gain function (energy decay) in the 

data. Energy decay function extracts the energy decay curve and applies an inverse 

function of it as a gain, to compensate the attenuation of the data with depth. Finally, a 

bandpass frequency filter removes frequencies outside the center frequency range, lower 
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and higher, which probably are noise. These processing steps are standard for the GPR 

data (Cassidy, 2009; Annan, 2003). Further explanations on each of these processing 

steps can be found in ReflexW software manual by Sandmeier (2017). Figure 2 shows 

the raw and processed data. 

Migration is a critical processing step for this methodology. In the first moment, 

before attributes’ calculation, migration needs to be avoided so that the diffractions 

preserve their distinctive dip at flanks and curvature at the apex. After the attributes’ 

calculations and their application as criteria for filtering, the data is migrated to focus the 

remaining diffraction hyperbolae on the diffraction points. The conventional data is also 

migrated, but the non-migrated images were retained as means of comparison, to evaluate 

the results of the application method. Thus, we compared three domains, i.e., migrated 

conventional profile, conventional non-migrated data, and attribute filtered data. The 

migration algorithm used was the classical diffraction stack using constant velocity 

model, due to the fact that it naturally favors diffractions (Bancroft, 2002). 

After the basic processing, the next step is the calculation of the attributes. To 

achieve this goal, the dGB Earth Sciences OpendTect v 6.0.0 software and its pre-built 

attribute algorithms were used. Three attributes were used, based on the features of 

diffractions that allow differentiate them from reflections. These attributes included dip, 

curvature and instantaneous amplitude. The dip of a plane is defined as the angle formed 

by one plane and a horizontal plane, which is measured vertically (Chopra and Marfurt, 

2007). In case of seismology and GPR, the planes for which the dip is measured are 

defined by the reflections or diffractions, which can also form coherent events concerning 

the data. This work is not pioneer in the use of dip filtering for highlighting diffractions. 

The same idea was also presented in the work presented by Bansal and Imhof (2005). Dip 
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attribute is computed in ns/m (dGB Earth Sciences, 2015) because we worked with data 

the time domain. 

Roberts (2001) defined curvature as a two-dimensional property of a line or surface 

which describes how bent a surface is at a particular point of a line/surface. 

Mathematically speaking, curvature can be understood as the inverse of the radius of a 

circle, which fits as much as possible the curve measured. Differently from dip, curvature 

is a more complex attribute. There are many types of curvature calculations (Roberts, 

2001). Positive curvature is associated with anticlines events (Chopra and Marfurt, 2007) 

and, therefore, with diffractions hyperbolae. The maximum curvature for a point is 

defined as the largest curvature from all the possible (infinite) directions from where it 

can be measured (Roberts, 2001). Thus, a flat surface/event on data has maximum 

curvature that equals to 0. Diffractions will tend to have higher maximum curvatures. 

Thus, this is the chosen type of curvature to be used as a filter. 

The software calculates this two attributes, curvature and dip, from data by the 

process of following reflections (or coherent diffraction hyperbolae) by auto-tracking the 

pre-calculated coherence based on the dip-field from a given starting position (dGB Earth 

Sciences, 2015). The result of this process is a Steering-Cube, which is used to compute 

multi-traces (Tarner, 2001) attributes, such as dip and curvature. Besides the fact that we 

worked with two-dimensional data, the process to calculate the Steering-Cube was made 

on a pseudo three-dimensional data, which delivered better computed values. The third 

attribute used was instantaneous amplitude. Although there are other amplitude based 

attributes, we chose to use the instantaneous amplitude because it is calculated for each 

trace sample and avoids parameters picking (time window, for example). Instantaneous 

amplitude is the quadrature of the Hilbert transform of the trace, which is equivalent to 

the trace envelope (Rezvandehy, Aghababaei and Tabatabaee, 2010). 
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The three attribute fields calculated are used as filter. The data regions with 

attributes values of low interest, i.e., regions of lower dip, curvature, and amplitude are 

removed or attenuated. This was done by converting the attributes’ values to zero or one 

and selecting cutoff value for each class of attributes as a reference for the conversion. 

The values above the cut reference (as we are interested in higher values of dip, curvature, 

and amplitude) are converted to one, whereas the values below it are taken as zero. The 

result is a matrix of zeros and ones, where the locations, samples, and traces represent the 

areas that we want to remove and retain, respectively. The reference values are set by 

analysis and comparison of the attribute image and GPR data image. The binary matrix 

can then be used as a filter over the processed, but not migrated, data with an outcome of 

the attribute filtered data. Amplitude and curvature binary matrixes are applied together 

as a unique filter; the amplitude binary matrix filters the curvature binary matrix (or vice-

versa, it doesn’t matter). Thus, we end up with two attribute filtered data images, i.e., one 

filtered by dip and the other filtered by curvature and amplitude. Dip attribute removal 

from data removes an important part of diffractions hyperbolae, i.e., the apex which has 

low values of dip. But combining the curvature and amplitude attributes of the filtered 

data combined saves that important part of diffractions and, in this manner, the two 

images complete each other to preserve diffractions. The last step consists of addition of 

the two attribute filtered data images and its subsequent migration, resulting in an image 

with highlighted diffractions. Figure 3 summarizes this entire methodology that has been 

explained so far. 
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RESULTS: DIFFRACTION ENHANCED IMAGES AND THEIR APPLICATION 

Synthetic Data 

The methodology was first tested for synthetic data with controlled conditions. The 

software used for the generation of the synthetic profile was ReflexW, which was used in 

the data basic processing step. The model, shown in Figure 4a, used for the construction 

of synthetic data consists of two diffractors and one horizontal reflector surface. The 

reflector is the interface of two layers. The top layer is 2 meters thick, with a relative 

permittivity of 4 and a constant velocity of approximately 0.15 m/ns for the propagating 

electromagnetic wave. The underlying layer has a relative permittivity of 10. Thus, the 

reflector interface is perfectly horizontal and is placed at 2 meters depth. The model is 5 

meters long at horizontal axis and 5 meters in depth. Two diffractors are placed inside the 

top layer of the model, at a depth of 0.3 meter and are 5 meters in distance (horizontal 

axis)  from each other. Diffractors are spherical bodies with a 0.1 meter diameter and a 

relative permittivity of 15. All the model elements have relative magnetic permeability 

equals 1 and a conductivity equals 0. 

The synthetic data per say was constructed using a Finite Difference Method 

(Sandmeier, 2017), with an exploding reflector as the source type. The frequency applied 

was that of 400 MHz (same as for all the field data presented in this work). The trace 

increment was 0.02 meter, which for a 10 meters long section gives 500 traces. Time 

samples were 0.04 ns pace, whereas the registered time window was 100 ns. The result 

of modeling using those parameters is shown in Figure 4b. 

Figure 5 shows the computed attributes for the synthetic model: dip attribute, 

maximum curvature, and instantaneous amplitude. The computed attributes clearly show 

the expected results, i.e., the apex regions have a higher curvature and the flanks have a 
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higher dip. Amplitude is the less distinctive attribute in this case, mainly because what 

really creates diffractions amplitude anomaly is the overlapping of reflections and 

diffractions, with an addition of the energy of both the phenomena. However, this is not 

the case for the presented model. Still, diffractions show amplitude of the same magnitude 

as that of reflections. The attributes were then applied as filters, exactly as described in 

the methodology section. According to Figure 6, diffractions are fully preserved, whereas 

the reflections were almost entirely removed. 

Field Data 

The methodology was successfully applied to the real field data. This paper presents 

three cases. All the GPR data presented have been studied in previouspapers. It is 

important to say that all the data presented were acquired with the same SIR-3000 System, 

which was manufactured by Geophysical Survey Systems Inc. (GSSI), with a 400 MHz 

antenna. The acquisition method was the common-offset in all the cases, with a trace 

increment of 0.02 meter. All the GPR profiles compared among themselves at this work 

feature the same amplitude/color scale. 

Buried Pipelines at Inactive Dunes 

The first field data case shows a diffraction hyperbola related to a buried pipe, 

surrounded by siliciclastic sand sediments of aeolian origin, deposited above rocks of the 

Barreiras Formation, in Natal City, Brazil. This data was previously published by de 

Castro et al. (2014). Among the many profiles presented in that paper, the subject of our 

analysis was acquired in the common-offset acquisition above a pipe, in a previously 

known location, in near perpendicular direction, generating a strong diffraction hyperbola 

related to it (Figure 7), which are similar to the ones generated for our synthetic data. The 

profile is 10 meters long with a spacing of 0.02 meter between the traces and 90 ns of 
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time extension. After the application of the method, the diffractions were preserved while 

the reflections were very attenuated. 

Quartz Veins in Sandstone 

This next GPR profile contains diffractions generated along the sigmoidal quartz 

veins crosscutting sandstones of Mangabeira Formation, São Francisco Basin in Bahia, 

Brazil. The data was acquired and first published by Magalhães et al. (2017). The specific 

profile presented here appears in Figure 7 of that paper, which is reproduced here in 

Figure 8. The figure shows the road cut outcrop, with the sandstone above the road. The 

profile was acquired in a common-offset acquisition over the road next to outcrop base, 

so that the diffractions are not a response of wave interaction with the interpreted veins, 

which are shown in the picture, but their continuation/analogous is on the subsurface. The 

profile is 20 meters long and has a 60 ns temporal window and a trace increment of 0.02 

meter. The profile direction is approximately perpendicular to the veins direction. It is 

interesting to notice that diffractions have an asymmetry toward the veins dip direction, 

so that they are steeper on that side, i.e., right side, for the orientation presented (Figure 

9). Also, it is worth to notice that the strong coherent dipping reflections are related to the 

bedding of the sandstones. As we use the dip attribute as a means to differentiate between 

reflections and diffractions, dipping reflections pose a challenge for the methodology. 

To attenuate those strong dipping reflections, it was used a higher cut value for the 

dip attribute filter. The dip azimuth could have been used as a criteria of distinction, as 

diffraction flanks dip in both directions while the reflections dip in the same direction. 

This was not found necessary for achieving satisfactory results, but it was a potential 

solution for the problem. This case shows that even when dipping reflectors are present, 
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diffractions still tend to have a stronger dip at flanks, and the method is still applicable. 

The result of the method application is presented in Figure 9. 

Microbialites Bioherms 

The third case of field data presented here are GPR images of neoproterozoic 

carbonate microbialites bioherms (bioherms applied here as defined by Walter, 1972), 

was previously studied, by Seabra de Lima et al. (2018). The microbialites bioherms, 

which are essentially carbonate mudstones, occurs embedded and widespread, or 

sometimes coalescent, throughout coarser carbonate beds and were deposited under storm 

influence. The outcrop is basically a flat ground (there is almost no soil covering the area) 

with a small canyon 2 meters tall cutting the carbonate rock (Figure 10). Four of them 

were imaged at a single profile, and is referred here as Profile 1, for convenience, with a 

400 MHz antenna in a common-offset acquisition, 30 meters long, with a time window 

of 110 ns and 7 meters in depth, considering a constant velocity of 0.13 m/ns. 

The bioherms complete geometry is not directly known, since they are not totally 

outcropped (Figure 10). Actually, that’s one of the reasons for which the GPR 

investigation was undertaken in the previously cited work. In that work, it is suggested, 

based on the partial outcrop and at GPR images, that bioherms have a mounded geometry, 

a bowl-shape and, thus, the vertical section of those are believed to have, approximately, 

a vertical “U” shape. The bioherms boundaries cause diffractions because of their steep 

geometry resembling a curved fault plane. Diffractions, therefore, were key signal 

response of the bioherms boundaries concerning the GPR images, and could be used for 

a better understanding of their geometry. 

Diffraction events, however, do not behave the same way along the regions of GPR 

images that are correlated to bioherms boundaries. Near the top of bioherms, where 
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boundaries are more vertical, diffractions show a more, although not perfect, symmetrical 

shape, with all the expected attributes, i.e., curvature and higher amplitudes at apex and 

higher dips at flanks. Gradually, they change patterns toward the lower regions of the 

GPR images corresponding to the lower regions of bioherms boundaries. There, 

diffractions present a half hyperbola shape, with dipping flanks showing stronger 

amplitudes on the inner side of the bioherms, while their continuation hyperbolic shape 

dipping outside the bioherms are either missing or attenuated (Figure 11). When data is 

migrated using a constant velocity of 0.13 m/ns, those diffractions events, of both types, 

are focused on the diffraction points. This fact could be explained by different incident 

ray angles along the curved boundary of bioherms. The diffractions analysis reinforces 

the suggestion of bioherms bowl-shape, as shown in Figure 12. The incidence angles 

when the antenna is in the top of bioherms are way higher than when the source is outside 

of the bioherms, because probably the boundaries dip toward the center of the bioherms. 

Differences among diffractions caused by points, straight edges, and curved edges do 

exist (Keller, 1962; Keller, 1977; Klem-Musatov, 1994) and the incidence angles play an 

important role concerning those differences. 

Nevertheless, that explanation is only mentioned here, and further demonstration of 

its veracity is beyond the scope of this paper. However, if that claim is true, it would be 

an evidence for the bioherms bowl-shape, with limits getting more curved at the base, 

dipping toward the inner side of bioherms. Another way to explain this fact is that inner 

structure of bioherms has low impedance contrast, which is clearly evidenced by the low 

amplitude reflections that causes less signal attenuation in wave path from antenna to 

boundaries and back to the antenna again. That way, diffractions that are registered when 

the antenna is at the top of the bioherms have higher energy, as the signal causing them 
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is stronger and diffractions occurring when antenna is positioned outside the bioherms 

are weaker. Those two hypotheses are not mutually excluding. 

Another feature suggested by the diffractions analysis on that specific profile is the 

termination of bioherms bottom as being rounded or at least as a narrowing bottom rather 

than a flat bottom, because the bottom region of all bioherms imaged are strong diffractors 

instead of reflectors (indicated by green circles in Figure 12a). 

Besides the fact that the conventional GPR images, when appropriately processed, 

are good enough for a proper interpretation of microbialites bioherms geometry, as 

demonstrated by the work of Seabra de Lima et al. (2018), the application of attribute as 

a filter to highlight the diffractions allowed a better understanding of the location of the 

bioherms boundaries, with which diffractions are intimately associated. 

Some of these improvements are highlighted in Figure 12. Figure 11 presents the 

same GPR images, but that are not interpreted, allowing the reader to make his own 

conclusions and compare the GPR profiles with the interpretation suggestions presented 

in Figure 12. The four imaged bioherms are named A, B, C, and D, from left to right, for 

an easy understanding of the comments. 1) The bioherm A presented a better defined, 

narrower, boundary zone for the filtered image. 2) At bioherm B, two regions that 

probably correspond to exactly the limit of bioherm are narrowed and highlighted for the 

filtered image than those for the conventional profile. 3) Bioherms B, C, and D got their 

lower boundaries to be more distinguishable at the lower regions for the filtered profile 

than in the conventional profile and, because of that, as they are broader and closer to 

each other near the top regions and become narrower toward the bottom; the increasing 

space between them at the lower regions are best seen on the filtered image. 4) Lastly, as 

already stated, the bottom regions of all the four bioherms are a strong diffractor and 
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because of that those regions are enhanced for the filtered data. Thus, at filtered image, 

there is less doubt about where the bottom of bioherms should be placed while in the 

conventional image, this interpretation is way more ambiguous. A comparison of the 

instantaneous amplitude of both the conventional and attribute filtered profiles (Figure 

13) shows another perspective concerning the advantage of to enhance diffractions, and 

how methodology presented here really achieves this goal. 

Another profile over bioherm B, Profile 2 mentioned in Figure 10, with W-E 

direction and, thus, perpendicular to the longer profile that has already been discussed, 

passing at the middle of the exposed bioherm top (Figure 10) was a subject of 

methodology application and analysis for the presented work. The profile is almost 10 

meters long with a travel time window of 110 ns. Again, the bioherm pattern regarding 

the conventional profile is clear. But the filtered profile restricted the possible limit zone 

between the bioherm and the adjacent rock on the GPR image. Especially for the region 

pointed out by green arrow in Figure 14, possible limit of bioherm atthe west side, in the 

left for presented perspective, is unclear for the conventional profile, while for the 

attribute of the filtered data, the possible limit zone is drastically reduced, decreasing 

ambiguity at interpretation. The instantaneous amplitude of both the profiles also shows 

the same thing, that is, limiting zone between bioherm and adjacent rocks is better defined 

for the filtered profile as compared to the conventional data. 

DISCUSSION 

Diffractions, focused and not focused, as well as reflections, bear valuable 

information about subsurface heterogeneities. The problem is that it is not always 

convenient to interpret the diffractions and reflections for a same image. Strong 

reflections mask diffractions, even when focused diffractions are bright spots. 
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Additionally, unfocused diffractions and non-migrated images can make the 

interpretation of reflections, and sometimes even diffractions themselves, a hard task. The 

common solution to this dilemma is to choose highlight reflections by focusing 

diffractions, with a prejudice of the latter. Naturally, reflections are, and probably will 

always be, the most important resulting product of a seismic or a GPR investigation. But 

treating diffractions simply as noise in all the cases seems to be the wrong approach. The 

third way is to highlight diffractions and create diffraction images.  

The methodology presented here, despite the satisfactory results, still has plenty of 

room for future improvement. Diffraction is a 3D phenomenon (Berkovitch et al., 2009). 

Three-dimensional data would favor diffractions—it would contain 3D diffracted energy 

to be focused instead of only 2D diffractions—and the application of the same 

methodology that is proposed here concerning the 3D data could help in achieving better 

results. Moreover, for 3D data, diffractions have more attributes that would allow their 

distinction from reflection. For 3D data, diffractions have dome or ridge 3D geometry 

that could be identified by the use of GPR/seismic attributes rather than just the use of 

curvature intensity in a specific 2D direction. Additionally, the use of event dip azimuth 

attribute to distinguish them would be better applied with respect to 3D data. The 

diffraction attribute filter concepts can be applied along with other techniques to achieve 

better results. 

Techniques for diffraction enhancement and diffraction imaging applied at multi-

offset prestack data seems to be more common (Khaidukov et al., 2004; Bansal and 

Imhof, 2005; Tarner et al., 2006; Moser and Howard, 2008; Berkovitch et al., 2009). This 

suggests that highlighting diffractions at common-offset, the regular acquisition domain 

for GPR data, and zero-offset domain (e.g. Landa, 1987; Papziner and Nick, 1998; Fomel 

et al., 2007; Zhou et al., 2017) is apparently harder to do or has less interest. The 
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methodology presented here was applied on the common-offset data, i.e., most usual data 

domain for GPR acquisition, but it could have also been applied on multi-offset prestack 

data. 

Khaidukov et al. (2004) defined a diffraction imaging as an image with reflections 

ideally removed or at least attenuated. However, there is no clear and quantifiable 

boundary between what can be called a diffraction image. This work did not claim that 

the attribute filter methodology removes completely reflections. The remained energy 

pertaining to data, after filtering, is not necessarily diffraction energy. But it was clear 

that diffractions were enhanced by methodology. Thus, the term diffraction image was 

avoided and was rather substituted with the term diffraction enhanced image, which is a 

descriptive term. 

CONCLUSION 

This work presents a methodology to highlight diffractions using GPR attributes. It 

also shows the advantage of highlighting diffraction for interpretation of the features that 

cause it. Even in the case when the conventional section is already good for general 

interpretation, as it was in the case of bioherms, diffraction analysis and diffraction 

enhancement allowed for a better understanding and a better resolution of the diffractor 

features. This is very important because several works have very successfully shown 

diffraction enhancement techniques, but practical application of those diffraction 

enhanced data with significant practical results has been somehow less common (Zhou et 

al., 2017). The methodology presented in this paper has been successfully applied in 

different cases, including real field and synthetic data, with undeniable improvement for 

data interpretation. It is a practical technique that can be applied without any heavy 

computational resources.   

Page 19 of 40

EAGE Publications B.V., PO Box 59, 3990 DB, Houten, The Netherlands

Near Surface Geophysics Manuscript Proof



Near Surface Geophysics Proof for review
20 

Diffraction images and diffraction enhanced images are tools, not substitutes, for 

seismic and GPR reflection investigation. This work, and many others, has shown the 

potential of these tools and, we believe that it is only a matter of time for this approach to 

become generally accepted by interpreters. 
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CAPTION LIST FOR FIGURES 

Figure 1: a) Difference in travel time curve of diffractions (tD) and reflections (tR) on the 

common-offset and the multi-offset domain. XD is the position of diffractor; XS is the 

source position on surface. In common-offset, diffractions are hyperbolae, while 

reflections tend to represent the reflectors’ geometry (Landa et al., 1987). b) 

Exemplification of a common-offset GPR acquisition for a diffractor and reflector mode. 

Right side shows the idealized image of the model. Diffractions are registered beyond the 

offset and reflections are mainly registered within the offset (S stands for source and R is 

for receiver). 

Figure 2: Raw and processed GPR image, top and bottom, respectively. Notably, the 

events coherence, including diffraction hyperbola, is increased by processing. This is 

important for computing attributes as better as possible. 

Figure 3: Workflow for the proposed methodology. The products regarding each step are 

pointed out from step boxes. 

Figure 4: a) Synthetic model used for GPR image modeling, consisting of two diffractors 

and one reflector. b) GPR image constructed from the model presented in Figure a). c) 

Attribute filtered GPR image. It should be noted how diffractions are almost fully 

preserved while reflection is attenuated. 

Figure 5: Attributes images for synthetic data a) Dip attribute image, showing how 

diffraction flanks have high dip values, while apex regions and reflection have lower dip. 

b) Curvature is higher and more coherent at diffraction apex. c) Instantaneous amplitude 

image. 

Figure 6: Migrated synthetic profile (a) and migrated attribute filtered profile. (b) both 

showed non migrated at figure 4. Filtered image kept the diffractions, while reflection is 

almost completely removed. 

Figure 7: a) Conventional GPR image not migrated from inactive dunes in Brazil. Big 

diffraction event can be seen, which is caused by buried pipe, oriented perpendicular to 

profile direction. b) Conventional migrated profile. c) Attribute filtered and migrated 

images, with the main diffraction preserved, while the reflections were strongly removed. 
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Figure 8: Outcrop of sandstones crosscut by sigmoidal quartz veins (tension gashes, 

highlighted in yellow indicated by TG). The profile shown below, the same of Figure 9a, 

was acquired over the road, below the outcrop. Modified from the figure presented by 

Magalhães et al. (2017). 

Figure 9: a) Conventional GPR image not migrated from sandstones with quartz veins. 

Diffractions related to the veins are prominent at the middle of the profile and show 

asymmetry toward right. b) Same profile as the previous but migrated. The strong dipping 

reflections on the left side should be noted. c) The reflections are not totally removed, but 

still the diffractions are preserved while the reflections are attenuated. 

Figure 10: The left side shows the sites’ photos, where bioherms were imaged using GPR 

by the study conducted by Seabra de Lima et al. (2018). The picture at the top shows the 

bioherm A in detail, with white arrows indicating its boundaries. Below is the overview 

of the outcrop, with A and B indicating the bioherms. On the right side, the sketch of the 

site shows the edge of the small cliff, the outcropped bioherms limits, and the GPR 

profiles show the present work. Sketchmodified from figure presented by Seabra de Lima 

et al. (2018). 

Figure 11: Profile 1 without interpretations. a) Conventional GPR image migrated. b) 

Attribute filtered migrated image. c) Conventional image not migrated. The same profiles 

are shown in Figure 12. 

Figure 12: Profile 1 interpreted. a) Non migrated: Red arrows indicate the more 

symmetrical and complete diffractions related to the more vertical boundaries of 

bioherms. The yellow arrows point to the half diffraction hyperbolas, which probably 

indicate curved and less vertical geometry of those boundaries at this region. Red line is 

the time when diffractions change patterns. suggesting that above this limit, the 

boundaries are more vertical and start to flat bellow it. Green circles highlight the 

diffractions at possible bottoms of bioherms, indicating that they are more rounded 

instead of a flat reflector. b) and c) show attribute filtered and conventional GPR images, 

respectively, which are both migrated. The number labels are the same referred on text 

(see it for details). The yellow and black solid lines are bioherms inferred limits and bases. 

The black arrows point to some highlighted diffractions. 
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Figure 13: Instantaneous amplitude attribute of the a) attribute filtered GPR image, and 

b) conventional GPR image. Bioherms limits are clearly seen at the filtered image, while 

the intensity of the reflections on the conventional image makes the boundary 

interpretation a harder task. 

Figure 14: The W-E profile above bioherm Bshown in the sketch presented in Figure 10. 

a) Conventional image. b) The instantaneous amplitude attribute image of a). c) The 

attribute filtered image. d) The instantaneous amplitude attribute of c). Again, zone 

corresponding to the bioherm boundary is thinner at the filtered image, allowing for its 

less ambiguous interpretation. Specially, the region indicated by the green arrow, the 

possible boundary is defined more clearly. 
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Figure 1: a) Difference in travel time curve of diffractions (tD) and reflections (tR) on the common-offset 
and the multi-offset domain. XD is the position of diffractor; XS is the source position on surface. In 

common-offset, diffractions are hyperbolae, while reflections tend to represent the reflectors’ geometry 

(Landa et al., 1987). b) Exemplification of a common-offset GPR acquisition for a diffractor and reflector 
mode. Right side shows the idealized image of the model. Diffractions are registered beyond the offset and 

reflections are mainly registered within the offset (S stands for source and R is for receiver).  
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Figure 2: Raw and processed GPR image, top and bottom, respectively. Notably, the events coherence, 
including diffraction hyperbola, is increased by processing. This is important for computing attributes as 

better as possible.  
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Figure 3: Workflow for the proposed methodology. The products regarding each step are pointed out from 
step boxes.  
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Figure 4: a) Synthetic model used for GPR image modeling, consisting of two diffractors and one reflector. 
b) GPR image constructed from the model presented in Figure a). c) Attribute filtered GPR image. It should 

be noted how diffractions are almost fully preserved while reflection is attenuated.  
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Figure 5: Attributes images for synthetic data a) Dip attribute image, showing how diffraction flanks have 
high dip values, while apex regions and reflection have lower dip. b) Curvature is higher and more coherent 

at diffraction apex. c) Instantaneous amplitude image.  
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Figure 6: Migrated synthetic profile (a) and migrated attribute filtered profile. (b) both showed non migrated 
at figure 4. Filtered image kept the diffractions, while reflection is almost completely removed.  
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Figure 7: a) Conventional GPR image not migrated from inactive dunes in Brazil. Big diffraction event can be 
seen, which is caused by buried pipe, oriented perpendicular to profile direction. b) Conventional migrated 
profile. c) Attribute filtered and migrated images, with the main diffraction preserved, while the reflections 

were strongly removed.  
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Figure 8: Outcrop of sandstones crosscut by sigmoidal quartz veins (tension gashes, highlighted in yellow 
indicated by TG). The profile shown below, the same of Figure 9a, was acquired over the road, below the 

outcrop. Modified from the figure presented by Magalhães et al. (2017).  
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Figure 9: a) Conventional GPR image not migrated from sandstones with quartz veins. Diffractions related to 
the veins are prominent at the middle of the profile and show asymmetry toward right. b) Same profile as 
the previous but migrated. The strong dipping reflections on the left side should be noted. c) The reflections 

are not totally removed, but still the diffractions are preserved while the reflections are attenuated.  
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Figure 10: The left side shows the sites’ photos, where bioherms were imaged using GPR by the study 
conducted by Seabra de Lima et al. (2018). The picture at the top shows the bioherm A in detail, with white 
arrows indicating its boundaries. Below is the overview of the outcrop, with A and B indicating the bioherms. 

On the right side, the sketch of the site shows the edge of the small cliff, the outcropped bioherms limits, 
and the GPR profiles show the present work. Sketchmodified from figure presented by Seabra de Lima et al. 

(2018).  
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Figure 11: Profile 1 without interpretations. a) Conventional GPR image migrated. b) Attribute filtered 
migrated image. c) Conventional image not migrated. The same profiles are shown in Figure 12.  
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Figure 12: Profile 1 interpreted. a) Non migrated: Red arrows indicate the more symmetrical and complete 
diffractions related to the more vertical boundaries of bioherms. The yellow arrows point to the half 

diffraction hyperbolas, which probably indicate curved and less vertical geometry of those boundaries at this 

region. Red line is the time when diffractions change patterns. suggesting that above this limit, the 
boundaries are more vertical and start to flat bellow it. Green circles highlight the diffractions at possible 
bottoms of bioherms, indicating that they are more rounded instead of a flat reflector. b) and c) show 

attribute filtered and conventional GPR images, respectively, which are both migrated. The number labels 
are the same referred on text (see it for details). The yellow and black solid lines are bioherms inferred 

limits and bases. The black arrows point to some highlighted diffractions.  
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Figure 13: Instantaneous amplitude attribute of the a) attribute filtered GPR image, and b) conventional GPR 
image. Bioherms limits are clearly seen at the filtered image, while the intensity of the reflections on the 

conventional image makes the boundary interpretation a harder task.  
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Figure 14: The W-E profile above bioherm Bshown in the sketch presented in Figure 10. a) Conventional 
image. b) The instantaneous amplitude attribute image of a). c) The attribute filtered image. d) The 

instantaneous amplitude attribute of c). Again, zone corresponding to the bioherm boundary is thinner at 
the filtered image, allowing for its less ambiguous interpretation. Specially, the region indicated by the green 

arrow, the possible boundary is defined more clearly.  
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 
Este capítulo traz uma discussão sobre os resultados apresentados bem como da 

relevância do tema de difrações para sísmica e GPR, ressaltando as contribuições da 

metodologia, como ele pode ser melhorada e sumarizando a ideia e o trabalho como um 

todo. 

Difrações e reflexões carregam informações valiosas sobre heterogeneidades em 

subsuperfície. No caso das difrações, a relação com heterogeneidades em subsuperfície é 

ainda mais próxima e mesmo quando estes eventos se apresentam mesmo quando não-

focados podem servir a interpretação de feições que nem sempre são claras em perfis de 

reflexão, sísmicos ou de GPR, convencionais. Na prática nem sempre é possível 

interpretar as difrações e reflexões em uma mesma imagem. Reflexões fortes mascaram 

difrações, mesmo quando as difrações focadas são bright spots. Apesar de ser importante 

analisar as difrações na sua forma natural, quando elas não estão focalizadas, ou seja, 

quando se apresentam como hipérboles em imagens não migradas, elas podem dificultar 

a interpretação de reflexões e, às vezes, até mesmo de difrações próximas no dado. As 

difrações acabam sendo suprimidas pela migração. Na verdade isso não é de se estranhar. 

As reflexões são, e provavelmente continuarão sendo, o produto mais importante de uma 

investigação sísmica ou de uma investigação GPR. Mas tratar difrações simplesmente 

como ruído em todos os casos parece ser a abordagem errada. A terceira via é destacar 

difrações e criar imagens de difração (diffractions images) e assim contar com as 

informações das reflexões e difrações como auxílio para alcançar a melhor interpretação 

possível.  

A metodologia aqui apresentada visa exatamente realçar as renegadas difrações 

usando atributos GPR. Ficou demonstrada a vantagem de destacar difrações como recurso 
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para interpretação das feições que as causam, como no caso das bioermas. A análise de 

difração e o realce da difração permitiram um melhor entendimento e uma melhor 

resolução no dado dos limites daquelas bioermas. A aplicação prática para interpretação 

de imagens com difrações realçadas é uma contribuição importante deste trabalho. Isso 

por que vários trabalhos têm apresentado várias técnicas de realce de difração muito bem-

sucedidas, mas a aplicação prática desses dados com difrações realçadas com melhorias 

significativas para interpretação são bem menos comuns (Zhou et al., 2017). O uso de 

atributos para o realce de difrações foi realizado com sucesso em diferentes casos, 

incluindo dados reais e sintéticos, com melhoria inegável para interpretação de dados. 

Assim, o objetivo proposto inicialmente foi alcançado com uma técnica prática que pode 

ser aplicada sem a necessidade de recursos computacionais pesados.  

Técnicas para o realce de difração em dados multi-offset pré-empilhados 

parecem ser mais as mais comuns (Khaidukov et al., 2004; Bansal e Imhof, 2005; Tarner 

et al., 2006; Moser e Howard, 2008; Berkovitch et al., 2009). Isso sugere que destacar 

difrações em offset comum, o domínio de aquisição regular para dados GPR e zero-offset 

que é o domínio mais comum para interpretação de dados sísmicos é aparentemente mais 

difícil de fazer ou tem menos interesse (não obstante os exemplos de Landa, 1987; 

Papziner e Nick, 1998; Fomel et al., 2007; Zhou et al., 2017). A metodologia apresentada 

aqui foi aplicada nos dados de offset-comum, isto é, no domínio mais usual para aquisição 

de dados GPR, mas com adaptações também poderia ter sido aplicada em dados de pré-

empilhados de multi-offset sem perda. 

Apesar dos resultados satisfatórios, a metodologia de realce de difrações ainda 

tem espaço para melhorias futuras. A difração é um fenômeno essencialmente 

tridimensional (Berkovitch et al., 2009). Dados tridimensionais favorecem difrações – 

eles contém energia difratada em 3D para ser focada em vez de apenas difrações 2D – e 



Dissertação de Mestrado PPGG-UFRN Albuquerque, F. R. 
 

81 
 

a aplicação da mesma metodologia aqui proposta com uso de dados 3D poderia ajudar a 

se obter melhores resultados. Além disso, para dados 3D, as difrações têm mais atributos 

que permitiriam que sua distinção fosse refletida. Para dados 3D, as difrações têm 

geometria 3D de domo ou túnel (dependendo do tipo de difrator) que pode ser identificada 

pelo uso de atributos GPR/sísmicos, em vez de apenas o uso de intensidade de curvatura 

em uma direção 2D específica. Além disso, o uso do atributo azimuth de mergulho de 

evento para distingui-los seria melhor aplicado em relação aos dados 3D. Os conceitos de 

filtro de atributos de difração podem ser aplicados junto com outras técnicas para obter 

melhores resultados. 

Segundo Khaidukov et al. (2004), uma imagem de difração (diffraction image) 

é uma imagem sísmica (mas por analogia dos métodos a definição se adequá para imagens 

de GPR) com reflexões idealmente removidas ou, pelo menos, atenuadas. No entanto, 

não existe um limite claro e quantificável para o que pode ser chamado de imagem de 

difração. Este trabalho não afirma que a metodologia de filtro de atributos remove 

completamente as reflexões. A energia remanescente pertencente aos dados, após a 

filtragem, não é necessariamente energia de difração. No entanto, ficou claro que as 

difrações foram realçadas pela metodologia. A razão difrações/reflexões foi elevada. 

Mesmo assim, o termo imagem de difração foi evitado e foi substituído pelo termo 

imagem com difrações realçadas, termo mais descritivo. 

Imagens de difração e imagens com difrações realçadas são ferramentas extras, 

e não substitutas, para método sísmico de reflexão e GPR. Este trabalho mostrou, e muitos 

outros já o haviam feito antes, o potencial dessas ferramentas e, acreditamos que é apenas 

uma questão de tempo para que essa abordagem seja geralmente aceita pelos interpretes. 
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