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RESUMO: Parte dos reservatórios petrolíferos do mundo, cerca de 60% das reservas de 
hidrocarbonetos e 40% das reservas de gás, encontram-se em rochas carbonáticas. Com o 
crescente interesse em ampliar os estudos nesse tipo de reservatório, em parte devido à 
descoberta dos campos petrolíferos do Pré-Sal, este trabalho tem como objetivo o 
imageamento de rochas carbonáticas para o estudo de reservatórios análogos utilizando o 
método Ground Penetrating Radar (GPR) e Remotly Piloted Aircraft Systems (RPAS), 
popularmente conhecido como Drone. O GPR é um método geofísico não destrutivo, de fácil 
aquisição e apresenta um baixo custo em relação ao levantamento de dados. A área de estudo 
está localizada na Bacia de Campo Formoso, onde ocorrem as principais coberturas 
sedimentares Neoproterozóicas na porção norte do Cráton São Francisco. Foram adquiridos 
dados de GPR nos carbonatos Neoproterozóicos da Formação Salitre, usando o GPR SIR–
3000, fabricado pela Geophysical Survey Systems Incorporated (GSSI), acoplado a antenas de 
400 MHz. Os perfis GPR coletados têm em torno de 12 m de profundidade. Os dados de drone 
foram coletados em três alturas de voo (30 m, 50 m e 100 m) e duas angulações de câmera 
(60° e 90°) para o aumento da resolução espacial, com o Phatom 4 Pro. As imagens de drone 
foram processadas com sobreposição de 80%, com um grau de distorção abaixo de 5%, 
gerando um produto de alta qualidade para visualização das feições carbonáticas em duas e 
três dimensões. Os perfis de GPR mostram zonas de baixa e alta intensidade do sinal, além de 
descontinuidade dos refletores. A partir das imagens do drone foi possível identificar o padrão 
de fraturamento, feições de carste hipogênico e feições de dissolução ao longo das fraturas e 
do acamamento, além da alteração das rochas calcárias. Nas seções GPR processadas, as 
zonas de baixa intensidade de sinal foram interpretadas como material alterado decorrente do 
fluxo de fluido ao longo de fraturas sub-verticais e/ou estratificação, além de pequenas feições 
de dissolução controladas por fraturas com condutos de diferentes tamanhos. As zonas com 
maior dissolução são geradas pela conexão de fraturas inclinadas que se fundem, criando 
feições de poucos centímetros a centenas de metros, que também são observadas nas 
imagens de drone e de campo. A metodologia aplicada mostra-se capaz de auxiliar no 
prognóstico sobre o comportamento desses reservatórios. Desta forma, este trabalho irá 
contribuir para o estudo de reservatórios análogos devido sua importância para a indústria de 
óleo e gás. 
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