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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é a caracterização de depósitos fluviais da Formação Marizal que representam o 

preenchimento de um canal abandonado. Para tanto, foram construídos modelos 3D das exposições a partir de 

fotografias obtidas com a ajuda de drones. Os depósitos estudados ocorrem no topo do Membro Banzaê, da Formação 

Marizal e situam-se no Povoado de Campo do Brito, a norte da sede urbana do município de Banzaê-BA, num dos 

acessos à localidade conhecida como Fazenda Retiro. Desenvolveu-se um fluxo de trabalho para a extração de dados 

sedimentológicos e interpretação detalhada dos modelos 3D resultantes do processamento com o software Photoscan 

da Agisoft de fotografias tiradas com drone do tipo multirotor. A partir dos levantamentos, foram obtidos afloramentos 

virtuais que possibilitaram a extração de parâmetros sedimentológicos quantificáveis, como orientações de superfícies e 

parâmetros dimensionais, comparáveis a dados obtidos diretamente em campo por técnicas convencionais.  
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Introdução 
A descrição, interpretação e a modelagem tridimensional 
caracterizados por propriedades sedimentológicas, 
geométricas e petrofísicas de reservatórios geológicos 
depende da integração de informações de diversas 
fontes, como levantamentos geofísicos e poços. No 
entanto, há dificuldades relacionadas ao acesso e a 
manipulação de dados tridimensionais para se obter uma 
descrição detalhada de afloramentos.  
Acompanhando o grande desenvolvimento da tecnologia 
nos últimos tempos, o desenvolvimento das técnicas 
para obtenção de informações do espaço tridimensional 
também avançaram e se desenvolveram, incluindo a 
tecnologia dos veículos aéreos não tripulados (VANTs). 
(e.g. Tavani et al., 2014; Chesley et al., 2017). 
A partir das fotografias obtidas com VANTs e dos dados 
dos depósitos fluviais de idade Aptiana, da área 
selecionada na Bacia do Tucano - BA, desenvolveu-se 
um fluxo de trabalho utilizando-se das ferramentas de 
softwares como Mission Planner, Photoscan e Lime, 
culminando na extração de parâmetros 
sedimentológicos, como espessuras e orientações de 
estruturas sedimentares, possibilitando assim a 
delineação de feições sedimentares em escalas 
relevantes para estudos de análogos de reservatório. 
Esse projeto de iniciação científica integra o projeto de 
auxílio à pesquisa “Abordagens quantitativas de 
depósitos fluviais de grande porte: geologia de campo 
integrada a modelos 3D de afloramentos obtidos por 
fotogrametria” (Processo FAPESP 2016/19736-5), 
vigente até janeiro de 2019. 

Resultados e Discussão 
A extração de dados geométricos e dimensionais dos 
afloramentos, com ênfase em séries de estratificações 
cruzadas, cosets de estratificações cruzadas (e.g. Freitas 
et al., 2017), foi realizada com o software LIME da Virtual 
Outcrop Group, da Universidade de Bergen. 
Os resultados foram comparados com dados obtidos 
manualmente a partir dos afloramentos estudados.  

 
Figura 1 - Membro Banzaê - Banzaê (BA) 

 
Também foram estudadas a geometria de superfícies 
limitantes de depósitos de cinturões de canais.  

Conclusões 
Os estudos realizados neste projeto possibilitaram a 
descrição e medição de detalhes da geologia fluvial 
preservada em áreas de difícil acesso e em proporções 
muito maiores do que o permitido por técnicas 
convencionais. A análise dos afloramentos virtuais 
permitiu também suplantar o viés da escala e da 
perspectiva da observação de objetos de estudo de 
grandes dimensões.  
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