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A presente pesquisa é uma análise exploratória de dados, que visa estudar os 

valores de Dimensão Fractal Dinâmica (DFD) para diferentes alvos no oceano, 

utilizando imagens de Radar de Abertura Sintética (SAR) sob condições ambientais 

diversas. A metodologia consiste em retirar amostras lineares de alvos de interesse 

das imagens SAR e considera a sequência dos valores dos pixels como uma estrutura 

fractal. Tal estrutura foi virtualmente submetida a um movimento harmônico simples 

com três graus de liberdade, resultando em três DFD’s (Dm, Dh e  Dv). O conjunto de 

dados utilizados abrange 22 imagens RADARSAT-2 obtidas durante o ano de 2012 na 

região da Baia de Campeche (Golfo do México). Estas foram agrupadas em cinco 

cenários ambientais, utilizando como critérios a intensidade do vento e a altura 

significativa de onda. As imagens SAR foram processadas de forma a gerar cinco 

produtos: escala de cinza, número digital, σ0, β0 e γ0. Para todos os produtos foram 

analisados quatro tipos de alvos: (1) regiões do mar com espalhamento difuso do sinal 

de radar; (2) plataformas e embarcações (P&E); (3) manchas de óleo; (4) falsos alvos 

(áreas com velocidade do vento < 3 m/s). Os resultados mostraram que Dh possui 

intervalos bem definidos para as amostras de mar, óleo e falso alvo nos produtos σ0, 

β0 e γ0. Por fim, foram utilizados três modelos de classificação de dados baseados em 

aprendizado de máquina para distinguir entre amostras de óleo e falsos alvos. O 

modelo Support Vector Machine (SVM) apresentou melhor acurácia (76%) para σ0 e 

γ0. 
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This research is an exploratory data analysis aiming to study Dynamics 

Fractal Dimension (DFD) values for different targets in the ocean, using Synthetic 

Aperture Radar (SAR) images under different environmental conditions. The 

methodology is focused in taking linear samples of specific targets in SAR images to 

consider the sequence of pixel values as a fractal structure. Such structure is virtually 

subjected to a simple harmonic motion with three degrees of freedom, resulting in three 

DFD’s (Dm, Dh and Dv). The dataset includes 22 RADARSAT-2 images acquired 

during 2012 in the Campeche Bay region (Gulf of Mexico). These images were 

grouped into five environmental scenarios, using the wind speed and the significant 

wave height as selection criteria. The SAR images were processed to generate five 

products: gray scale, digital number, σ0, β0 and γ0. For all products, four types of 

targets were analyzed: (1) sea regions with diffuse scattering of the radar signal; (2) 

platforms and vessels (P&E); (3) oil slick; (4) false targets (areas with wind speed <3 

m/s). The results show that Dh has well-defined ranges for sea samples, oil slicks and 

false targets to σ0, β0 and γ0 products. Finally, data classification including three 

models based on machine learning were used to distinguish between oil samples and 

false targets. The Support Vector Machine (SVM) model showed better accuracy (76%) 

to σ0 and γ0. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

As descobertas de grandes reservas de petróleo em regiões oceânicas 

estimularam o desenvolvimento de novas tecnologias e o aumento de interesse do 

homem pelo ambiente marinho. Como consequência das atividades de exploração, 

produção e transporte de petróleo, podem ocorrer vazamentos de óleo de plataformas, 

dutos ou descartes de embarcações. Como o petróleo não biodegradado é menos 

denso que a água do mar, o óleo permanece na superfície oceânica formando uma 

fina película. 

Nem todo óleo observado na superfície do mar é de origem antropogênica. Por 

vezes, a migração se dá de forma natural, onde o óleo flui entre falhas desde a rocha 

geradora até o assoalho oceânico e, por sua vez, alcança a superfície do mar. Esse 

fenômeno é conhecido como exsudação (oil seepage). A observação de manchas de 

óleo associadas a exsudações (seepage slicks) é de extrema utilidade para a indústria 

do petróleo, já que possibilita a identificação de sistemas petrolíferos ativos (ABRAMS, 

1996). Para tal finalidade, é necessária uma ferramenta eficaz de detecção e 

monitoramento de manchas de óleo na superfície do mar. 

Radares de Abertura Sintética (SAR – sigla em inglês referindo-se a Synthetic 

Aperture Radar) são os principais sensores orbitais utilizados com esse propósito 

(MIRANDA et al., 2004). Estes sistemas emitem ondas eletromagnéticas que 

interagem com a superfície oceânica e, ao retornarem ao sensor, permitem inferir 

informações sobre a textura da área imageada. A presença de um filme de óleo no 

ambiente marinho diminui a rugosidade superficial, fazendo com que o sinal de retorno 

seja localmente atenuado. Assim, a mancha de óleo é identificada como um alvo 

escuro nas imagens SAR, destacando-se das áreas vizinhas. Em regiões tropicais, 

caracterizadas pela frequente cobertura de nuvens, os sistemas SAR são 

imprescindíveis para o estudo sistemático de manchas de óleo associadas à 

exsudação em fronteiras exploratórias. 

Apesar da operacionalidade dos sistemas SAR, a identificação de óleo na 

superfície do mar não é tarefa trivial. Outros fenômenos físicos (e.g., ventos pouco 

intensos, ressurgência, células de chuvas e outros) também podem apresentar 

características semelhantes ao óleo em imagens SAR, podendo ser denominados de 

assemelhados ou falsos alvos (JOHANNESSEN et al., 1994). 
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Para a correta classificação de alvos escuros como, por exemplo, seepage 

slicks, normalmente são utilizados outros dados orbitais durante a interpretação das 

imagens SAR. Produtos exibindo a velocidade do vento, temperatura da superfície do 

mar (TSM), temperatura de topo de nuvem (TTN) e concentração de clorofila-a são 

alguns exemplos empregados com essa finalidade (PEDROSO, 2009). 

Diversos algoritmos são desenvolvidos com o objetivo de automatizar a 

detecção e classificação de alvos escuros. Algumas técnicas encontradas na 

bibliografia são o reconhecimento de padrões, medidas de atenuação do espectro de 

frequência, abordagens probabilísticas, segmentação e agrupamento de imagens, 

técnicas de aprendizado de máquina para diferenciação de atributos e análise textural 

baseada em geometria fractal. 

Análises utilizando o conceito de geometria fractal têm alcançado resultados 

promissores nesse tema (KAPLAN, 1999; STEWART et al., 1993; MARGHANY et al., 

2007; 2009a; 2009b; 2009c; MARGHANY & HASHIM, 2011). A geometria fractal 

expande a abrangência da geometria Euclidiana permitindo o estudo dimensional de 

estruturas irregulares. Existem diversos métodos para determinar a dimensão fractal. 

SILVA (2013) sugere a hipótese que diferentes alvos em imagens SAR (óleo, 

assemelhados e plataformas) possam ser discriminados através do cálculo da 

dimensão fractal dinâmica, proposta por BARROS (2007). Os resultados pelos autores 

supracitados abriram um novo caminho cientifico a ser explorado. 

A presente dissertação busca expandir o conhecimento sobre as assinaturas 

de diferentes alvos em imagens SAR, através do cálculo da Dimensão Fractal 

Dinâmica (DFD). Adicionalmente, são avaliados os efeitos das condições ambientais 

(vento e onda) sobre a DFD. Por fim, são propostos modelos de classificação 

baseados em aprendizado de máquina com objetivo de discriminar óleo e 

assemelhados, utilizando unicamente os atributos advindos da análise fractal. 
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1.2 MOTIVAÇÃO CIENTÍFICA 
O método clássico de identificação e classificação de alvos escuros associados 

a manchas de óleo em imagens SAR emprega diversas ferramentas. No entanto, o 

fato deste procedimento depender da avaliação de um especialista, em alguns 

aspectos, confere à classificação um caráter parcialmente subjetivo. 

A metodologia aqui proposta pretende contribuir para o desenvolvimento de 

uma ferramenta de classificação de imagens SAR, onde há redução na subjetividade 

de interpretação, o que pode futuramente tornar a diferenciação entre manchas de 

óleo e assemelhados uma análise de caráter determinístico. 

No Golfo do México ocorre uma das maiores províncias petrolíferas do mundo, 

a qual inclui a proeminente exsudação de Cantarell. Diante da riqueza de informações 

disponíveis, em virtude do monitoramento sistemático com imagens SAR, e da 

presença frequente de óleo na superfície, a região é propícia para o desenvolvimento 

do estudo, conforme pode ser verificado no trabalho de CARVALHO et al. (2016). 

 

1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 GERAL 
A presente pesquisa objetiva a caracterização da Dimensão Fractal Dinâmica 

(DFD) de alvos observados na superfície do oceano que apresentam diferentes 

estruturas espaciais em imagens SAR. Além disso, este estudo busca entender a 

influência das condições ambientais na análise proposta através da adoção de 

diferentes cenários meteo-oceanográficos como condicionante ambiental 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

• Definir cenários meteo-oceanográficos para a região de estudo que 

sejam relevantes para a análise de dados SAR; 

• Selecionar, dentre os dados disponíveis no banco de imagens pré-

existente, as imagens que correspondam aos diferentes cenários; 

• Discutir o melhor método de processamento digital de imagens para a 

análise; 

• Criar o maior número possível de amostras de diferentes tipos de alvos 

nos cenários ambientais propostos; 
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• Identificar possíveis peculiaridades nos valores das DFD’s atribuídas às 

condições ambientais ou aos tipos de alvos; 

• Diferenciar manchas de óleo e assemelhados em imagens SAR, 

considerando os valores de DFD e o emprego de classificadores 

baseado em aprendizado de máquina. 

 

1.4 DESCRIÇÃO SUCINTA DA METODOLOGIA PROPOSTA 
O primeiro passo consistiu em uma pesquisa bibliográfica como suporte à 

definição dos cenários ambientais relevantes para a identificação de manchas de óleo 

em imagens SAR. Determinados os cenários, foi feita uma busca no banco de dados 

pré-existente para selecionar imagens que lhes sejam compatíveis. As imagens foram 

processadas de diferentes formas e retiradas amostras (transectas) dos alvos escuros 

e outros alvos de interesse. Em seguida, foram calculadas as DFD’s para cada 

amostra, analisadas estatisticamente as distribuições das variáveis e, finalmente, 

efetuada a classificação baseada em aprendizado de máquina. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma empregado na metodologia proposta. 
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Figura 1 – Fluxograma da metodologia empregada. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 
O Golfo do México é o maior do mundo, com extensão longitudinal e meridional 

de 1.600 e 900 km, respectivamente, totalizando uma área de aproximadamente 1,6 x 

106 km² (PEDROSO, 2009). Tal feição geográfica é delimitada pelos Estados Unidos, 

a norte, pelo México, a oeste e sul, bem como pela ilha de Cuba, a sudeste (Figura 2). 

Conecta-se ao Oceano Atlântico através do estreito da Flórida (a norte) e ao Mar do 

Caribe através do canal de Yucatan (a sul). 

O Golfo do México apresenta uma grande importância econômica, sobretudo 

quanto à produção de petróleo. Neste aspecto, destaca-se a região de Cantarell, com 

grande quantidade de plataformas de petróleo e gasodutos. Esta região é localizada 

na Baía de Campeche (México), a oeste da península de Yucatan (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Golfo do México, com destaque para a área de estudo, a Baía de Campeche. 
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O complexo de Cantarell apresenta tectônica salina associada à geração ativa 

de petróleo. As falhas nas litologias afetadas pelo movimento de domos salinos 

(halocinese) criam “caminhos” de migração entre a rocha geradora e o leito marinho 

(PEDROSO, 2009). Como o óleo é menos denso do que a água do mar, uma vez 

disponível no assoalho oceânico, tende a se deslocar até a superfície do mar. Este 

fenômeno é conhecido como exsudação natural (Figura 3). 

 

Figura 3 - Exsudação de Cantarell no México. Fonte: QUINTERO-MARMOL et al (2003). 

 

O regime de ventos no Golfo do México possui grande variabilidade, tanto em 

escala temporal como espacial, e apresenta uma sazonalidade bem marcada. Essa 

sofre influência dos ventos alísios e das frentes frias que atingem a área, 

principalmente entre setembro e maio. Além desses fenômenos meteorológicos, a 

Baia de Campeche também sofre intensas condições de vento durante o período de 

junho a novembro, devido à estação de furacões do Atlântico (MASTERS, 2010). 

A direção predominante anual dos ventos na região da Baia de Campeche é de 

leste. O óleo que exsuda de Cantarell, quando atinge a superfície do mar, 

normalmente se desloca para oeste devido aos ventos predominantes (MIRANDA et 

al., 2004). 

No entanto, há um importante componente sul, que se desenvolve 

principalmente no lado oeste da mencionada baía, favorecido por um efeito de 

bloqueio causado pelo alto relevo da Sierra Madre Oriental. O vento é direcionado 

através de uma passagem de baixa altitude no Istmo de Tehuantepec (Figura 4). Esse 

padrão é mais pronunciado em dezembro e permanece até fevereiro (ZAVALA-

HIDALGO et al., 2003). 
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Figura 4 - Regiões geográficas do México. Adaptado de http://www.sheppardsoftware.com 

 

O Golfo do México faz parte da circulação do Oceano Atlântico, servindo como 

um canal para o transporte de calor, sal, nutrientes e matéria orgânica entre o Mar do 

Caribe e o Atlântico Norte (Figura 5). 

 
Figura 5 - Circulação oceânica no Golfo do México. Adaptado de http://flowergarden.noaa.gov 

 

A Corrente de Yucatan flui para norte pelo Canal de Yucatan, transportando as 

águas claras e quentes do Mar do Caribe para o interior do Golfo do México. Parte 

desta corrente pode chegar até as vizinhanças do delta do Mississipi (29°N), formando 

um grande meandro (Loop Current), que se desloca de norte para leste e, finalmente, 

para sudeste, deixando o Golfo através do Estreito da Flórida (MULLER-KARGER et 

al., 2015). 
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A Loop Current mostra instabilidades em torno de sua borda, formando vórtices 

ciclônicos, que podem crescer à medida que se propagam em torno de sua periferia. 

Por vezes, uma seção da própria Loop Current se fecha formando grandes vórtices 

anticiclônicos (sentido horário no hemisfério Norte) com diâmetro 200 a 300 km de 

diâmetro. 

A leste do Golfo do México, esses vórtices podem interagir com a plataforma 

continental e ocasionar ressurgência costeira na região. Imediatamente após o 

desprendimento de um vórtice, a Loop Current retrai em uma posição para sul, onde 

as águas fluem diretamente entre o canal de Yucatan e do Estreito da Flórida 

(MULLER-KARGER et al., 2015). 

Na Baía de Campeche, onde se localiza a região de Cantarell, as correntes 

oceânicas são principalmente para oeste, alimentadas pela corrente de Yucatan. 

MULLER-KARGER et al. (2015) destacam o pouco conhecimento disponível na 

literatura sobre a circulação da região e a necessidade de mais estudos. MIRANDA et 

al. (2004) observaram que as exsudações de Cantarell possuem movimento vertical 

quase retilíneo desde o assoalho oceânico até a superfície, indicando que as correntes 

marinhas na região são pouco intensas. 

A temperatura superficial no interior do Golfo do México passa por um ciclo 

sazonal bem marcado. As águas ganham calor pela irradiação solar entre os meses 

de abril e agosto, mas perdem calor entre setembro e março. A perda de calor no 

inverno é acelerada por tempestades e massas de ar frio (ZAVALA-HIDALGO et al., 

2006). A interação entre as águas quentes superficiais e a atmosfera serve como fonte 

de energia para tempestades tropicais e furacões (HONG et al., 2000; HU & MULLER-

KARGER, 2007; NHC). 

Quanto à produtividade primária, há duas feições importantes na região. A 

primeira é o giro ciclônico permanente no interior da Baia de Campeche e a 

ressurgência na borda nordeste de da península de Yucatan. Ambos promovem a alta 

produtividade de fitoplâncton, aumentando a concentração de nutrientes (MERINO, 

1997; GONZALEZ et al., 2000). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 
3.1 SENSORIAMENTO REMOTO POR RADAR 

Os sistemas de radar são sensores remotos do tipo ativos, ou seja, não 

dependem da irradiância do Sol, pois emitem sua própria fonte de energia. Dessa 

forma, o sistema pode coletar informações tanto de dia quanto à noite. 

O sinal eletromagnético transmitido pela antena propaga-se como uma frente 

de onda até atingir a superfície terrestre. O pulso interage com os diferentes materiais 

da superfície e sofre espalhamento em inúmeras direções. Parte do sinal retorna ao 

sensor, o qual, após amplificá-lo, registra sua intensidade e o tempo duplo de trajeto 

(RORIZ, 2006). 

Um radar (acrônimo: RAdio Detection And Ranging) detecta alvos utilizando a 

faixa de micro-ondas do espectro eletromagnético. Normalmente, transmitem pulsos 

de energia com comprimentos de onda variando entre 0,5 cm a 75 cm (SABINS, 

1997). Tal intervalo permite a coleta de dados mesmo em condições meteorológicas 

adversas, penetrando nuvens, nevoeiros, fumaça, etc. A Figura 6 mostra o espectro 

eletromagnético em função da transmitância atmosférica.  

 

Figura 6 - Diagrama do espectro eletromagnético e sua transmitância atmosférica. As bandas de 
radar de alguns dos principais sistemas já operados encontram-se em destaque. Adaptado de 

RORIZ (2006). 
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As áreas mais escuras da Figura 6 indicam regiões de absorção das ondas 

eletromagnéticas pelos componentes da atmosfera (principalmente H2O, CO2 e O3). A 

altura dos trechos em branco indica o quanto de energia em determinado intervalo de 

comprimento de onda do espectro eletromagnético é capaz de ser transmitido. Tais 

trechos com alta transmitância são chamados de “janelas atmosféricas”. Na região de 

micro-ondas, existe uma “janela atmosférica” onde a energia proveniente dos alvos 

pode ser transmitida até o sistema sensor sem interferências. 

Adicionalmente, a Figura 6 também indica a região do espectro explorada por 

alguns dos principais sistemas orbitais de radar. As bandas na região das micro-ondas 

são identificadas por letras e correspondem a intervalos de frequências / 

comprimentos de onda bem definidos, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Bandas na faixa de micro-ondas do espectro eletromagnético. Adaptado de SABINS 
(1997). 

Bandas Comprimento de 
onda (cm) Frequência (GHz) 

K 0,8 - 2,4 40 - 12,5 
X 2,4 - 3,8 12,5 – 8,0 
C 3,8 - 7,5 8 - 4 
S 7,5 - 15,0 4 - 2 
L 15 - 30 2 - 1 
P 30 - 100 1 – 0,3 

 

Verifica-se na Tabela 1 que as bandas K e X referem-se aos menores 

comprimentos de onda. Essas bandas são mais suceptiveis às condições atmosféricas 

(GONÇALVES et al., 2009).  A banda C é utilizada em mapeamentos topográficos e 

no monitoramento de manchas de óleo na superfície do oceano. A banda L é 

normalmente empregada no mapeamento de florestas tropicais. A banda P possui 

maior comprimento de onda e, portanto, maior capacidade de penetração na cobertura 

vegetal. Normalmente é utilizada para confecção de MDT’s - Modelos Digitais de 

Terreno (DORNELAS, 2013). 

Além das frequências, os sensores de radar podem se diferenciar pelo tipo de 

polarização do sinal. A radiação eletromagnética se propaga independente de um 

meio material, gerando um campo elétrico que varia sua magnitude 

perpendicularmente à direção de propagação do pulso. Ao mesmo tempo, um campo 

magnético varia sua magnitude ortogonalmente a ambos (Figura 7). 
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Figura 7 - Propagação da onda eletromagnética. Adaptado de http://depts.washington.edu/ 

 

O campo elétrico pode ter orientação vertical (V) ou horizontal (H) em relação 

ao eixo da antena do sistema sensor. Ao atingir um alvo na superfície, uma porção da 

energia é despolarizada, o que afeta o sinal de retorno. A polarização transmitida e 

recebida, respectivamente, pode ser paralela (VV ou HH) ou cruzada (VH ou HV). Há 

sistemas capazes de adquirir imagens com diferentes polarizações simultaneamente, 

gravando, por exemplo, os sinais em dois registros (dual polarization), ou seja, HH e 

HV ou VV e VH (BENTZ, 2006). 

Em sua maioria, os sistemas de radar hoje em operação têm o seu registro 

proporcional à amplitude do sinal de retorno. Há, entretanto, alguns mais sofisticados 

que, além disso, registram as diferenças de fase entre a onda transmitida e recebida, 

considerando todas as polarizações possíveis provenientes do alvo. Esses últimos são 

denominados quad-pol. 

As ondas eletromagnéticas na faixa das micro-ondas interagem com os alvos 

em regiões planas em função da constante dielétrica do material, do ângulo de 

depressão (𝛾𝛾) do sistema, do comprimento de onda (λ) e da rugosidade (micro-relevo) 

da superfície (RORIZ, 2006). A Figura 8 apresenta um diagrama teórico dos ângulos 

de depressão e incidência considerando uma superfície plana. 
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Figura 8 – Diagrama representando os ângulos de depressão e incidência no caso de uma 

superfície plana. 

 

A constante dielétrica é o parâmetro que descreve as propriedades elétricas de 

um meio e que, juntamente com o ângulo de incidência, determina a quantidade de 

energia refletida, transmitida e/ou absorvida na faixa de micro-ondas por um meio 

material (INPE, 2007). 

Segundo LILLESAND & KIEFER (1994), a constante dielétrica dos materiais está 

diretamente vinculada à presença de água em sua composição. Por exemplo, 

materiais secos normalmente possuem constante dielétrica entre 3 e 8, enquanto que 

a água possui valor próximo de 80. Logo, a presença de água nos alvos pode 

aumentar consideravelmente a refletividade do sinal de radar. 

A penetração das micro-ondas nos alvos da superfície terrestre é inversamente 

proporcional à condutividade e à salinidade dos mesmos. Portanto, a interação entre o 

pulso de radar e os corpos d’água (principalmente nos oceanos) é restrita à sua 

superfície (SOLER, 2000). 

O conceito de rugosidade é definido de acordo com as irregularidades da 

superfície imageada (escala centimétrica) em função das características do sistema 

imageador (BRANDÃO & PARADELLA, 2003). 

Nesse contexto, SABINS (1997) reporta que PEAKE & OLIVER (1971) 

classificam as superfícies como lisa, intermediária ou rugosa. As superfícies lisas 

refletem toda a energia incidente com ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência 

(reflexão especular). Já as superfícies rugosas espalham a energia incidente de forma 
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difusa, enquanto que as de rugosidade intermediária refletem apenas parte da energia 

incidente, com o restante espalhado de forma difusa. 

A classificação das superfícies pode ser quantativamente efetuada de acordo 

com o critério de Rayleigh, que estima o micro-relevo (ℎ) em função do comprimento 

de onda (𝜆𝜆) e ângulo de depressão (𝛾𝛾). Segundo SABINS (1997), a relação expressa 

para uma superfície lisa é: 

 ℎ <
𝜆𝜆

8 sin(𝛾𝛾) (1) 

    

Feições com micro-relevo igual ou superior a esse valor são rugosas. Por sua 

vez, PEAKE & OLIVER (1971) propuseram uma modificação do critério de Rayleigh, 

que se encontra descrita na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação de rugosidade de superfícies. Adaptada de SABINS (1997). 

Superfície lisa Superfície rugosa intermediária Superfície rugosa 

𝒉𝒉 <
𝝀𝝀

𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬(𝜸𝜸) 
𝝀𝝀

𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬(𝜸𝜸) ≤ 𝒉𝒉 ≤
𝝀𝝀

𝟒𝟒,𝟒𝟒 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬(𝜸𝜸) 𝒉𝒉 >
𝝀𝝀

𝟒𝟒,𝟒𝟒 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬(𝜸𝜸) 

 

Vale ressaltar que uma mesma superfície pode ser classificada de forma 

distinta para comprimentos de ondas diferentes. A Figura 9 representa essa variação 

em termos práticos. 
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Figura 9 – Interação entre o pulso de radar e a superfície para as bandas X (esquerda) e L (direita). 

Adaptado de RORIZ (2006). 
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3.1.1 SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) 

Os sistemas SAR (em português: Radar de Abertura Sintética) operam com 

visada lateral e registram dados ao se deslocarem ao longo de uma trajetória (OLIVER 

& QUEGAN, 2004). Os dados são coletados com visada perpendicular à direção de 

voo. 

Seguem algumas definições: 

• Slant range - distância entre o satélite e a superfície terrestre na direção 

de visada; 

• Ground range - projeção do slant range na superfície terrestre; 

• Alcance próximo (near range) – área imageada próxima do nadir; 

• Alcance distante (far range) – área imageada mais afastada do nadir;  

• Direção de azimute (azimuth) - direção paralela ao deslocamento do 

satélite; 

• Direção de alcance (range) – direção de visada lateral do sistema 

sensor. 

A Figura 10 mostra um esquema com a representação gráfica dos conceitos 

descritos anteriormente. 

 

Figura 10 - Geometria de aquisição de uma imagem SAR. 
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Vale salientar que o intervalo do ângulo de incidência varia entre near range 

(θ1) e far range (θ2), resultando em retornos de sinal mais intensos no primeiro em 

relação ao segundo. Assim o sinal que chega à antena é mais forte para menores 

ângulos de incidência (θ2 > θ1 - Figura 10) 

A resolução espacial do sistema é definida tanto para a direção azimutal 

(Azimuth Resolution) como para o alcance no terreno (Range Resolution). 

A resolução na direção do alcance é determinada pelo ângulo de depressão do 

sistema e pela duração do pulso por ele emitido (𝜏𝜏) , segundo a relação abaixo 

(SABINS, 1997). 

 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 <
𝜏𝜏

2 cos(𝛾𝛾) (2) 

Por sua vez, a resolução na direção de azimute para um radar de abertura real 

aeroportado, cujo tamanho da antena L é fixo, é dada por: 

 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 <
𝜆𝜆𝑅𝑅
𝐿𝐿

 (3) 

onde R é o slant range. 

Assim, para tais sistemas, a melhoria da resolução em azimute está limitada 

pelas dimensões físicas da antena (L), cujo crescimento é regulado por questões de 

aerodinâmica. Os radares de abertura sintética foram concebidos para solucionar este 

problema. 

O sistema é chamado de sintético por “sintetizar” virtualmente (através de 

processamento computacional) uma antena muito longa, melhorando a resolução em 

azimute (Figura 11). 
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Figura 11 – Relação entre antena real e sintética após sucessivas amostragens. Fonte: RORIZ 
(2006). 

 

As sucessivas posições da antena do sistema são tratadas matematicamente 

como se fossem uma única antena sintética muito longa. Com esta abordagem, os 

pontos do terreno em near range são vistos por um número menor de elementos de 

antena do que em far range. Isto faz com que o comprimento efetivo da antena 

aumente na direção de alcance. Este processo irá resultar em uma resolução 

constante na direção de azimute. Em um sistema SAR, a antena de tamanho real 

pode ser aumentada sinteticamente em até 300 vezes (LILLESAND & KIEFER, 1994).  

O sinal de retorno proveniente do centro do feixe da antena real é discriminado 

através da detecção de mudanças aparentes de frequência devido ao movimento 

relativo entre o satélite e o alvo (efeito Doppler). O sinal que retorna de regiões à 

frente e atrás da trajetória terão respectivamente, aumento e diminuição da frequência 

original. O sinal que retorna das regiões centrais não possuem mudança de 

frequência. Desta forma, através do processamento do sinal de retorno modulado pelo 

efeito Doppler, um feixe de largura muito estreita pode ser gerado RORIZ (2006). 
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3.1.2 UTILIZAÇÃO DE SAR PARA A DETECÇÃO DE MACHAS DE ÓLEO 
NO MAR 

Imagens de radar têm sido utilizadas para a detecção de manchas de óleo na 

superfície do mar, tanto com o objetivo de auxiliar na exploração petrolífera, através da 

detecção de exsudações, quanto para o monitoramento de poluição por derramamento 

(MOUCHOT & GARELLO, 1998). 

O retroespalhamento na superfície do mar é dominado pelas ondas Bragg. 

Essas ondas são geradas pelo vento na superfície oceânica e variam de tamanho de 

acordo com o comprimento de onda do sensor, segundo a seguinte relação (SOLER, 

2000; JOHANNESSEN et al., 1994): 

 𝜆𝜆𝑏𝑏 =
𝜆𝜆𝑅𝑅 sin(𝜙𝜙)
2 sin(𝜃𝜃)  (4) 

onde 𝜆𝜆𝑅𝑅  é o comprimento de onda do radar, 𝜆𝜆𝑏𝑏  é o comprimento de onda 

oceânica (Bragg), 𝜃𝜃 é o ângulo de incidência do pulso eletromagnético e 𝜙𝜙 é o ângulo 

que as cristas se propagando das ondas Bragg fazem em relação à visada do radar.  

O pulso eletromagnético interage com as ondas Bragg ocorrendo ressonância 

entre o pulso incidente e o retroespalhado na direção do sensor. A ressonância gera 

interferências construtivas aumentando a amplitude do sinal. A presença de outros 

comprimentos de ondas oceânicas, além das ondas Bragg, também causam 

retroespalhamento do sinal de radar, porém não tão intenso quanto estes (MOUCHOT 

& GARELLO, 1998). 

A presença de um filme de óleo na superfície do mar modifica a tensão 

superficial, suavizando as ondas Bragg. Como consequência, o pulso eletromagnético 

incidente tem reflexão especular sobre esta região (Figura 12). Esse fenômeno 

ocasiona manchas escuras nas imagens SAR nas porções cobertas por óleo, devido à 

baixa rugosidade em relação às áreas adjacentes (ALPERS & HÜHNERFUSS, 1989).  



 
 

20 
 

 

Figura 12 – Reflexão do sinal de radar em diferentes condições. (a) Refletido por plataformas ou 
navios; (b) Mancha de óleo; (c) Região de mar. Adaptado de BENTZ (2006). 

 

MIRANDA et al. (2004) afirmam que o ângulo de incidência é um fator 

essencial quando se deseja obter o contraste adequado entre as manchas de óleo e 

suas vizinhanças. Os autores propuseram que ângulos de incidência entre 10° e 40° 

são os mais adequados em termos de contraste para este tipo de aplicação. 

Além da presença de óleo na superfície do mar, inúmeros fenômenos também 

produzem regiões com níveis baixos de retorno de sinal à antena, pois são igualmente 

associados à reflexão especular na superfície oceânica e caracterizados por feições 

escuras nas imagens SAR. Tais feições são chamadas de assemelhados, ou falsos 

alvos, por apresentarem a mesma aparência que as manchas de óleo. 

Algumas das principais feições são (Figura 13): 

a) Feições relacionadas a frentes atmosféricas; 

b) Áreas protegidas (zonas de sombra de vento); 

c) Efluentes orgânicos ou plumas de água doce; 

d) Óleos biológicos (surfactants); 

e) Células de chuva; 

f) Áreas com ventos de baixa intensidade (< 3m/s); 

g) Ondas gravitacionais atmosféricas; 
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h) Alta concentração de clorofila-a; 

i) Forte gradiente de altura de ondas oceânicas. 

 

 

Figura 13 - Feições causadas pelo baixo retroespalhamento da energia de micro-ondas incidente 
na superfície do mar. Adaptado de RORIZ (2006) e PEDROSO (2009). 
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3.1.3 DIFERENCIAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE ÓLEO E ASSEMELHADOS 

A diferenciação entre manchas de óleo e assemelhados classicamente é 

realizada por especialistas auxiliados por dados de sensores remotos orbitais. No 

entanto, a classificação das imagens por parte de intérpretes humanos impõe 

subjetividade ao processo. 

Diante disso, diversos algoritmos são desenvolvidos para detecção automática 

dos alvos. Normalmente, os procedimentos propõem a separação em duas classes 

(óleo ou assemelhados) utilizando as seguintes etapas: individualização de feições, 

cálculo de atributos (espectrais, geométricos ou contextuais) e classificação (BENTZ, 

2006). 

Uma das primeiras tentativas de desenvolver um sistema automático de 

detecção e classificação de vazamentos de óleo foi proposta por WEISTEEN et al. 

(1993). SOLBERG & SOLBERG (1996) incrementaram a metodologia anterior com o 

método de classificação por indução de árvore de decisão. 

Diversos autores propõem métodos de classificação baseados em aprendizado 

de máquina. HOVLAND et al. (1994), SOLBERG et al. (1999, 2003) e KUBAT et al. 

(1998) empregam modelos baseados em árvores de decisão.  Já CALABRESI et al. 

(1999) e DEL FRATE et al. (2000) propõem o uso de redes neurais. 

SLOGGETT & JORY (1994), ARVELYNA et al. (2001) e KERAMITSOGLOU et 

al. (2006) descreveram sistemas de classificação de derrames de óleo e falsos alvos 

presentes em imagens SAR utilizando lógica Fuzzy. 

BENTZ (2006) realizou a comparação entre classificadores de aprendizado de 

máquina (redes neurais, árvores de decisão e SVM) para a costa sudeste do Brasil. 

Foram considerados atributos espectrais, texturais, geométricos e contextuais. 

Além das abordagens supracitadas, métodos de diferenciação baseados em 

análise textural das imagens através de geometria fractal foram propostos por 

KAPLAN (1999), STEWART et al. (1993), MARGHANY et al. (2007, 2009a, 2009b, 

2009c e 2011). 
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3.2 CONCEITOS SOBRE GEOMETRIA FRACTAL 

MANDELBROT (1975) utilizou pela primeira vez o termo fractal (do latim 

fractus = fraturado, fragmentado, irregular). Sua teoria e formalidade matemática teve 

início através de estudos de contornos litorâneos. Ele observou que as medidas de 

comprimento do litoral do Reino Unido variavam em função da escala e resolução da 

medida. Além disso, seu contorno geográfico tinha uma característica estatística auto-

similar, ou seja, o mesmo formato era observado em diferentes escalas 

(MANDELBROT, 1967). 

Dessa forma, esse autor concluiu que o os contornos geográficos possuem 

comprimento infinito ou indeterminado, já que, aumentando a escala de mensuração, o 

perímetro continua a crescer indefinidamente. 

Assim, os fractais podem ser definidos como figuras geométricas ou objetos 

naturais (como no caso dos contornos geográficos) com forma fragmentada (irregular) 

em todas as escalas de observação e padrão de auto-similaridade. Normalmente, as 

figuras fractais são criadas pela iteração de uma estrutura simples, repetida sobre ela 

mesma em várias escalas. A curva de Koch é um exemplo clássico de fractal (Figura 

14). 

 
Figura 14 – Exemplo de formação fractal: Curva de Koch. Adaptado de ASSIS et al. (2004). 

 

Apesar do conceito de fractal a princípio parecer um tanto abstrato, as figuras 

fractais estão presentes na natureza e até mesmo em construções antrópicas. Afinal, 

como Mandelfrot afirmou: “Nuvens não são esferas, montanhas não são cones e 

relâmpagos não viajam em linha reta” (MANDELBROT, 1977). As figuras 15 e  16 

apresentam exemplos concretos de estruturas fractais. 
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Figura 15 – Estrutura fractal em um Brócolis Romanesco em diferentes escalas. Fonte: 

http://cargocollective.com/ 

 

 
Figura 16 – Aldeia com geometria fractal em Bai-la, Camarões. Adaptado de EGLASH (1999).   

 

A geometria fractal permite o estudo de estruturas e objetos que não se 

encaixam na geometria Euclidiana convencional. Cientistas têm utilizado este conceito 

para as mais diversas aplicações, tais como: estudos sobre drenagem de bacias 

fluviais (TAKAYASU, 1990), a geometria de relâmpagos em espaço tridimensional 

(SANUDO et al., 1995) e até mesmo aplicações na medicina moderna (CROSS et al., 

1993). 
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3.2.1 DIMENSÃO FRACTAL 

A geometria Euclidiana define a dimensão (D) como o número de variáveis 

independentes capazes de descrever um objeto no espaço. A dimensão topológica 

atribuída a um ponto é D=0, para uma reta D=1, para um plano D=2 e para um volume 

D=3. 

A complexidade de uma curva fractal não pode ser mensurada em uma única 

reta e não é suficiente para o conceito de plano. No entanto, após um número infinito 

de iterações, a mesma estrutura é capaz de preencher um plano (Figura 17), um 

volume (Figura 18) ou qualquer espaço hiperdimensional, gerando um paradoxo 

dimensional (ARENAS-RIOS, 2012). 

 
Figura 17 - Processo iterativo para a construção da curva de Hilbert. Fonte: ARENAS-RIOS (2012). 

 

 

Figura 18 – Curva de Hilbert com arranjo 3D. Fonte: http://mathworld.wolfram.com/ 

 

MANDELBROT (1975) estabeleceu o conceito da dimensão fractal, que é um 

número não necessariamente inteiro para quantificar a percepção subjetiva da 

densidade com que um fractal ocupa o seu espaço topológico subjacente. O 

entendimento da dimensão fractal pode ser introduzido pela definição do conceito de 

auto-similaridade. 
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3.2.2 AUTO-SIMILARIDADE 

A auto-similaridade pode ser representada matematicamente através da 

relação de proporcionalidade entre uma propriedade 𝑃𝑃(𝑟𝑟) medida numa escala r e o 

valor 𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑟𝑟) medido em uma resolução maior, sendo 𝑎𝑎  uma constante entre 0 e 1 

(BARROS, 2007). 

 𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑟𝑟) = 𝑘𝑘𝑃𝑃(𝑟𝑟) (5) 
 

onde 𝑘𝑘 é uma constante explicitada em função de 𝑎𝑎. 

Na maioria dos casos, é considerado que a propriedade estudada varia com a 

escala segundo a seguinte lei de potência: 

�
𝑃𝑃(𝑟𝑟) = 𝐴𝐴𝑟𝑟𝛼𝛼

𝑒𝑒
𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝛼𝛼 

 

Onde 𝐴𝐴 é uma constante e α = b – Df, sendo b um número inteiro (referente à 

dimensão topológica Euclidiana) e Df um número real (dimensão fractal).  

A partir das equações anteriores pode-se chegar à expressão adimensional: 

 log �
𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑟𝑟)
𝑃𝑃(𝑟𝑟)

� = 𝛼𝛼 log(𝑎𝑎) (6) 

 

O gráfico de log �𝑃𝑃(𝑟𝑟𝑟𝑟)
𝑃𝑃(𝑟𝑟)

� em função do log(𝑎𝑎) é representado por uma reta com 

inclinação α. Dessa forma, a partir de Df e da escala de observação (ou resolução de 

amostragem) pode-se inferir uma propriedade 𝑟𝑟  (BARROS, 2007). Assim, pode-se 

concluir que a dimensão fractal (Df) é um número real que relaciona uma propriedade 

à sua escala de observação.  

A seguir, são citados os dois principais métodos de definição de dimensão 

fractal registrados na literatura. 
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3.2.3 DIMENSÃO DE HAUSDORFF 

Felix Hausdorff propôs um método analítico para estimar a dimensão fractal em 

1919. A dimensão de Hausdorff (DFH) consiste na razão logarítmica entre a 

quantidade de unidades que formam o objeto (𝑁𝑁) e a relação entre o comprimento do 

objeto (𝐿𝐿) e o comprimento das unidades que compõem o objeto (𝜆𝜆). 

 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  lim
𝜆𝜆→0

log(𝑁𝑁)
log(𝐿𝐿 𝜆𝜆⁄ ) (7) 

A Figura 19 ilustra a aplicação da dimensão de Hausdorff para uma linha reta, 

um quadrado e a curva de Koch. 

 

 

 

Figura 19 – Dimensão de Hausdorff  para diferentes figuras geométricas. Adaptado de ARENAS-
RIOS (2012). 
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3.2.4 BOX-COUNTING 

O método consiste em sobrepor um objeto com uma grade regular com 

tamanho de célula (𝜆𝜆) e em efetuar a contagem do número de células necessárias 

para cobrir o objeto. O processo é iterado usando uma grade cada vez mais refinada. 

A dimensão fractal é então calculada através da relação exponencial entre a resolução 

da medida (λ) e o número de células preenchidas 𝑁𝑁. 

 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  lim
𝜆𝜆→0

log(𝑁𝑁)
log(1 𝜆𝜆⁄ ) (8) 

A Figura 20 apresenta um exemplo de malha utilizado no método. 

 

Figura 20 – Exemplo de malha do método box-counting. Fonte: BARROS (2007) 

 

Ao se projetar num plano cartesiano os valores de log(1 𝜆𝜆⁄ ) e log(𝑁𝑁), o objeto 

geométrico pode ser considerado um fractal se os pontos se ajustarem em uma reta. 

Isso significa que as propriedades topológicas do objeto se conservaram nas 

diferentes escalas analisadas. 

Há algumas variações na formulação do método box-counting que não se 

limitam à apresentada. O método pode ser extrapolado para o caso tridimensional ou 

n-dimensional. 

Além dos métodos citados, existem outros diversos, tais como: dimensão de 

auto-similaridade, dimensão de capacidade, agrupamento, método do variograma, 

espectro de potência, prisma triangular e análise de raízes quadradas, dentre outros 

(ARENAS-RIOS, 2012). 
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3.3 DIMENSÃO FRACTAL DINÂMICA 

Segundo BARROS (2007), cada definição de dimensão fornece um tipo de 

informação a respeito do objeto em estudo. Então, um dado objeto tem várias 

dimensões fractais, que podem ser iguais ou diferentes, dependendo do objeto e da 

própria definição da dimensão. 

O citado autor apresenta uma nova abordagem para se obter informações de 

fractais. O método consiste na atribuição de características dinâmicas ao fractal, 

considerando-o como uma estrutura de barras flexíveis. A essas barras é possível 

associar propriedades materiais e usar leis físicas que permitam prever 

comportamentos quando as mesmas são submetidas às ações de forças externas. 

Esta nova dimensão foi denominada Dimensão Fractal Dinâmica (DFD). 

São apresentadas abaixo duas variações do método, denominadas por 

BARROS (2007) como aplicação do “problema direto” e do “problema inverso”. A 

primeira refere-se à análise durante o processo iterativo de um fractal regular, como 

apresentado pela Figura 17 para a curva de Hilbert. A segunda variação do método 

consiste, dado um objeto fractal, na eliminação de partes do conjunto de forma 

iterativa e na modelagem das propriedades dinâmicas de cada subconjunto. A Figura 

21 apresenta tal abordagem aplicada à curva de Koch. 

 

Figura 21 – Processo de modelagem para dimensão fractal dinâmica da curva de Koch. (a) – Problema direto; (b) – 
Problema inverso. Adaptado de BARROS (2007). 

 

(a) (b) 
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A modelagem proposta por BARROS (2007) foi corroborada por testes 

empíricos realizados por VALLE & BARROS (2009) através de modelos de barras de 

alumínio com formas de curvas fractais (triádica e quadrática de Koch). BEVILACQUA 

et al. (2008) e BARROS (2011) ampliaram os estudos de dimensões fractais 

dinâmicas para estruturas com processo de formação aleatório. 

 

3.3.1 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO MÉTODO 

• Oscilador massa-mola 

O oscilador massa-mola é composto por uma mola ideal (mola de Hooke) com 

uma das extremidades presa a um suporte fixo e a outra extremidade ligada a um 

bloco de massa m (Figura 22). Considera-se que a mola mantém constantes suas 

propriedades físicas ao longo do tempo, possui constante de flexibilidade φ e massa 

desprezível. 

 

Figura 22 – Oscilador massa-mola. 

Quando o bloco é deslocado para um determinado ponto 𝑥𝑥, a mola sofre uma 

deformação. A força restauradora que a mola age sobre o bloco, na tentativa de voltar 

à posição inicial, é definida pela lei de Hooke como: 

 𝐷𝐷 = −
𝑥𝑥
𝜑𝜑

 (9) 

Considerando a superfície em que o bloco desliza sem atrito, a força 

restauradora da mola será a única força que atua sobre o bloco no eixo horizontal, 

caracterizando um Movimento Harmônico Simples (MHS). A equação do movimento é 

descrita abaixo: 

 𝑚𝑚�̈�𝑥 + 
𝑥𝑥
𝜑𝜑

= 0 (10) 

O sistema oscila em torno da posição inicial com amplitude (A) igual ao 

deslocamento 𝑥𝑥 (Figura 23). 
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Figura 23 – Oscilação do sistema massa-mola em MHS. Fonte: http://www.sofisica.com.br/ 

 

O período (𝑇𝑇) do movimento oscilatório é dado pela relação: 

 𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋�𝑚𝑚𝜑𝜑 (11) 

O exemplo apresentado foi estimulado a movimentar-se apenas no eixo 

horizontal (1 grau de liberdade). No entanto, o sistema pode sofrer deslocamentos em 

outros eixos, ocasionando um periodo próprio para cada grau de liberdade do 

movimento. 
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• Modelagem das curvas fractais 

A metodologia proposta por BARROS (2007), nomeada pelo autor como 

“problema inverso”, possui maior aplicabilidade e, portanto, é o método adotado neste 

trabalho. 

Considerando uma curva qualquer como uma estrutura de barras flexíveis, é 

possível obter uma relação entre o período de oscilação e o comprimento da mola. 

Assim, são eliminadas partes da estrutura, de forma iterativa, e verificadas as 

propriedades dinâmicas de cada subestrutura (𝑠𝑠). Caso as propriedades dinâmicas se 

mantenham nas diferentes escalas, então a curva é um fractal e é calculada sua 

dimensão. A Figura 24 apresenta o método aplicado a uma curva qualquer. 

 

Figura 24 – Curva como estrutura de barras flexíveis em k=2 iterações, onde T é o período e L o 
comprimento da estrutura. 

 

O período de oscilação depende da constante de flexibilidade da mola para um 

determinado movimento. A constante de flexibilidade pode ser obtida 

matematicamente através da energia de deformação (W) armazenada na estrutura. 

Considerando W como o somatório da energia interna de cada subestrutura (𝑠𝑠) de 

uma mola de tamanho 𝐿𝐿0, temos: 



 
 

33 
 

 𝑊𝑊 = �
[𝑀𝑀(𝑠𝑠)]2

2𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐿𝐿

0
𝑑𝑑𝑠𝑠 (12) 

onde 𝐸𝐸  é o módulo de elasticidade do material, 𝐸𝐸 o momento de inércia da 

seção transversal da subestrutura 𝑠𝑠  e 𝑀𝑀(𝑠𝑠)  a função que descreve a variação do 

esforço interno do momento fletor ao longo da subestrutura (ODEN, 1967). 

A função 𝑀𝑀(𝑠𝑠) pode ser entendida como a soma das funções 𝑀𝑀(𝑎𝑎−1,𝑎𝑎)(𝑠𝑠) em 

cada elemento (𝑖𝑖 − 1, 𝑖𝑖) para 𝑖𝑖 = 1, 2, 3, ..., 𝑁𝑁𝑠𝑠. Logo, temos: 

 𝑊𝑊 =
1

2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠
�� �𝑀𝑀(𝑎𝑎−1,𝑎𝑎)(𝑠𝑠)�2

𝜆𝜆

0
𝑑𝑑𝑠𝑠

𝑁𝑁

𝑎𝑎=1

 (13) 

sendo 𝜆𝜆 o comprimento dos elementos que compõem a estrutura. 

A estrutura é então submetida à deformação sob três graus de liberdade – 

momento (M), força horizontal (H) e força vertical (V), conforme a Figura 25. 

 

Figura 25 – Deformação e deslocamentos da estrutura sob três graus de liberdade (FM, FH e FV). 
Adaptado de BARROS (2007). 

 

Dessa forma, o momento fletor em cada elemento (𝑖𝑖 − 1, 𝑖𝑖) é dado por: 

𝑀𝑀(𝑎𝑎−1,𝑎𝑎)(𝑠𝑠) = 𝐷𝐷𝑀𝑀 + 𝐷𝐷𝐻𝐻 �
�𝑦𝑦𝑎𝑎 − 𝑦𝑦𝑎𝑎−1�

𝜆𝜆𝑎𝑎
+ 𝑦𝑦𝑎𝑎−1� + 𝐷𝐷𝑉𝑉 �

�𝑥𝑥𝑎𝑎 − 𝑥𝑥𝑎𝑎−1�
𝜆𝜆𝑎𝑎

+ 𝑥𝑥𝑎𝑎−1� (14) 

Os valores de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 correspondem às abcissas e às ordenadas dos nós do 

elemento (𝑖𝑖 − 1, 𝑖𝑖), como ilustrado na Figura 26. 
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Figura 26 – Distribuição do momento fletor da força vertical (a) e força horizontal (b). Adaptado de 
BARROS (2007). 

 

Pelo teorema Castigliano (ODEN, 1967), em estruturas de barras flexíveis os 

deslocamentos pontuais ( Δ𝑎𝑎 ) podem ser calculados pela taxa da energia de 

deformação interna em função da força concentrada no ponto: 

 Δ𝑎𝑎 =  
𝜕𝜕𝑊𝑊
𝜕𝜕𝐷𝐷𝑎𝑎

 (15) 

Considerando o deslocamento Δ𝑎𝑎, para cada grau de liberdade, as respectivas 

constantes de flexibilidade 𝜑𝜑𝑎𝑎  podem ser deduzidas pela equação do movimento. 

Assim, temos para cada grau de liberdade os períodos 𝑇𝑇𝑀𝑀, 𝑇𝑇𝐻𝐻, 𝑇𝑇𝑉𝑉:  

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑀𝑀)2 = 4𝜋𝜋2𝑚𝑚

𝜆𝜆𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸

(𝑇𝑇𝑠𝑠𝐻𝐻)2 = 4𝜋𝜋2𝑚𝑚
𝜆𝜆𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸

𝛺𝛺𝑠𝑠
𝑦𝑦

(𝑇𝑇𝑠𝑠𝑉𝑉)2 = 4𝜋𝜋2𝑚𝑚
𝜆𝜆𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸

𝛺𝛺𝑠𝑠𝑥𝑥

 (16) 

onde 𝜆𝜆𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠 pode ser entendido como o comprimento total da subestrutura (𝐿𝐿𝑠𝑠). 

Nota-se que o comprimento dos elementos 𝜆𝜆𝑠𝑠 não é alterado no processo iterativo, ou 

seja, 𝜆𝜆0 = 𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆2 = ...= 𝜆𝜆𝑟𝑟. Portanto, 𝜆𝜆𝑠𝑠 pode ser entendido como 𝜆𝜆𝑠𝑠 = 𝐿𝐿0𝑞𝑞−𝑠𝑠 

Por sua vez, 𝛺𝛺𝑠𝑠𝑥𝑥 e 𝛺𝛺𝑠𝑠
𝑦𝑦 representam as variáveis 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 na subestrutura 𝑠𝑠, sob a 

equação genérica: 
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 𝛺𝛺𝑠𝑠𝑘𝑘 = �
1
𝑛𝑛
�

1
3

(𝑘𝑘𝑎𝑎2 + 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎+1 + 𝑘𝑘𝑎𝑎+12 )
𝑁𝑁

𝑎𝑎=0

� (17) 

Para tornar adimensional a expressão dos períodos, cada período (𝑇𝑇𝑘𝑘)2  é 

dividido por um período de referência (𝑇𝑇0)2 , considerando o comprimento total da 

estrutura. Para cada grau de liberdade temos: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ (𝑇𝑇0𝑀𝑀)2 = 4𝜋𝜋2𝑚𝑚

𝜆𝜆0𝑁𝑁0
𝐸𝐸𝐸𝐸

(𝑇𝑇0𝐻𝐻)2 = 4𝜋𝜋2𝑚𝑚
𝜆𝜆0𝑁𝑁0
𝐸𝐸𝐸𝐸

𝛺𝛺0
𝑦𝑦

(𝑇𝑇0𝑉𝑉)2 = 4𝜋𝜋2𝑚𝑚
𝜆𝜆0𝑁𝑁0
𝐸𝐸𝐸𝐸

𝛺𝛺0𝑥𝑥

 (18) 

Como nas equações anteriores, 𝜆𝜆0𝑁𝑁0 pode ser entendido como o comprimento 

total da estrutura 𝐿𝐿0. 

Considerando que a massa (𝑚𝑚), o módulo de elasticidade do material (𝐸𝐸) e o 

momento de inércia (𝐸𝐸) são constantes durante o processo iterativo, temos: 

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ �

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑀𝑀

𝑇𝑇0𝑀𝑀
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𝑁𝑁0
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𝑇𝑇𝑠𝑠𝐻𝐻

𝑇𝑇0𝐻𝐻
�
2

=
𝑁𝑁𝑠𝑠
𝑁𝑁0

 
𝛺𝛺𝑠𝑠
𝑦𝑦

𝛺𝛺0
𝑦𝑦 =

𝑁𝑁𝑠𝑠
𝑁𝑁0

 
𝐿𝐿𝑠𝑠2

𝐿𝐿02
𝑅𝑅𝑠𝑠,0
𝑦𝑦

�
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑉𝑉

𝑇𝑇0𝑉𝑉
�
2

=
𝑁𝑁𝑠𝑠
𝑁𝑁0

𝛺𝛺𝑠𝑠𝑥𝑥

𝛺𝛺0𝑥𝑥
=
𝑁𝑁𝑠𝑠
𝑁𝑁0

 
𝐿𝐿𝑠𝑠2

𝐿𝐿02
𝑅𝑅𝑠𝑠,0
𝑥𝑥

 (19) 

onde 𝑅𝑅𝑠𝑠,0
𝑥𝑥  e 𝑅𝑅𝑠𝑠,0

𝑦𝑦  são descritos pela equação genérica: 

 𝑅𝑅𝑠𝑠,0
𝑘𝑘 =  

𝛺𝛺𝑠𝑠𝑘𝑘𝐿𝐿02

𝐿𝐿𝑠𝑠2𝛺𝛺0𝑘𝑘
 (20) 

Como o comprimento 𝐿𝐿𝑠𝑠 , resultante da iteração, é uma subestrutura de 𝐿𝐿0 , 

aquele pode ser obtido através de uma mudança de escala, conforme visto no 

conceito de auto-similaridade (item 3.2.2). 

 𝐿𝐿𝑠𝑠 = 𝑏𝑏𝑠𝑠𝐿𝐿0 (21) 
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A relação entre o número de elementos 𝑁𝑁𝑠𝑠 e a componente do comprimento na 

horizontal 𝐿𝐿𝑠𝑠 é dada por: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑁𝑁0 = �

𝐿𝐿0
𝜆𝜆𝑠𝑠
�
𝐷𝐷𝑘𝑘

𝑁𝑁𝑠𝑠 = �
𝑏𝑏𝑠𝑠𝐿𝐿0
𝜆𝜆𝑠𝑠

�
𝐷𝐷𝑘𝑘 (22) 

Portanto: 

 
𝑁𝑁𝑠𝑠
𝑁𝑁0

=  (𝑏𝑏𝑠𝑠)𝐷𝐷𝑘𝑘 (23) 

Assim temos: 
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𝑇𝑇𝑠𝑠𝑉𝑉

𝑇𝑇0𝑉𝑉
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2

= (𝑏𝑏𝑠𝑠)𝐷𝐷𝑣𝑣(𝑏𝑏𝑠𝑠)2𝑅𝑅𝑠𝑠,0
𝑥𝑥

 (24) 

Utilizando a propriedade dos logaritmos, finalmente temos: 
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 (25) 

onde 𝐷𝐷𝑎𝑎 , 𝐷𝐷ℎ , 𝐷𝐷𝑣𝑣  são as dimensões fractais para os respectivos graus de 

liberdade. 
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3.3.2 DIMENSÃO FRACTAL DINÂMICA APLICADA A IMAGENS SAR. 

SILVA (2013) propôs a utilização da dimensão fractal dinâmica para a 

caracterização de diferentes alvos em imagens SAR. Os resultados mostraram que as 

transectas podem ser consideradas fractais auto-similares, pois foi encontrada uma 

tendência linear entre o logaritmo dos períodos de vibração e o logaritmo dos 

comprimentos iterativos das transectas (Figura 27). 

 

Figura 27 - Variação do período de vibração com o tamanho da amostra. Fonte: SILVA (2013). 

 

Diferentes dimensões fractais foram calculadas para regiões oceânicas, 

manchas de óleo e alvos refletores (plataformas de petróleo). Os resultados indicaram 

que a técnica pode ser uma ferramenta promissora para a identificação de alvos em 

imagens SAR do ambiente marinho. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
4.1 MATERIAIS 

4.1.1 IMAGENS RADARSAT-2 

O RADARSAT-2 foi desenvolvido sob coordenação da CSA - Canadian Space 

Agency, em cooperação com a NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

e MDA (MacDonald Detwiller and Associates). O lançamento ocorreu em 14 de 

dezembro de 2007, possibilitando a aquisição de imagens SAR para aplicações 

científicas e comerciais (PEDROSO, 2009). 

O satélite possui órbita quase polar, heliossíncrona, altitude de 798 km e ciclo 

de repetição de 24 dias. O radar coleta dados na banda C, com frequência de 

5,405 GHz e cinco possíveis tipos de polarização HH, VV, HV, VH e quad-pol. 

O sistema suporta diversos modos de operação, conforme apresentado na 

Figura 28.  

 

Figura 28 - Modos de operação do RADARSAT-2. Fonte: http://www.asc-csa.gc.ca 

 

A Tabela 3 exibe em detalhe os diversos modos de operação, com suas 

diferentes faixas de imageamento e resoluções espaciais. Por sua vez, a resolução 

radiométrica dos produtos é de 16 bits para todos os modos de operação. 
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Tabela 3- Especificações técnicas dos modos de operação do satélite RADARSAT-2.  Adaptado de 
http://www.asc-csa.gc.ca 

Tipos de polarização Modos de operação 
Faixa de 

imageamento 
nominal (km) 

Máxima 
resolução 

espacial (m) 

Possibilidade de seleção 
de polarização simples 
ou dupla: Transmite H 

e/ou V e recebe H e/ou V 

Fine 50 8 
Wide Fine 150 8 
Standard 100 25 

Wide 150 25 
ScanSAR Narrow 300 50 
ScanSAR Wide 500 100 

Ocean Surveillance 530 Variável 

Polarimétrico: transmite 
H e V em pulsos 

alterados. Recebe H e V 
em qualquer pulso 

Fine Quad-Pol 25 12 
Wide Fine Quad-Pol 50 12 
Standard Quad-Pol 25 25 

Wide Standard 
Quad-Pol 50 25 

Possibilidade de seleção 
de polarização simples: 

Transmite H ou V e 
recebe H ou V 

Extended High 75 25 
Extended Low 170 60 

Spotlight 18 1 
Ultra-Fine 20 3 

Wide Ultra-Fine 50 3 
Extra-Fine 125 5 

Multi-Look Fine 50 8 
Wide Multi-Look 

Fine 90 8 

Ship Detection 450 Variável 

 

Maiores detalhes sobre os modos de operação, os princípios dos sistemas 

SAR dos satélites RADARSAT-1 e 2 e suas aplicações podem ser encontrados em 

VAN DER SANDEN & ROSS (2001), JACKSON & APEL (2004) e FOX et al. (2004). 

As imagens utilizadas fazem parte do acervo sob a guarda do LabSAR 

(Laboratório de Sensoriamento Remoto por Radar Aplicado à Indústria do Petróleo), 

vinculado à COPPE/UFRJ. Tais produtos foram adquiridos para um projeto de 

Monitoramento Sistemático da Atividade Petrolífera na Baia de Campeche (MSAP-

BC), desenvolvido pelo LabSAR em colaboração com a MDA e PEMEX (Petróleos 

Mexicanos). Maiores informações sobre este projeto podem ser encontradas em 

MIRANDA et al. (2004) e CARVALHO (2015). 
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4.1.2 DADOS METEO-OCEANOGRÁFICOS 

Os dados obtidos por satélites meteo-oceanográficos são empregados para 

auxiliar na interpretação das imagens de radar para fins de detecção de óleo na 

superfície do mar. Como exemplo, o trabalho de SILVA JUNIOR et al. (2003) mostra, 

através de estudo de caso no Golfo do México, a eficiência em se utilizar dados de 

diferentes satélites  para a diferenciação de alvos escuros identificados nas imagens 

SAR Para tal, as seguintes informações são a partir deles derivadas: Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM), Temperatura de Topo de Nuvem (TTN), concentração de 

clorofila-a na superfície do oceano, altura significativa de onda (Hs), além de 

intensidade e direção do vento. 

Na presente pesquisa, foram utilizadas as cartas meteo-oceanográficas 

geradas durante o projeto MSAP-BC. Estas foram compostas pela combinação de 

diferentes sensores orbitais, buscando sempre o maior sincronismo possível com o 

momento de aquisição das imagens RADARSAT-2. 

Através do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), a 

bordo dos satélites Aqua e Terra, foram adquiridos os dados usados na confecção de  

cartas de TSM, TTN e clorofila-a. Os dois primeiros são obtidos através de bandas do 

infravermelho termal, enquanto o último é resultado de um algoritmo que utiliza bandas 

do espectro visível (0,443 - 0,490 µm). 

Os dados de altura significativa de onda advêm de radares altímetros orbitais 

capazes de registrar mudanças na ordem de centímetros na superfície terrestre. 

Foram utilizados os satélites Jason-1, Jason-2, ENVISAT, CRYOSAT-2 e HY-2A, 

através da base de dados AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite 

Oceanographic Data). 

Por fim, as cartas de vento foram geradas a partir dos dados do escaterômetro 

ASCAT (Advanced SCATterometer) e do radiômetro passivo de micro-ondas SSM/I 

(Special Sensor Microwave Imager), este nos satélites do Defense Meteorological 

Satellite Program (DMSP). Quando não havia dados de satélite sincronizados com as 

imagens SAR ou ocorreram grandes regiões com lacunas de dados, foram empregados 

os resultados do modelo global de ventos GFS (Global Forecast System). 
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4.1.3 DADOS VETORIAIS 

Dentre as informações contidas no banco de dados do LabSAR, constam os 

arquivos vetoriais (formato shapefile) com os contornos dos alvos escuros 

classificados como manchas de óleo. 

A classificação dos alvos escuros como manchas de óleo (exsudações naturais 

e derrames de origem antrópica) é resultado da aplicação nas imagens RADARSAT-2 

do algoritmo de classificação textural USTC (Unsupervised Semivariogram Textural 

Classifier) descrito por MIRANDA et al.(1998). Este programa emprega a função 

semivariograma para discriminar áreas interpretadas como tendo rugosidade distintas 

levando em consideração tanto a estrutura espacial quanto a informação radiométrica 

(níveis de cinza após a remoção do ruído speckle). 

O resultado das classificações foi confirmado por observações in situ, bem 

como pelos relatórios emitidos pelas equipes da PEMEX nas plataformas de petróleo 

situadas na Baía de Campeche. 

4.1.4 SOFTWARES E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

• PCI Geomatics 2013 

O PCI é um pacote completo para a transformação de dados de sensoriamento 

remoto em informações espaciais. O software é capaz de efetuar pré-processamento, 

processamento e classificação de imagens de diversos sensores orbitais, dentre eles 

os radares imageadores. Além disso, integra tanto dados matriciais como vetoriais, 

processando diferentes formatos. O PCI foi utilizado para o tratamento digital das 

imagens do satélite RADARSAT-2. 

• ArcGIS 10.2 

O ArcGIS é um software proprietário desenvolvido pela ESRI 

(http://www.esri.com/) com o objetivo de armazenar, visualizar, editar e criar dados 

georreferenciados, tanto vetoriais como matriciais. O software foi utilizado para a 

criação das transectas e para a extração de informações nas imagens SAR já 

processadas. 

  

http://www.esri.com/
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• Python 2.7 

Python é uma linguagem voltada à programação orientada a objetos, que conta 

com uma ampla quantidade de bibliotecas para as mais diversas aplicações. Além da 

eficiência computacional e da robustez no processamento, tal linguagem apresenta 

facilidade para a escrita e interpretação de algoritmos. O número de usuários de 

Python tem crescido muito nos últimos anos, fazendo com que diversos softwares 

proprietários a tenham incorporado no seu ambiente de desenvolvimento. Os 

programas supracitados servem como exemplo, pois possuem em suas versões mais 

atuais a possibilidade de se programar em Python. 

Tal linguagem foi utilizada para automatizar ações no software ArcGIS e 

calcular os valores de dimensão fractal, bem como para analisar, processar e 

visualizar os dados, além de executar os algoritmos de aprendizagem de máquina. As 

principais bibliotecas foram scipy, numpy, arcpy, pandas, matplotlib e scikit-learn. 

 

4.2 MÉTODOS 

A metodologia proposta objetiva investigar a variação da dimensão fractal 

dinâmica de transectas em imagens SAR sob diferentes cenários ambientais, bem 

como avaliar a viabilidade de se discriminar diferentes alvos através dos valores 

resultantes. 

4.2.1 DETERMINAÇÃO DOS CENÁRIOS METEO-OCEANOGRÁFICOS. 

MIRANDA et.al (2004) descrevem algumas condições ambientais consideradas 

ideais para a identificação de manchas de óleo em imagens SAR. Segundo os 

autores, ventos com velocidade entre 3 e 8 m/s são ideais para que o contraste entre o 

mar e as manchas de óleo seja realçado. Tal intervalo foi inicialmente proposto por 

STAPLES & HODGINS (1998). 

Ventos com velocidade inferior a 3 m/s não produzem ondas capilares e 

pequenas ondas de gravidade  suficientes para o retroespalhamento Bragg do sinal de 

radar, gerando feições escuras nas imagens, similares às regiões com manchas de 

óleo. Já nas situações em que os ventos apresentam intensidade superior a 8 m/s, a 

turbulência associada a essa condição ambiental diminui consideravelmente o 

contraste de rugosidade entre a película de óleo e sua vizinhança na superfície do 

oceano. 
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MIRANDA et. al (2004) também destacam a interação do estado de mar com o 

sinal de radar. Ondas com altura significativa menores que 1,5 metro são ideais para a 

identificação de alvos escuros. Os autores afirmam que ondas maiores podem gerar 

variações locais no ângulo de incidência do pulso eletromagnético transmitido pela 

antena SAR. A dissertação de RORIZ (2006) ilustra tal afirmativa, pois apresenta um 

exemplo no Golfo do México onde ocorre um forte gradiente de altura de ondas (0,6 a 

2,3 m) em distância reduzida. Como consequência, verifica-se um forte contraste de 

rugosidade na imagem SAR expressa por uma região escura ao longo da área do 

gradiente. 

Diante disso, a presente pesquisa sugere cenários ambientais hipotéticos que 

explorem os limites de detecção de alvos escuros. Assim, foram propostos 5 cenários 

meteo-oceanográficos, onde o primeiro corresponde à condição ideal de detecção. Os 

outros cenários incluem a combinação dos diferentes limites identificados na literatura. 

Os detalhes de cada um dos cenários são descritos na Tabela 4. 

Tabela 4 - Descrição dos cenários ambientais propostos. 

Cenários Velocidade do 
vento (m/s) 

Altura de onda 
significativa (m) Descrição 

CENÁRIO 1 3 < u < 8 Hs < 1.5 Condição ideal 
CENÁRIO 2 3 < u < 8 Hs ≥ 1.5 Limitação por altura de onda 
CENÁRIO 3 u ≤ 3 Hs < 1.5 Limitação por ventos de baixa intensidade 
CENÁRIO 4 u ≥ 8 Hs < 1.5 Limitação por ventos de alta intensidade 
CENÁRIO 5 u ≥ 8 Hs ≥ 1.5 Limitação por ventos intensos e altura de onda 

 

4.2.2 AMOSTRAGEM DO BANCO DE DADOS 

Conforme mencionado no item 4.1.1, foram escolhidas imagens RADARSAT-2 

do banco de dados do LabSAR. As imagens abrangeram o período referente ao ano 

de 2012, pois este possui o maior número de registros de dados meteo-

oceanográficos associados às imagens SAR. 

Assim, foram escolhidas as imagens que se encaixassem nos critérios 

definidos para os cenários (Tabela 4) e que apresentassem a maior quantidade de 

alvos para a amostragem através de transectas. A escolha das imagens de radar foi 

influenciada pela disponibilidade dos dados meteo-oceanográficos para subsidiar sua 

interpretação. 
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4.2.3 PROCESSAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS RADARSAT-2 

As imagens adquiridas pelo satélite RADARSAT-2 possuem 1 arquivo de 

dados brutos (product.xml) e 3 arquivos de metadados referentes a 3 escalas de LUT’s 

(look-up-tables) possíveis: lutSigma.xml, lutBeta.xml, e lutGamma.xml. Esses três 

últimos arquivos são utilizados para a calibração radiométrica dos dados SAR 

(CARVALHO, 2015). 

Por sua vez, os dados importados em product.xml constituem os Digital 

Numbers (DN). Os DN’s são valores numéricos dentro de um intervalo especifico para 

cada imagem, que corresponde à correspondente aos valores de intensidade do sinal 

de retorno captado pela antena. 

Os valores de DN podem ser calibrados segundo diferentes coeficientes de 

retroespalhamento: sigma-zero (σ0), beta-zero (β0) e gama-zero (γ0). Tais coeficientes 

representam a média da refletância de um alvo normalizado por unidade de área (RSI, 

1997). Cada um deles faz menção à calibração do sinal em função a um plano de 

referência diferente, conforme apresentado na Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Planos de calibração para os dados SAR. Adaptado de CARVALHO (2015).  
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FREEMAN (1992) e EL-DARYMLI et al. (2014) destacam que os valores de DN 

são suficientes para análises qualitativas (como a classificação de imagens, por 

exemplo), mas não são recomendados para análises quantitativas. As medições dos 

coeficientes são essenciais para a comparação de dados obtidos por diferentes 

sensores ou provenientes do mesmo sensor, mas em modos de operação distintos. 

Também é recomendado o uso de dados calibrados em análises de séries temporais. 

Por outro lado, SILVA (2013), em sua aplicação pioneira, utilizou apenas a 

escala de níveis de cinza para o cálculo de Dimensão Fractal Dinâmica de diversas 

transectas em imagens RADARSAT-1 da Baia de Campeche. 

Diante disso, na presente dissertação as imagens foram processadas com a 

finalidade de gerar os seguintes produtos: 

1. Níveis de Cinza (NC-08bits): Foram aplicados filtros e realces de 

contraste nos dados com o objetivo de destacar algumas feições de 

interesse. As imagens foram transformadas em uma representação de 

escala de cinza, empregando valores entre 0 e 255. O produto é 

comparável àquele gerado por SILVA (2013); 

2. Digital Number (DN): As imagens foram processadas de forma a 

interferir o mínimo possível nos valores mensurados pelo satélite. 

Foram apenas retiradas as interferências de alta frequência (ruído 

speckel) e aplicadas as correções geométricas; 

3. Dados calibrados: Importação e processamento dos dados calibrados 

(σ0, β0 e γ0), com os mesmos procedimentos mencionados no item 

anterior. 

Nas Figuras 30 e 31, estão exibidos os fluxogramas do processamento digital 

das imagens para cada produto acima. 
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Figura 30 - Fluxograma do processamento das imagens para Níveis de Cinza (0-255). 
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Figura 31 – Fluxograma do processamento das imagens para os produtos DN, σ0, β0 e γ0. 

 

Os detalhes de cada etapa do processamento são descritos a seguir. Os itens 

exclusivos ao processamento do produto NC-08bits são destacados por um asterisco 

(*). 

• Importação dos dados 

Os dados foram importados no software PCI Geomatica de forma 

independente. Aqueles processados em Níveis de Cinza e DN são derivados do 

arquivo product.xml, enquanto os arquivos calibrados são derivados da importação 

dos metadados (lutSigma.xml, lutBeta.xml, e lutGamma.xml). 

• Aplicação do filtro APC - Antenna Pattern Compensation (*) 

As imagens SAR, devido à variação do ângulo de incidência, apresentam maior 

brilho na região do near range, gerando uma aparente gradação da escala de cinza 

em direção ao far range (REBELLO, 2012). O filtro APC busca a equalização do brilho 

da imagem através de um ajuste polinomial dos valores de DN. Os valores de DN de 

cada pixel (𝑥𝑥𝑎𝑎) são transformados em outro valor (𝑥𝑥�𝑎𝑎) de acordo com a equação abaixo 

(CARVALHO, 2015): 



 
 

48 
 

 𝑥𝑥�𝑎𝑎 =
𝑥𝑥𝑎𝑎 − 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟.

𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑎𝑎) − 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟.
 �̅�𝑥  (26) 

onde 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑎𝑎) é uma função polinomial, 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟. é o menor valor de DN da imagem e  

�̅�𝑥  a média dos valores de DN para aquela imagem. A transformação realizada é única 

para cada imagem e modifica os valores característicos dos alvos, sendo aplicável 

apenas em abordagens qualitativas. 

O filtro APC foi utilizado no processamento das imagens em Níveis de Cinza 

(08bits) em configuração “MULT”, aplicando um polinômio de segundo grau. 

• Aplicação do filtro FROST 

 O sinal de radar sofre interferências, construtivas e destrutivas, ao ser 

retroespalhado pela superfície oceânica. Tais interferências degradam a qualidade dos 

dados, visto que ocasionam grande flutuação dos valores de DN entre pixels muito 

próximos. Esse efeito é chamado de speckle e se caracteriza pela textura granular 

(efeito “sal e pimenta”) imposta às imagens (BENTZ, 2006; GENOVEZ, 2010). 

Geralmente, para a remoção ou redução do ruído speckle são utilizados 

processamento multi-look ou filtros espaciais. O filtro Frost (FROST et al., 1982) é 

recomendado para o tratamento de imagens SAR por apresentar um bom 

desempenho na relação sinal ruído e preservar a textura das imagens (SANT’ANNA et 

al. 2001). 

O filtro de Frost substitui o pixel de interesse pela soma ponderada dos valores 

interiores a uma janela móvel de n x n pixels (MANSOURPOUR et al., 2006). A 

ponderação de fatores decresce com a distância do pixel de interesse aos pixels 

locais. É um filtro convolucional linear, que minimiza o erro quadrático médio (SENA et 

al., 2013). 

No presente trabalho, foi utilizado o algoritmo FFROST do software PCI 

Geomatica com janela de 3x3 pixels. ALMEIDA-FILHO et al. (2005) demonstraram que 

essa janela é adequada para a suavização de speckle em imagens SAR. 

• Correções geométricas 

A correção geométrica das imagens foi realizada com o emprego do algoritmo 

ORTHO2 através do modelo cúbico de reamostragem. O sistema utiliza os pontos de 

controle presentes calculados pela posição e trajetória do satélite. 
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As imagens RADARSAT-2 foram georreferenciadas e projetadas no sistema de 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), Zona 15°N e Datum WGS-84 

(World Geodetic System 1984). 

• Realce de contraste – Overflow (*) 

A distribuição dos valores de DN de uma imagem pode ser representada 

graficamente por um histograma (Figura 32). A forma do histograma e seus 

parâmetros estatísticos fornecem informações sobre o contraste e o brilho da imagem. 

O brilho dos pixels é dado pela posição das barras verticais: mais à esquerda (baixo 

brilho) ou mais à direita (alto brilho). Já o contraste é diretamente proporcional ao 

espalhamento dos níveis de cinza (variância) e se caracteriza pela largura da base do 

histograma (IBGE, 2001). 

 

Figura 32 - Exemplos de histogramas de imagens digitais. Adaptado de SCHOWENGERDT (1983).  

 

Geralmente, as medidas dos alvos na superfície terrestre registradas pelo 

sensor ocupam uma pequena parte do intervalo possível de valores. Como um dos 

principais objetivos do processamento digital é a melhoria da qualidade visual da 

imagem, são utilizados realces para facilitar sua interpretação. A finalidade do 

procedimento é apresentar a mesma informação contida nos dados brutos, porém de 

uma forma mais discernível ao intérprete. 
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O Overflow consiste em um realce linear que analisa o histograma da imagem 

destacando os valores mais frequentes. Dessa forma, os valores mais extremos são 

desprezados e o intervalo que os compunha é transformado em um único valor (IBGE, 

2001). 

No processamento das imagens, foram desprezados os valores extremos de 

maior radiância (lado direito do histograma) com representatividade inferior a 0,05% do 

número total de pixels. Assim, não há perda de informação de alvos escuros, que 

constituem o principal foco das análises. O algoritmo SCALE foi utilizado para a 

realização do ajuste de contraste. 

O mesmo algoritmo foi ainda empregado para a conversão das imagens em 

escala de cinza (NC-08bits), ou seja, os dados que originalmente são mensurados em 

16 bits foram transformados em 08 bits. Essa transformação os torna mais compactos 

e facilita o processamento computacional. No entanto, há perda de informação 

radiométrica, pois os dados são suavizados e ocupam valores entre 0 e 255. 

• Exportação 

Por fim, os dados processados foram exportados como imagem .tif, 

respeitando sua resolução e preservando as informações espaciais. Após o 

processamento digital, as imagens foram importadas no software ArcGIS. 
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4.2.4 DETERMINAÇÃO DE ALVOS E CRIAÇÃO DAS TRANSECTAS 

Foram definidos quatro tipo de alvos: (1) regiões de mar, (2) plataformas e 

embarcações, (3) manchas de óleo, (4) falsos alvos - Figura 33. 

 

Figura 33 – Caracterização dos seguintes tipos de alvo: regiões de mar, manchas de óleo, 
Plataformas e Embarcações, falsos alvos. 

 

Os alvos designados como “regiões de mar”, ou apenas “mar”, constituem 

áreas de retroespalhamento difuso, típico daquele observado em imagens SAR para a 

superfície oceânica rugosa, que ocorre na presença de ventos com velocidade entre 3 

e 8 m/s. 

No conjunto Plataformas e Embarcações (P&E), foram agrupados os alvos na 

superfície do mar com intenso sinal de retorno, marcados por pixels muito claros, 

quase sempre saturados. Essa assinatura é típica de plataformas de petróleo e 

grandes embarcações, estando associada ao mecanismo de reflexão dupla do sinal de 

radar. 
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Os alvos identificados como manchas de óleo foram determinados através dos 

arquivos vetoriais já existentes no banco de dados do LabSAR. Estes são compostos 

por polígonos que delimitam a área de tais feições previamente classificadas, 

conforme descrito no item 4.1.3. 

Já para o conjunto de “falsos alvos” foram selecionados os alvos escuros, 

dentre os assemelhados disponíveis no banco de dados, apenas os relacionados às 

regiões com ventos de baixa intensidade (< 3 m/s). Essas feições foram interpretadas 

com o auxílio dos dados meteo-oceanográficos. 

Definidos os tipos de alvos, foram criados, no software ArcGIS, arquivos 

vetoriais lineares do tipo shapefile (.shp) na forma de transectas sobre cada um deles 

(Figura 34). Esses shapefiles foram usados para retirar amostras das diferentes 

imagens processadas, que posteriormente comporiam as “molas” para o cálculo das 

Dimensões Fractais Dinâmicas. 

 

Figura 34 – Exemplos de transectas. 
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Desse modo, para o mesmo shapefile, são retiradas amostras em várias 

transectas para cada produto de uma mesma imagem processada (NC-08bits, DN, σ0, 

β0 e γ0). Logo, as amostras equivalentes possuem as mesmas coordenadas 

geográficas para futuras comparações. 

Para os alvos referentes às regiões de mar e às manchas de óleo, buscou-se 

criar as transectas sobre as áreas que caracterizaram os diferentes cenários meteo-

oceanográficos (item 4.2.1). A localização dos demais tipos de alvo se limitou à sua 

ocorrência. 

4.2.5 ANÁLISE DA DIMENSÃO FRACTAL DINÂMICA 

Como já discutido no item 3, a análise da Dimensão Fractal Dinâmica (DFD) 

considera a sequência de curvas fractais como uma estrutura de barras com 

comportamento elástico-linear. No contexto das imagens SAR, a estrutura de barras é 

proveniente das transectas que amostram as informações da região de interesse nas 

imagens (Figura 35.a). A geometria do sistema massa-mola é formada pela disposição 

dos valores dos pixels ao longo das transectas (Figura 35.b). 

As estruturas modeladas são incitadas a se deslocar em movimento harmônico 

simples. A seguir, são calculados seus períodos de oscilação e relacionados com a 

medida de seu comprimento. 

Os sistemas foram simulados como se estivessem fixos em uma das 

extremidades, enquanto a outra se ligava a um corpo de massa m. Foram calculados 

os períodos naturais de vibração (𝑇𝑇0) correspondentes aos 3 graus de liberdade (eixo 

horizontal, eixo vertical e rotação) para a transecta de tamanho 𝐿𝐿0. 

Através de uma sequência iterativa, foram geradas “subestruturas” retirando o 

último pixel (da esquerda para a direita) das transectas a cada iteração. Os 

comprimentos das subestruturas (𝐿𝐿𝑎𝑎 ) e seus respectivos períodos de vibração (𝑇𝑇𝑎𝑎 ) 
foram calculados para os 3 graus de liberdade (Figura 35.c). 
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Figura 35 – Esquema gráfico da análise da DFD, onde K é o número da iteração, T o período de 

vibração e L o tamanho da mola. (a) Transecta sobre a imagem SAR; (b) Geometria da mola 
(valores dos pixels ao longo da transecta); (c) Modelagem do comportamento da mola em 

diferentes comprimentos. 

 

Os valores da DFD’s podem ser determinados pelo coeficiente angular das 

retas geradas pela projeção no plano cartesiano das razões log(𝐿𝐿𝑎𝑎 𝐿𝐿0⁄ ) (abcissas) e 

log(𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑇𝑇0⁄ )  (ordenadas) para cada grau de liberdade, conforme representado na  

Figura 27. 

Assim, foram obtidas as seguintes dimensões fractais dinâmicas: 

• Dh – Dimensão horizontal, correspondente à força axial; 

• Dv – Dimensão vertical, correspondente à força transversal; 

• Dm – Dimensão momento, correspondente à flexão. 

Os cálculos foram realizados através da adaptação do algoritmo de SILVA 

(2013) para a linguagem Python. 
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4.2.6 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

Após o cálculo dos valores da DFD, foram obtidos alguns índices estatísticos 

para a avaliação da distribuição das variáveis. Os valores extremos considerados 

outliers foram identificados e filtrados a partir do seguinte critério: 

 

x é outlier se �
𝑥𝑥 > 𝑄𝑄3 + 1,5 (𝑄𝑄3 − 𝑄𝑄1)

 
𝑥𝑥 < 𝑄𝑄1 − 1,5(𝑄𝑄3 − 𝑄𝑄1)

 

 

onde Q1 e Q3 são o primeiro e terceiro quartil, respectivamente. Q1 é o valor que 

representa 25% do conjunto de dados, enquanto Q3 representa 75%. 

Os cálculos foram efetuados para os diferentes cenários ambientais, bem como 

para os diferentes tipos de alvos: média, desvio padrão, valores máximos e mínimos, 

moda e mediana. A análise gráfica ajuda na interpretação dos dados; portanto, foram 

gerados diagramas tipo box-plot, matriz scatter-plot e matriz de correlação. 

Com o objetivo de avaliar o efeito de suavização da transformação dos valores 

de DFD obtidos para Níveis de Cinza (08bits), foi determinado o RMSPE (Root Mean 

Square Percentage Error) entre as transectas geradas nos produtos DN e NC-08bits. 

À semelhança do RMSE (Root Mean Square Error), o RMSPE mensura a raiz 

da média do quadrado dos erros entre duas variáveis, normalmente utilizado entre 

dados preditos (𝑝𝑝) e observados (𝑜𝑜). A diferença é que os valores do RMSPE são 

expressos em percentagem, o que torna sua interpretação mais intuitiva e retira a 

influência da unidade dos dados. A equação do RMSPE segue abaixo: 

 

 
𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑜𝑜,𝑝𝑝) =

�∑ �(𝑝𝑝 − 𝑜𝑜)
𝑜𝑜 �

2
𝑁𝑁
𝑎𝑎=1

𝑁𝑁
 

(27) 
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4.2.7 INFERÊNCIA ESTATÍSTICA. 

Em seguida, como as manchas de óleo e os falsos alvos são ambos escuros, 

buscou-se um método de inferência estatística para discriminar as duas populações 

considerando as amostras disponíveis. 

• Teste Shapiro-Wilk 

O primeiro passo é verificar a normalidade das populações, ou seja, se as 

variáveis possuem uma distribuição Normal, N(µ, σ), com média µ e desvio padrão σ. 

Foi utilizado o teste Shapiro-Wilk (SW) com nível de significância (α) de 0,05. O 

teste consiste em ordenar a amostra de forma crescente e aplicar a seguinte equação 

(SHAPIRO & WILK, 1965):  

 𝑊𝑊 =  
𝑏𝑏2

∑ (𝑥𝑥𝑎𝑎 − �̅�𝑥)2𝑟𝑟
𝑎𝑎=1

 (28) 

onde  a constante b é determinada por: 

𝑏𝑏 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

�𝑎𝑎𝑟𝑟−𝑎𝑎+1(𝑥𝑥𝑟𝑟−𝑎𝑎+1 − 𝑥𝑥𝑎𝑎)  𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑛𝑛 é 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟
𝑟𝑟/2

𝑎𝑎=1

� 𝑎𝑎𝑟𝑟−𝑎𝑎+1(𝑥𝑥𝑟𝑟−𝑎𝑎+1 − 𝑥𝑥𝑎𝑎)  𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑛𝑛 é 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟
(𝑟𝑟+1) 2⁄

𝑎𝑎=1

 

Note que 𝑎𝑎𝑟𝑟−𝑎𝑎+1  são constantes tabeladas de acordo com o tamanho 𝑛𝑛  da 

amostra (APÊNDICE 1 – Tabela 1.1). Os valores calculados para 𝑊𝑊  são então 

comparados com os valores 𝑊𝑊𝛼𝛼 tabelados (APÊNDICE 1 – Tabela 1.2). Se 𝑊𝑊 ≥ 𝑊𝑊𝛼𝛼, a 

hipótese de que a população tem distribuição normal é validada. 
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• Teste-t 

Caso as populações sejam consideradas com distribuição normal, realiza-se o 

teste-t (α = 0,05) para avaliação das médias (HOGG et al., 2013): 

 
𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =

�̅�𝑥 − 𝑦𝑦�

�𝑅𝑅𝑥𝑥2
𝑛𝑛 +

𝑅𝑅𝑦𝑦2
𝑚𝑚

 
(29) 

O teste-t avalia se as médias de duas populações podem ser consideradas 

distintas a partir dos dados de suas amostras (x e y). Os parâmetros (�̅�𝑥, 𝑦𝑦�) e (𝑅𝑅𝑥𝑥2, 𝑅𝑅𝑦𝑦2) 

referem-se, respectivamente, às médias e à variância das amostras, enquanto que n e 

m correspondem ao tamanho das mesmas. 

Após os cálculos, os valores de T são comparados com aqueles tabelados 

(APÊNDICE 1 – Tabela 1.3). Caso T seja menor ou igual ao valor tabelado, as médias 

das populações investigadas são consideradas iguais. 

Ambos os testes foram realizados com as DFD’s dos grupos de manchas de 

óleo e falsos alvos. Foi utilizada a biblioteca scipy.stats.shapiro para o teste SW e um 

algoritmo próprio em Python para o teste-t. 

 

4.2.8 MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO - APRENDIZADO DE MÁQUINA. 

Com o objetivo de avaliar a possibilidade de se classificar uma transecta como 

relacionada a manchas de óleo ou falsos alvos utilizando apenas as DFD’s, foram 

aplicados 3 modelos de classificação: Naive Bayes, Random Forest e SVM. 

4.2.8.1 PRÉ-PROCESSAMENTO 

Antes da aplicação dos modelos, os dados foram normalizados. A 

padronização z-score retira a tendência da média e normaliza as variáveis em função 

do desvio padrão: 

 𝑧𝑧(𝑡𝑡) =
𝑥𝑥(𝑡𝑡) − µ

𝜎𝜎
 (30) 

A variável transformada (z) possui média 0 e desvio padrão igual a 1. Esse 

método foi escolhido por ser robusto a outliers. 
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Após tal procedimento, os dados foram submetidos à Análise de Componentes 

Principais (ACP). O objetivo da ACP é eliminar a redundância provocada pela 

correlação das variáveis e reduzir a dimensionalidade do problema. Ela é realizada 

pelo cálculo da matriz de transformação linear ortogonal que, quando aplicada ao 

conjunto de dados, gera um novo conjunto de variáveis transformadas. Através da 

ACP é possível representar a maior parte da variância dos dados com menos variáveis 

(JOHNSON & WICHERN, 1992). 

Os dados foram inseridos nos modelos de classificação com e sem a 

transformação da ACP, objetivando uma comparação posterior dos resultados. 

 

4.2.8.2 MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO. 

Os modelos de classificação adotados nesta pesquisa são baseados em 

aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina (machine learning) é uma das 

áreas da inteligência artificial em que algoritmos são capazes de aprender 

determinado comportamento ou padrão automaticamente a partir de exemplos ou 

observações. Esse aprendizado indutivo pode ser de dois tipos: supervisionado ou não 

supervisionado (LORENA & CARVALHO, 2007). 

No aprendizado supervisionado, há um conjunto de exemplos previamente 

classificados (conjunto de treinamento) onde o algoritmo pode aprender sobre o 

domínio do problema. A partir dos exemplos assimilados, é formulada uma função 

capaz de determinar uma classe de novos registros baseada nos atributos dos 

exemplos considerados. Já no aprendizado não supervisionado, o algoritmo 

determina, sem um conjunto de treinamento, os padrões que possam reagrupar os 

dados em diferentes classes (MONARD & BARANAUSKAS, 2003). 

No presente trabalho, foram escolhidos três modelos de classificação 

supervisionada: Naive Bayes, Random Florest e SVM. 
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• Naive Bayes 

O classificador Naive Bayes é um modelo probabilístico baseado no Teorema 

de Bayes (BAYES,1763), que interpreta a probabilidade como o grau de conhecimento 

de um evento. A classificação é guiada pelo valor da probabilidade de um registro 

pertencer ou não a uma determinada classe tomando por referência os registros 

anteriores, como segue: 

 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑎𝑎|𝑥𝑥) =
𝑝𝑝(𝑥𝑥|𝐶𝐶𝑎𝑎)𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑎𝑎)

∑ 𝑝𝑝(𝑥𝑥|𝐶𝐶𝑎𝑎)𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑎𝑎)𝑟𝑟
𝑎𝑎=1

 (31) 

onde 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑎𝑎|𝑥𝑥)  é a probabilidade de que uma variável pertença à classe 𝐶𝐶𝑎𝑎 

baseado nos valores conhecidos da variável 𝑥𝑥 (probabilidade a posteriori). 𝑝𝑝(𝑥𝑥|𝐶𝐶𝑎𝑎) é a 

distribuição de probabilidade observada da variável x para a classe 𝐶𝐶𝑎𝑎 (distribuição de 

probabilidade condicional). 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑎𝑎)  é a probabilidade de ocorrência da classe 𝐶𝐶𝑎𝑎 

independente das observações (probabilidade a priori). O denominador é um fator de 

padronização para que os valores se mantenham entre [0,1]. 

A regra de decisão entre classes será definida pelo maior valor de 

probabilidade a posteriori. O classificador é chamado de ingênuo (Naive) por assumir 

que as variáveis de entrada são independentes ou não correlacionadas. A hipótese de 

independência das variáveis reduz consideravelmente a complexidade dos parâmetros 

a serem ajustados sem prejudicar sua eficiência. No entanto, segundo WITTEN & 

FRANK (2005), a existência de redundância nos atributos pode distorcer o processo 

de aprendizagem. 

Foi utilizado o modelo sklearn.naive_bayes.GaussianNB do pacote scikit-learn 

0.17.1 em linguagem Python. Detalhes do algoritmo podem ser encontrados em CHAN 

et al. (1982) e no portal http://scikit-learn.org/. 

 
 
 
 
  

http://scikit-learn.org/
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• Random Forest 

O classificador Random Forest (Floresta Aleatória) é uma variação de modelos 

de classificação por árvores de decisão. 

Árvore de decisão (AD) é um modelo hierárquico de aprendizagem 

supervisionada que separa o conjunto de dados em sub-regiões de forma recursiva 

até que cada seção possua apenas uma classe (ALPAYDIM, 2010). 

Uma árvore é composta por nós de decisão (teste sobre o valor de um atributo 

especifico), ramos (valores provenientes dos nós) e nós-folhas (indicadoras de 

classes). A AD pode ser representada como um conjunto de regras que percorrem as 

condições do nó principal (nó-raiz) em direção aos nós-folhas (BENTZ, 2006). A Figura 

36 apresenta o esquema de funcionamento de uma árvore de decisão. 

 

Figura 36 – Esquema gráfico de uma árvore de decisão genérica. Adaptado de CRIMINISI et al. 
(2011). 
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Na construção da árvore de decisão, procura-se associar a cada nó de decisão 

o atributo mais informativo entre aqueles ainda não utilizados no caminho desde o nó-

raiz. A maximização do particionamento do nó se dá pela comparação da distribuição 

de classes durante a construção da árvore. No caso de todas as instâncias 

pertencerem à mesma classe, o particionamento é homogêneo. Os resultados são 

maximizados através do cálculo de uma medida de impureza dos nós: Entropia 

(QUINLAN, 1986) ou Gini (BREIMAN et al.,1984). 

Um mesmo conjunto de dados pode gerar árvores de decisão distintas ao se 

alterar a posição e os valores dos nós. Dessa forma, o tamanho e o formato da árvore 

podem variar com os diferentes arranjos dos nós, tornando a configuração mais ou 

menos eficiente. Outro problema comum ao modelo de AD é o sobre ajuste 

(overfitting) aos dados de treinamento, ou seja, o modelo perde a capacidade de 

generalização aos novos dados de entrada. 

Uma alternativa para evitar o tamanho excessivo e overfiting das AD’s é a poda 

(pruning) da árvore, ou seja, retirada de alguns ramos e nós de modo a tornar o 

modelo mais eficiente. A poda pode ser determinada após a construção da AD (pós-

poda) ou pré-determinada através de condições para sua construção (pré-poda). 

O modelo Random Forest (Floresta Aleatória) é uma combinação de várias 

árvores de decisão. Cada árvore é determinada a partir da retirada de uma amostra 

(com reposição) do conjunto de treinamento. Além disso, o critério de divisão dos nós 

durante a construção da árvore é dado pela melhor separação de um subconjunto 

aleatório dos dados naquele nível hierárquico. 

Por fim, após a geração das árvores, cada uma delas “vota” em uma classe 

para os dados de entrada. A decisão final pode ser pela maioria de votos (BREIMAN, 

2001) ou pela previsão média dos classificadores individuais (BREIMAN, 1996). 

O modelo utilizado foi o skleran.ensemble.RandomForestClassifier do pacote 

scikit-learn 0.17.1, que se baseia no algoritmo C4.5 (QUINLAN, 1993) para a formação 

das árvores de decisão. 

Nessa dissertação, foram utilizadas 50 árvores de decisão para compor o 

modelo. Cada uma delas empregou o critério Gini como medidor de impureza e foi 

ajustada com pré-poda de 4 níveis hierárquicos. Os parâmetros foram definidos após 

testes empíricos para o banco de dados e recomendações do Tutorial do software 

(http://scikit-learn.org/). 

http://scikit-learn.org/
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• Support Vector Machines (SVM) 

As SVM possuem uma abordagem fundamentada na Teoria de Aprendizagem 

Estatística - TAE (VAPNIK, 1999), a qual impõe condições matemáticas que 

determinam um classificador ótimo a partir de um conjunto de dados de treinamento. 

Os critérios analisados levam em conta o desempenho do classificador no treinamento 

e a complexidade do mesmo. Quanto mais complexo o classificador, mais difícil se 

torna a generalização, ou seja, sua adaptação a novos dados de entrada (LORENA & 

CARVALHO, 2007).  

Considerando um conjunto de dados linearmente separável, há um número 

infinito de hiperplanos capazes de dividi-lo em duas classes [-1,+1]. No entanto, existe 

um hiperplano ótimo que maximiza a separação em classes com a maior margem 

possível (Figura 37). 

 

Figura 37 – Determinação de um hiperplano ótimo em uma SVM. Adaptado de 
<http://rstatistics.net/support-vector-machines/> 

 

As SVM buscam os hiperplanos ótimos aplicando os conceitos da TAE. Esses 

hiperplanos separam os dados através da determinação de vetores suporte que 

estabelecem os limites de cada classe. 

Em um conjunto de dados mais complexos (não linearmente separáveis), as 

SVM utilizam o conceito de kernel, funções não-lineares que transformam os dados de 

entrada em dados com dimensão superior, tornando-os linearmente separáveis 
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(BRAGA et al., 2003). A Figura 38 apresenta um exemplo de problema não 

linearmente separável em 2D sendo transformado por uma função kernel (ϕ) em 

dimensão 3D. 

 

Figura 38 – Aplicação de função kernel ϕ: transformação de um problema complexo em um 
problema linearmente separável em dimensão superior. Adaptado de 

http://www.imtech.res.in/raghava/rbpred/svm.jpg 

 

Existem diversas funções kernel, tais como: linear, polinomial, sigmoidal e 

gaussiana ou RBF (Radial Basis Function). 

O kernel RBF é bastante empregado para resolução de problemas de 

aprendizagem devido à sua grande eficiência e simplicidade de configuração de 

parâmetros. O RBF possui dois parâmetros ajustáveis: γ (gama) e C (custo). 

O parâmetro C é um critério balanço da superfície de decisão. Um baixo valor 

de C torna a superfície de decisão suave, enquanto um alto valor tenta classificar todo 

o conjunto de treinamento corretamente. Gama define o grau de influência do conjunto 

de treinamento, ou seja, quanto maior o valor de gama, mais são afetados os valores 

próximos do conjunto de treinamento. 

Para a escolha dos parâmetros do kernel da SVM que melhor se ajustem aos 

dados, HSU et al. (2003) recomendam a técnica de grid search. A abordagem consiste 

em testar diversos valores em uma sequência exponencial para os parâmetros e 

determinar a melhor combinação através da maior acurácia com o conjunto de 

treinamento. 

Foi utilizado o algoritmo sklearn.svm.SVC do pacote scikit-learn 0.17.1, bem 

como o kernel RBF. A calibração dos parâmetros ocorreu com o uso da técnica de grid 

search através do algoritmo sklearn.grid_search.GridSearchCV. 
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4.2.8.3 ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS MODELOS 

Uma das formas mais eficientes e simples de se treinar um modelo de 

classificação e de se avaliar seu desempenho é o método de validação cruzada. 

Nesta abordagem, o conjunto de treinamento é dividido em K subconjuntos, 

sendo K-1 usados para treinamento e 1 para validação. O processo é repetido K 

vezes, variando os subconjuntos de maneira que, em cada iteração, um conjunto 

diferente seja utilizado como validação. A Figura 39 exibe um diagrama ilustrando o 

funcionamento da validação cruzada com K subconjuntos. 

 

Figura 39 – Validação cruzada de k subconjuntos. Fonte: https://ericcouto.wordpress.com/ 

 

Após cada iteração, são computados os seguintes valores: 

• Número de instâncias classificadas como verdadeiro positivo (VP); 

• Número de instâncias classificadas como verdadeiro negativo (VN); 

• Número de instâncias classificadas como falso positivo (FP); 

• Número de instâncias classificadas como falso negativo (FN). 

A acurácia é calculada a partir da divisão das predições corretas sobre o total 

de predições, conforme estabelecido abaixo: 

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟á𝐴𝐴𝑖𝑖𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑃𝑃 + 𝑉𝑉𝑁𝑁

𝑉𝑉𝑃𝑃 + 𝑉𝑉𝑁𝑁 + 𝐷𝐷𝑃𝑃 + 𝐷𝐷𝑁𝑁
 (32) 

A média das K acurácias calculadas para todas as iterações é computada para 

a avaliação do desempenho dos diferentes modelos. Nesta pesquisa foi utilizado o 

algoritmo sklearn.cross_validation.cross_val_score, com 50 subconjuntos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram escolhidas 22 imagens RADARSAT-2, dentre as disponíveis no banco 

de dados do LabSAR para o ano de 2012. Os modos de operação empregados foram 

ScanSar Narrow A (SCNA) e ScanSar Narrow B (SCNB). 

Ambos são variações do modo SCN descrito na Tabela 3, com cobertura 

nominal de 300 km, resolução espacial de 50 metros e resolução radiométrica de 16 

bits. O SCNA apresenta ângulos de incidência entre 20º e 39º, enquanto que para o 

SCNB tais ângulos variam entre 31º e 47º (RSI,1998; PEDROSO, 2009). 

Algumas informações adicionais sobre as citadas imagens são exibidas na 

Tabela 5. Para facilitar sua referência no presente texto, foi utilizada uma 

nomenclatura própria, conforme a segunda coluna da tabela abaixo. 

Tabela 5 - Imagens RADARSAT-2 utilizadas na pesquisa. 

CENÁRIOS* Nomenclatura Data de 
Aquisição** 

Hora de 
aquisição** 

Modo de 
operação Órbita 

CENARIO 01 

SAR 01 12/4/2012 00:15:59 SCNA ASCENDENTE 

SAR 02 6/5/2012 00:16:02 SCNA ASCENDENTE 

SAR 03 17/7/2012 00:15:59 SCNA ASCENDENTE 

SAR 04 19/10/2012 11:59:09 SCNB DESCENDENTE 

SAR 05 21/10/2012 00:16:03 SCNA ASCENDENTE 

SAR 06 29/11/2012 12:03:16 SCNA DESCENDENTE 

CENARIO 02 

SAR 07 12/1/2012 11:54:58 SCNB DESCENDENTE 

SAR 08 1/2/2012 12:11:30 SCNA DESCENDENTE 

SAR 09 10/3/2012 12:03:12 SCNA DESCENDENTE 

SAR 10 13/5/2012 00:11:53 SCNA ASCENDENTE 

CENARIO 03 

SAR 11 2/4/2012 00:07:42 SCNA ASCENDENTE 

SAR 12 16/5/2012 00:24:19 SCNB ASCENDENTE 

SAR 13 3/8/2012 00:20:08 SCNB ASCENDENTE 

SAR 14 20/8/2012 00:24:18 SCNB ASCENDENTE 

SAR 15 13/9/2012 00:24:19 SCNB ASCENDENTE 

CENARIO 04 

SAR 16 27/8/2012 00:20:10 SCNB ASCENDENTE 

SAR 17 14/10/2012 00:20:12 SCNB ASCENDENTE 

SAR 18 5/11/2012 12:03:17 SCNA DESCENDENTE 

SAR 19 14/11/2012 00:16:03 SCNA ASCENDENTE 

SAR 20 1/12/2012 00:20:09 SCNB ASCENDENTE 

CENARIO 05 
SAR 21 31/1/2012 00:15:58 SCNA ASCENDENTE 

SAR 22 13/12/2012 11:54:59 SCNB DESCENDENTE 

* A descrição dos cenários é apresentada na Tabela 4; 

** UTC - Coordinated Universal Time. 
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A cobertura espacial das imagens é representada na Figura 40, através da 

sobreposição dos frames (retângulo envolvente) de cada uma delas. 

 

Figura 40 - Área de cobertura das 22 imagens RADARSAT-2 empregadas no estudo. 

 

O cenário 1 possui maior número de imagens (6), o que se explica pelo fato de 

representar as condições ambientais ideais para identificação de manchas de óleo no 

mar. 

O cenário 5, por sua vez, possui o menor número de imagens (2), pois está 

associado às condições ambientais extremas. Houve dificuldade em determiná-lo em 

outros produtos SCNA e SCNB devido à ausência de informação meteo-oceanográfica 

para confirmação. Para os demais cenários foram obtidas entre 4 e 5 imagens. 

Em cada imagem, o número de transectas geradas variou em função da 

disponibilidade dos alvos e do seu tamanho. A distribuição das transectas por alvos e 

por cenários é apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Número de transectas por cenário ambiental e tipo de alvo. 

 Mar Óleo Falsos 
alvos 

Plataformas e 
Embarcações TOTAL 

Sem cenário - - 603 505 1108 
Cenário 1 230 305 - - 535 
Cenário 2 218 230 - - 448 
Cenário 3 221 269 - - 490 
Cenário 4 61 107 - - 168 
Cenário 5 84 50 - - 134 

TOTAL 814 961 603 505 2883 

 

As 2.883 transectas foram replicadas para os 5 produtos (Item 4.2.3), gerando 

14.415 amostras. Para cada amostra foram calculados os valores das Dimensões 

Fractais Dinâmicas (Dm, Dh e Dv) totalizando 43.245 registros. 

 

5.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

Ao analisar as DFD’s, independente dos cenários ambientais e dos tipos de 

alvos, observa-se que os dados não possuem uma distribuição N(µ, σ). Os valores 

tentem a apresentar alta frequência de ocorrência em determinados intervalos 

específicos. 

As dimensões Dm e Dh, por exemplo, possuem picos entre 0 e 1, enquanto a 

dimensão Dv possui picos entre 1 e 2. De modo geral, Dv possui uma ordem de 

grandeza a mais do que as demais dimensões. Esses resultados são correspondentes 

aos valores encontrados por SILVA (2013). As figuras 41 a 45 apresentam os 

histogramas das DFD’s para cada produto gerado. 
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Figura 41 – Histogramas das DFD’s para as transectas de NC-08bits. 

 

 

Figura 42 - Histogramas das DFD’s para as transectas de DN. 
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Figura 43 - Histogramas das DFD’s para as transectas de σ0. 

 

 

Figura 44 - Histogramas das DFD’s para as transectas de β0. 
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Figura 45 - Histogramas das DFD’s para as transectas de γ0. 

 

Os dados calibrados exibem distribuição muito semelhante. No entanto, em β0-

Dv, o pico principal é superior àqueles apresentados em σ0-Dv e γ0-Dv. 

Os valores de Dh e Dv para NC-08bits e DN possuem maior desvio padrão do 

que os produtos calibrados, o que torna os histogramas destes últimos mais esbeltos 

do que dos dois primeiros. NC-08bits apresenta uma distribuição bimodal em Dm e 

Dh, sendo que o segundo pico é mais proeminente e se aproxima do valor da média. 

A diferença entre os histogramas de NC-08bits e DN (Figuras 41 e 42, 

respectivamente) indica que a suavização radiométrica dos dados altera de forma 

significativa a distribuição dos valores das DFD’s. O efeito dessa alteração fica ainda 

mais claro após o cálculo do RMSPE, conforme exposto na Tabela 7. 

Tabela 7 – RMSPE entre os produtos DN e NC-08bits. 

Dimensão Fractal 
Dinâmica RMSPE 

Dm 58,4% 
Dh 46,8% 
Dv 28,4% 

 



 
 

71 
 

A observação da Tabela 7 aponta que a suavização radiométrica teve efeitos 

distintos nas DFD’s. Assim, enquanto a dimensão Dm exibe um RMSPE de 58,4%, a 

que corresponde a Dv apresenta variação de aproximadamente metade desse valor. 

• Matriz de Correlação. 

Outro aspecto a se analisar é a correlação entre as variáveis. O diagrama 

matriz de correlação mostra a correlação entre as variáveis duas a duas. A diagonal 

principal da matriz assume o valor igual a 1, pois representa a correlação da variável 

consigo mesma. Os valores acima e abaixo da diagonal principal são iguais, porém 

com o posicionamento invertido de linhas e colunas, ou seja, a matriz é simétrica. 

Para não apresentar informação redundante, foi escolhido um modelo em que 

na parte superior da diagonal principal ocorrem números, enquanto que na parte 

inferior os valores são representados em código de cores (Figuras 46 a 50). 

Além das variáveis Dm, Dh e Dv, foi acrescido o tamanho das transectas 

(Npixel). Tal procedimento teve a finalidade de verificar se o fato das transectas de 

mar serem, em geral, maiores do que dos outros alvos poderia influenciar no cálculo 

das DFD’s. 

 

Figura 46 – Matriz de correlação para as variáveis em NC-08bits. 
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Figura 47 - Matriz de correlação para as variáveis em DN. 

 

 

Figura 48 - Matriz de correlação para as variáveis em σ0. 
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Figura 49 - Matriz de correlação para as variáveis em β0. 

 

 

Figura 50 - Matriz de correlação para as variáveis em γ0. 
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Em todos os produtos houve correlação positiva entre as DFD’s (quase sempre 

acima de 0,80). Os menores valores foram encontrados em σ0, enquanto que os 

maiores ocorreram em NC-08bits e DN. Entre os produtos calibrados, as maiores 

correlações se dão entre Dh e Dm. Nos demais, elas ocorrem entre Dh e Dv. 

O tamanho das transectas (Npixel) apresentou correlação mais baixa com as 

demais variáveis em todos os produtos. Este resultado sugere o caráter fractal das 

transectas, pois o tamanho das mesmas tem pouca influência nos valores das 

dimensões. 

• Projeção dos dados por tipo de alvo: 

Os gráficos tipo scatterplot foram construídos para projetar as variáveis duas a 

duas, mostrando a distribuição dos dados em diferentes perspectivas, além de indicar 

a correlação entre elas. 

As figuras 51 a 55 ilustram a matriz scatterplot das variáveis para todos os 

produtos, destacando os tipos de alvo. As transectas de mar são representadas em 

azul, as de óleo em vermelho, os falsos alvos em preto e P&E em verde. 

 

 

Figura 51 - Matriz scatterplot das variáveis Dm, Dh e Dv para NC-08bits. 
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O scatterplot de NC-08bits (Figura 51) evidencia a grande correlação entre as 

variáveis, pois seus gráficos tendem ao formato retilíneo. Entretanto, nos valores de 

P&E, há uma tendência curvilínea dos diagramas quando Dv < 1,5. Essa tendência 

não linear desaparece quando os dados são projetados em Dm x Dh, o que sugere 

que tal comportamento está associado à dimensão Dv. 

A dispersão dos dados de P&E é menor em Dm x Dh. Para óleo e falso alvo, 

há uma grande dispersão em todas as projeções. Os dados de mar, por sua vez, 

exibem menor dispersão que os demais alvos. 

É interessante notar que os diferentes alvos, apesar de se misturarem no 

espaço cartesiano, aparentemente tendem a retas com diferentes ângulos de 

inclinação. Na projeção Dv x Dm, os dados de mar e falso alvo possuem menor ângulo 

com o eixo das abcissas, os de óleo valor intermediário e os  de P&E maior inclinação. 

 

Figura 52 - Matriz scatterplot das variáveis Dm, Dh e Dv para DN. 

 

O scatterplot de DN (Figura 52) mantém a tendência retilínea dos dados 

observada na figura anterior, evidenciando a correlação entre as DFD’s. 

A tendência curvilínea dos dados de P&E associada a Dv parece estar 

suavizada, embora a dispersão dos dados tenha aumentado. A projeção Dh x Dm 

mostra P&E como uma nuvem de pontos, enquanto no scatterplot de NC-08bits 

(Figura 51) os dados tendiam a uma reta. 
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A inclinação da reta na qual P&E se ajusta também modificou em todas as 

projeções que incluem Dm. Essa tendência é consistente com o alto valor de RMSPE 

encontrado para tal dimensão (Tabela 7), além de evidenciar as diferenças nos dados 

após a transformação radiométrica. 

O limiar máximo de P&E ultrapassa o valor de 3,0 para a dimensão Dm. Esses 

extremos são muito superiores aos encontrados em NC-08bits (~1,6). 

 

Figura 53 - Matriz scatterplot das variáveis Dm, Dh e Dv para σ0. 

 

Figura 54 - Matriz scatterplot das variáveis Dm, Dh e Dv para β0. 

 



 
 

77 
 

 

Figura 55 - Matriz scatterplot das variáveis Dm, Dh e Dv para γ0. 

 

Os dados calibrados (σ0, β0 e γ0) apresentam diagramas muito semelhantes 

entre si (Figuras 53, Figura 54 e 55). Em todos há mudança de escala devido aos 

valores extremos da dimensão Dm em P&E. As dimensões Dh e Dv permanecem na 

mesma ordem de grandeza que nos produtos DN e NC-08bits. 

A mudança de escala pode comprometer a interpretação dos dados se 

analisada apenas através do gráfico. Os APÊNDICES 2 e 3 contêm as tabelas com os 

valores de máximos, mínimos, média, desvio padrão, mediana e moda das DFD’s. As 

tabelas são específicas para os diferentes produtos e os dados são agrupados por 

tipos de alvo (APÊNDICE 2) e cenários ambientais (APÊNDICE 3 - para as amostras 

de mar e de óleo). 

Cabe salientar que os diversos produtos apresentaram diferentes relações 

entre as DFD’s, projetando novas tendências de retas. Os dados calibrados por sua 

vez, mostraram projeções quase paralelas ao eixo Dm e perpendiculares aos eixos Dh 

e Dv para todos os alvos, exceto P&E. 

A Figura 56 destaca a projeção Dm x Dh para os alvos de mar (azul), óleo 

(vermelho) e falso alvo (preto) em σ0, representando em detalhe o canto inferior 

esquerdo do diagrama central na parte superior da Figura 53. 



 
 

78 
 

 

Figura 56 – Projeção Dm x Dh dos alvos de mar, óleo e falso alvo para o produto σ0. 

 

Verifica-se que os dados de mar se concentram num intervalo aproximado 

entre 0,506 e 0,527 na dimensão Dh e entre ~0,400 e ~0,670 na dimensão Dm. Há 

uma pequena sobreposição dos registros de falsos alvos no lado direito, onde os 

valores de Dh são maiores. 

Os valores de Dh para falsos alvos se limitam num intervalo bem definido 

(0,524 - 0,614), enquanto os dados de óleo possuem maior dispersão (0,528 - 0,693). 

Essa simples projeção indica intervalos onde esses alvos podem ser 

rapidamente identificados apenas com o auxílio de uma das DFD’s, se seus valores 

forem extremos. Por exemplo, uma transecta que possua Dh = 0,510 provavelmente 

se referirá ao mar. Todavia, se Dh = 0,640 provavelmente a transecta corresponderá a 

uma região de óleo. 

 É importante registrar que a região onde se distribuem os falsos alvos se 

sobrepõe às regiões de óleo e mar. Essa característica intermediária pode ocorrer 

porque as ondas de bragg geradas em áreas com ventos pouco intensos (<3m/s) não 

são capazes de uma resposta difusa ao sinal de radar semelhante ao mar, ou mesmo  

a reflexão especular das porções cobertas por óleo. Como consequência, para a 

diferenciação entre falsos alvos e manchas de óleo, devem ser utilizadas abordagens 

que analisem as DFS’s em conjunto. 
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As figuras 57 a 61 indicam a distribuição dos dados no diagrama que exibe as 

três DFD’s para as áreas de mar (azul), óleo (vermelho) e falsos alvos (preto). Tal 

representação tridimensional permite analisar detalhadamente o comportamento 

destes alvos sem alteração da escala provocada pelos altos valores de P&E. 

 

Figura 57 – Diagrama tridimensional para NC-08 bits. 

 

 

Figura 58 - Diagrama tridimensional para DN. 
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Figura 59 - Diagrama tridimensional para σ0. 

 

 

Figura 60 - Diagrama tridimensional para β0. 
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Figura 61 - Diagrama tridimensional para γ0. 

 

Tanto em NC-08bits como em DN, os dados tendem a se sobrepor numa 

disposição aproximadamente retilinea, o que torna a classificação dos alvos muito 

dificil. A diferença entre as cores predominantes dos gráficos é devida apenas à 

perspectiva de visualização (Figuras 57 e 58). 

Nas Figuras 59 a 61, referentes aos produtos calibrados (σ0, β0 e γ0), os pontos 

se distribuem segundo uma superfície levemente curva. Os dados de mar estão 

claramente destacados dos demais na parte inferior. Os falsos alvos possuem maior 

concentração paralelamente ao eixo Dm, com dispersão entre ~0,50 e ~0,60 no eixo 

Dh. Os dados de óleo parecem cobrir toda a superfície curva até o limite com aqueles 

de mar. 
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• Distribuição estatística dos dados por tipo de alvo. 

O gráfico box-plot mostra a distribuição dos dados através de caixas onde são 

demarcados os seus quartis. O limite inferior representa o primeiro quartil (Q1) e o 

limite superior o terceiro quartil (Q3). A linha em vermelho é a mediana (Q2), que 

representa 50% do conjunto de dados. A linha tracejada define os limites para que um 

dado seja considerado outlier (item 0). 

As figuras 62 a 66 exibem os diagramas do tipo box-plot para as DFD’s por tipo 

de alvo. De forma geral, os dados relativos a P&E possuem maior dispersão, enquanto 

as transectas de mar apresentam a menor variação entre os alvos. 

.

 

Figura 62 – Box-plot dos diferentes tipos de alvo para NC-08bits. 

 

Em NC-08bits (Figura 62), as medianas de mar (Dm = 0,515 / Dh = 0,513 / Dv 

= 1,50) são inferiores às de óleo (Dm = 0,619 / Dh = 0,608 / Dv = 1,536). Já as 

medianas dos falsos alvos possuem valor intermediário (Dm = 0,575 / Dh = 0,568 / Dv 

= 1,521). 

A distribuição dos dados de mar e de óleo parece ser simétrica nas três DFD’s, 

enquanto aquela referente aos falsos alvos e P&E é assimétrica. 
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Figura 63 - Box-plot dos diferentes tipos de alvo para DN. 

 

Em DN (Figura 63), a tendência de comportamento das medianas se mantém. 

Os dados de mar (Dm = 0,523 / Dh = 0,517 / Dv = 1,506) são inferiores aos de óleo 

(Dm = 0,622 / Dh = 0,608 / Dv = 1,536) e os falsos alvos possuem valor intermediário 

(Dm = 0,582 / Dh = 0,569 / Dv = 1,523). 

Ao comparar os dados de NC-08bits e DN, pode-se observar que, nos registros 

em DN-P&E, a variância para Dh e Dv diminuem, mas em Dm aumenta. Além disso, 

na Figura 63 a distribuição de todas as DFD’s se desloca para cima e o valor máximo 

de Dm praticamente dobra em relação a NC-08bits (Figura 62). 

Em ambos os gráficos verifica-se que os falsos alvos apresentam distribuição 

aproximadamente simétrica somente em Dv. 
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Figura 64 - Box-plot dos diferentes tipos de alvo para σ0. 

 

 

 

Figura 65 - Box-plot dos diferentes tipos de alvo para β0. 
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Figura 66 - Box-plot dos diferentes tipos de alvo para γ0. 

 

Com referência aos produtos calibrados (Figuras 64 a 66), a maior dispersão 

ocorre para os registros de P&E na dimensão Dm. Em contrapartida, as variâncias são 

menores em Dh e Dv e as distribuições são mais simétricas do que em Dm. 

Os registros de mar, óleo e falso alvo apresentam distribuição simétrica em 

Dm. Nas outras dimensões, não é possível avaliar visualmente a simetria dos dados, 

pois sua baixa variância reduz alguns gráficos praticamente a uma linha na escala 

empregada. 

Nas Figuras 64 a 66 os valores das medianas foram aproximadamente iguais. 

Os dados de mar (Dm = ~0,522 / Dh = 0,513 / Dv = 1,501) apresentaram os valores 

mais baixos e os de óleo (Dm = 0,606 / Dh = 0,598 / Dv = 1,514) os valores mais altos. 

Os falsos alvos possuem valor intermediário em Dm (~0,578) e Dh (0,553 ). Os valores 

de Dv (1,506) se destacam pela proximidade aos dados de mar.  
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• Distribuição dos dados de mar por tipo cenário: 

Nas figuras 67 a 71, são exibidos os diagramas box-plot das transectas de mar 

para os diferentes cenários ambientais. 

 

Figura 67 - Box-plot das transectas de mar para NC-08bits por cenário ambiental.  

 

Os dados gerados para NC-08bits (Figura 67) se caracterizam por marcante 

estabilidade, com o cenário 3 apresentando variância maior em Dm. Todos os gráficos 

apresentam distribuição simétrica, exceto no cenário 3 (Dm, Dh e Dv) e no cenário 1 

(Dv). 

Em Dm e Dh, a mediana se situa em torno de ~0,515; extremos ocorrem entre 

0,402 e 0,621. Já em Dv, as medianas variam em torno de 1,504 e os extremos entre 

1,500 e 1,512. Os valores de Dm apresentaram maior variância que aqueles de Dh e 

Dv.  
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Figura 68 - Box-plot das transectas de mar para DN por cenário ambiental. 

 

Em DN (Figura 68), os dados são um pouco mais dispersos do que em NC-

08bits; no entanto, sua disposição nos gráficos não variou muito. Dm e Dh possuem 

mediana em torno de ~0,521 e extremos entre 0,376 e 0,672. As medianas de Dv 

variam em torno de 1,508 com mínimos e máximos entre 1,415 e 1,590 

respectivamente. A distribuição é assimétrica apenas no cenário 2 (Dm) e no cenário 1 

(Dv). 

 
Figura 69 - Box-plot das transectas de mar para σ0 por cenário ambiental. 
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Figura 70 - Box-plot das transectas de mar para β0 por cenário ambiental. 

 

 

 

 

Figura 71 - Box-plot das transectas de mar para γ0 por cenário ambiental. 
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Os produtos calibrados (Figuras 69 a 71) mostraram resultados semelhantes 

entre si. As dimensões Dh e Dv se notabilizam por baixíssima variância nos dados, 

sendo representadas por segmentos de retas horizontais. Por sua vez, Dm tem 

distribuição (mediana em torno de ~0,525 e extremos entre 0,376 e 0,672) próxima 

daquela observada em DN na Figura 68. 

Nas figuras 69 a 71 o cenário 2 exibe a distribuição mais assimétrica em Dm. 

Em β0 os cenários 3 e 4 apresentam registros ocupando um intervalo maior  do que 

nos produtos σ0 e γ0 para a dimensão Dm. 

 

• Projeção das variáveis Dm e Dh dos dados de mar por cenários. 

Diante da subdivisão em “setores” dos dados (mar, óleo e falsos alvos) no 

espaço (Figura 56), surge o questionamento se tais características de algum modo 

poderiam ser influenciadas pelos cenários ambientais. 

As figuras 72 a 76 ilustram as projeções Dm x Dh dos dados de mar para os 

diferentes cenários ambientais. As transectas horizontais são representadas por 

círculos azuis e as verticais pelos triângulos verdes. 

 

Figura 72 – Projeção das dimensões Dm x Dh para os dados de mar em NC-08bits. 
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Figura 73 - Projeção das dimensões Dm x Dh para os dados de mar em DN. 

 

 

 

 

Figura 74 - Projeção das dimensões Dm x Dh para os dados de mar em σ0. 
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Figura 75 - Projeção das dimensões Dm x Dh para os dados de mar em β0. 

 

 

 

 

Figura 76 - Projeção das dimensões Dm x Dh para os dados de mar em γ0. 
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As projeções para NC-08bits e DN são muito semelhantes (Figuras 72 e 73), 

pois os dados são bem correlacionados e se distribuem aproximadamente em uma 

reta. Em todos os cenários, essa relação parece ser constante, ou seja, transectas 

verticais e horizontais tem o mesmo comportamento, salvo alguns valores extremos. 

Os dados calibrados (Figuras 74 a 76) mostraram uma tendência de 

segmentação, na qual há setores de mesmo valor de Dh, com diversas possibilidades 

para Dm. As transectas verticais e horizontais aparentemente se concentram em 

grupos distintos dentro de cada cenário. 

Os menores valores de Dh foram verificados no cenário 1 (condição ideal) e no 

cenário 4 (ventos intensos). O cenário 4 também apresentou os maiores valores de 

Dh. Curiosamente, os valores extremos deste cenário são atribuídos apenas a 

transectas horizontais. Tais dados são os únicos que se aproximam do limiar com 

aqueles de falsos alvos observados anteriormente (Figura 56). 

O cenário 5 (valores extremos de onda e vento) exibe 3 setores bem 

determinados, onde o primeiro é composto apenas por transectas horizontais e os 

demais apenas por transectas verticais. 

Vale também ressaltar que a distribuição dos dados nos cenários 3 e 4 é 

marcada por extremos de vento (< 3 m/s e > 8m/s, respectivamente); entretanto, seus 

valores encontram-se distribuídos no mesmo intervalo do gráfico Dm x Dh. 
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• Distribuição dos dados de óleo por tipo cenário. 

As figuras 77 a 81 apresentam os diagramas box-plot das transectas de mar 

para os diferentes cenários ambientais. 

 

Figura 77 - Box-plot das transectas de óleo para NC-08bits por cenário ambiental. 

 

Os valores de NC-08bits são muito dispersos (Figura 77). As medianas para 

Dm variaram entre 0,589 e 0,654, para Dh entre 0,599 e 0,707, e finalmente para Dv 

entre 1,503  e 1,568. 

No cenário 2 (limitação por ondas maiores que 1,5 metros) ocorre a maior 

variância em Dm. Ao mesmo tempo, a mediana para Dv se aproxima muito dos 

valores da distribuição de mar (1,503). O cenário 5 (condições extremas de ventos e 

ondas) se destaca pelos maiores valores de mediana, além da grande assimetria em 

Dh e Dv. 



 
 

94 
 

 

Figura 78 - Box-plot das transectas de óleo para DN por cenário ambiental. 

 

Em DN (Figura 78), as medianas para Dm variaram entre 0,587 e 0,680, 

enquanto para Dh, até o cenário 4, as medianas variam pouco (0,598 – 0,620), 

crescendo subitamente no cenário 5 (0,726). Em Dv, as medianas variaram entre 

1,500 e 1,576. O cenário 5 possui a distribuição mais assimétrica dentre os demais. 

Os gráficos são muito semelhantes àqueles encontrados em NC-08bits (Figura 

77). 
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Figura 79 - Box-plot das transectas de óleo para σ0 por cenário ambiental. 

 

 

 

Figura 80 - Box-plot das transectas de óleo para β0 por cenário ambiental. 
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Figura 81 - Box-plot das transectas de óleo para γ0 por cenário ambiental. 

 

Os produtos calibrados (Figuras 79 a 81) mostraram maior variância em Dm do 

que em Dh e Dv. Mais uma vez, o cenário 5 apresentou o valor de mediana mais 

elevado em Dm (0,690) e Dh (0,725). Também foi observada maior assimetria no 

cenário 5, corroborando com o que foi verificado em NC-08bits e DN. 

De forma geral, apenas o cenário 5 teve algum destaque no âmbito dos dados 

de óleo, com a mediana superior aos outros casos, além de assimetria pronunciada. 

Nos produtos calibrados, os intervalos abrangidos por Dh e Dv são visivelmente 

superiores aos outros cenários, mostrando uma sensibilidade maior do óleo às 

condições de vento e onda do que as porções de mar. 

 

  



 
 

97 
 

• Projeção das variáveis Dm e Dh dos dados de óleo por cenários 

Semelhantemente ao exemplo do mar, os dados de óleo em seus respectivos 

cenários foram projetados em Dm x Dh, conforme exibido nas figuras 82 a 86. As 

transectas horizontais são representados por círculos cinzas e as verticais por 

triângulos vermelhos. 

 
Figura 82 – Projeção das dimensões Dm e Dh para os dados de óleo em NC-08bits. 

 

 

 
Figura 83 – Projeção das dimensões Dm e Dh para os dados de óleo em DN. 
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Figura 84 - Projeção das dimensões Dm e Dh para os dados de óleo em σ0. 

 

 

 

Figura 85 - Projeção das dimensões Dm e Dh para os dados de óleo em β0. 
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Figura 86 - Projeção das dimensões Dm e Dh para os dados de óleo em γ0. 

 

A distribuição linear dos dados referentes aos produtos NC-08bits e DN 

(Figuras 82 e 83) também ocorre no caso óleo. Nos produtos calibrados (Figuras 84 a 

86) a subdivisão em setores é mais bem definida no cenário 1; nos demais, não foi 

observado tal padrão. O cenário 5 apresenta poucos registros, devido à sobreposição 

dos dados no gráfico, o que dificulta sua análise. 
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5.2 INFERÊNCIA ESTATÍSTICA 

Os resultados do teste Shapiro-Wilk (SW) para a verificação da normalidade 

das populações de manchas de óleo e falsos alvos são mostrados nas tabelas Tabela 

8 e Tabela 9. 

Tabela 8 - Resultados do teste Shapiro- Wilk para manchas de óleo. 

 NC-08bits DN σ0 β0 γ0 
Dh 0,9956 0,9950 0,9953 0,9952 0,9953 
Dm 0,9917 0,9874 0,9760 0,9760 0,9760 
Dv 0,9966 0,9954 0,9313 0,9311 0,9313 

 

Tabela 9 – Resultados do teste Shapiro- Wilk para falsos alvos. 

 NC-08bits DN σ0 β0 γ0 
Dh 0,9966 0,9953 0,9953 0,9953 0,9953 
Dm 0,9950 0,9845 0,9616 0,9616 0,9616 
Dv 0,9951 0,9963 0,9233 0,9231 0,9233 

 

As variáveis cujo teste SW gerou valores superiores a 0,947 são consideradas 

ajustadas à distribuição Normal. Em ambos os alvos considerados, apenas a 

dimensão Dv (para os produtos σ0, β0 e γ0 )  teve a hipótese de normalidade 

descartada. Tais valores são destacados em negrito nas tabelas 8 e 9. 

A Tabela 10 mostra os resultados do teste-t para as variáveis consideradas 

com distribuição Normal. H0 (Hipótese nula – considera que as médias das populações 

são iguais) é rejeitada se os valores forem maiores ou iguais a 1,645. 

Tabela 10 - Resultados do teste-t comparando manchas de óleo com falsos alvos. 

 NC-08bits DN σ0 β0 γ0 
Dh 8,64 7,10 27,01 21,02 27,01 
Dm 6,03 5,23 5,30 5,29 5,30 
Dv 3,26 2,36 - - - 

 

De acordo com a tabela anterior, os resultados indicam que as amostras 

vieram de populações com médias distintas. Logo, pode-se concluir, com nível de 

significância de 95%, que as populações de manchas de óleo e falsos alvos possuem 

médias diferentes para todas as DFD’s nos produtos testados. A dimensão Dv em σ0, 
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β0 e γ0 não apresenta valores na Tabela 10 por não se enquadrar ao pré-requisito de 

distribuição normal, conforme verificado no teste SW.  

5.3 CLASSIFICAÇÃO DE MANCHAS DE ÓLEO E FALSOS ALVOS 

Os modelos de classificação foram processados em validação cruzada e as 

acurácias foram computadas em cada uma das etapas. A média das acurácias e seu 

desvio padrão são utilizados como critério de avaliação do desempenho de cada 

modelo. Os resultados estão apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Média das acurácias dos modelos de classificação (sem PCA). 

 

O pior desempenho foi encontrado no modelo Naive Bayes para os dados de 

DN (em vermelho). O modelo SVM se ajustou melhor aos dados e foi o que 

apresentou maiores médias para todos os produtos. Dentre estes, destacam-se os 

produtos σ0 e γ0 com os melhores resultados (em azul). 

De forma geral, os produtos calibrados apresentaram resultados melhores que 

DN e NC-08bits, independente do modelo escolhido. Levando em consideração sua 

variabilidade (desvio padrão), os resultados oscilaram entre 56% e 89% de acurácia. 

  

 
NC-08bits DN σ0 β0 γ0 

Naive 
Bayes 61,81 (± 6,15) 58,24 (±  5,42) 72,72 (± 16,55) 72,72 (± 16,55) 72,72 (± 16,55) 

Random 
Forest 61,27 (± 3,67) 61,42 (± 3,27) 74,69 (± 14,18) 74,42 (± 13,57) 74,76 (± 13,48) 

SVM 66,52 (± 8,22) 65,80 (± 6,22) 76,06 (± 13,05) 73,45 (± 12,10) 76,06 (± 13,05) 
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Após isso, a Análise de Componentes Principais (PCA) foi realizada sobre os 

dados e uma nova classificação foi levada a efeito. Os resultados são mostrados na 

Tabela 12. 

Tabela 12 - Média das acurácias dos modelos de classificação após aplicar PCA. 

 
NC-08bits DN σ0 β0 γ0 

Naive 
Bayes 62,28 (±  9,75) 61,42 (±8,39) 71,60 (±14,76) 71,53 (± 14,72) 71,60 (± 14,76) 

Random 
Forest 61,60 (± 4,00) 62,36 (±6,86) 75,58 (± 13,06) 74,83 ± 12,92) 75,58 (± 13,16) 

SVM 66,52 (± 8,22) 65,80 (±6,22) 76,06 (± 13,05) 73,45 (± 12,10) 76,06 (± 13,05) 

 

Apesar da PCA ajustar os dados aos eixos de maior variância, não houve 

melhora significativa dos resultados. Na verdade, ocorreu uma pequena diminuição da 

média de acurácia no modelo Naive Bayes para σ0, β0 e γ0 (em negrito). O modelo 

SVM se mostrou indiferente às transformações da PCA apresentando os mesmos 

resultados que os testes anteriores. 

O pior desempenho, considerando o desvio padrão, foi do modelo Naive Bayes 

para o produto NC-08bits (52,53%), destacado em vermelho. Os melhores resultados 

foram mantidos pelos produtos σ0 e γ0 a partir do modelo SVM (em azul). 

Mais uma vez, os produtos calibrados apresentaram desempenho superior 

para diferenciar os dois grupos (manchas de óleo e falsos alvos). Considerando seu 

desvio padrão, os resultados variaram entre 63,01% e 89,11% de acurácia. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo de caracterizar o comportamento das dimensões fractais dinâmicas 

de diferentes alvos em cenários ambientais distintos foi alcançado. A partir das 22 

imagens RADARSAT-2 processadas e analisadas, foram geradas 43.245 registros, 

tornando tal universo amostral significativo para estimar estatísticas representativas 

dos dados. 

O processamento digital dos diferentes produtos (NC-08bits, DN, σ0, β0 e γ0) 

constitui um avanço, pois até o momento, não foram realizados trabalhos que os 

considerassem na análise do comportamento das dimensões fractais dinâmicas 

(DFD’s) em imagens de radar. 

Os resultados mostraram que a forma como se processa as imagens pode ter 

grande influência nos valores finais das DFD’s. O Filtro FROST foi utilizado em todos 

os produtos; porém, seria interessante avaliar em trabalhos futuros se mesmo com a 

presença de speckle as dimensões fractais dinâmicas dos alvos se mantêm. 

A transformação radiométrica para 8 bits, apesar de tornar o processamento 

computacional mais veloz e de destacar as feições de interesse, não é recomendada. 

A suavização do formato da mola causa alterações consideráveis nas DFD’s, 

sobretudo na dimensão Dm. 

O aspecto dos dados encontrado para Dm, Dh e Dv foi condizente com o 

trabalho pioneiro de SILVA (2013). As DFD’s apresentaram distribuição assimétrica 

com picos em intervalos específicos para cada dimensão. À medida que as DFD’s são 

agrupadas em tipos de alvos, há um aumento na simetria dos dados, com exceção 

das Plataformas e Embarcações (P&E). 

As DFD’s não exibiram correlação expressiva com o tamanho das transectas, 

desde que seja respeitado o mesmo tipo de alvo na amostragem. Esse 

comportamento é consistente com o conceito geométrico de fractal. 

No entanto, as DFD’s apresentaram forte correlação positiva entre si, o que se 

mantém independente do produto analisado, embora os menores valores tenham sido 

encontrados em  σ0. 

Quando projetadas as DFD’s duas a duas, é possível perceber a disposição 

linear dos registros. Enquanto os dados de mar tem comportamento homogêneo, os 

registros de P&E se destacam pela grande amplitude e pela dificuldade em se 

determinar a presença de outliers. 
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Uma notável contribuição da análise visual dos dados consistiu na identificação 

de “setores” onde as dimensões dos produtos calibrados se subdividem para os alvos 

de mar, óleo e falsos alvos. Com respeito a σ0, β0 e γ0, os dados de mar variam num 

intervalo bem definido de Dh (0,506 - 0,527), enquanto os falsos alvos podem se 

intercalar com os dados de óleo (e parcialmente aos de mar), mas sem ultrapassar o 

intervalo de 0,524 a 0,614. Os dados de óleo possuem maior amplitude (0,528 - 

0,693). 

A análise exploratória dos alvos mostrou que, em NC-08bits, as medianas dos 

diferentes alvos tendem a se manter próximas, respeitando a escala de cada 

dimensão. A diferença entre as medianas se mantém em DN, mas a dispersão dos 

dados aumenta (principalmente em P&E). 

 Os dados calibrados apresentam menor dispersão que os produtos anteriores, 

exceto pela dimensão Dm de P&E. Alguns dos registros de Dh e Dv em P&E foram 

identificados como outliers, enquanto que em outros produtos isso não ocorreu. A 

mediana de P&E se destacou das demais em  σ0, β0 e γ0. A proeminente dispersão 

dos registros de P&E pode ser explicada pela diferente estrutura física dos 

espalhadores em cada um dos alvos e pela grande diferença de valores de pixel em 

um mesmo alvo. 

Os alvos de óleo mostraram mediana superior aos alvos de mar em todas as 

análises. Já os falsos alvos se mantêm com características intermediárias em relação 

aos alvos supracitados. Possivelmente, isso se deve ao fato de que o vento pouco 

intenso nessas regiões não seja capaz de produzir ondas de Bragg suficientes para 

gerar valores semelhantes ao espalhamento difuso do de mar ou a reflexão especular 

do óleo. 

Os diferentes cenários ambientais não mostraram grandes alterações no 

comportamento dos dados de mar. Os produtos calibrados registraram uma maior 

dispersão no cenário 2, caracterizado por ondas maiores que 1,5 metros. Todavia, a 

dispersão dos dados não foi suficiente para descaracterizar os limites desse alvo. 

Nos dados de óleo, observou-se uma tendência a valores superiores de 

mediana no cenário 5, bem como assimetria na distribuição. A amplitude dos dados foi 

muito grande em NC-08bits e DN. Já nos produtos calibrados, a variância foi 

extremamente reduzida ns dimensões Dh e Dv. 
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Apesar de estudar o comportamento das DFD’s dos diferentes alvos, as 

técnicas de classificação se concentraram nos registros de óleo e falso alvo em razão 

de sua semelhança. 

O teste de normalidade das populações descartou apenas a dimensão Dv nos 

produtos calibrados para os dois tipos de alvo. Assim, a análise de Dv nesses 

produtos requer a utilização de algum teste não paramétrico. 

As demais DFD’s foram submetidas ao teste-t, o qual mostrou que as médias 

das populações são diferentes para Dv (somente em DN e NC-08bits), Dm e Dh. 

Apesar de tal procedimento estatístico indicar diferenças entre as populações, isso 

não significa que todas as amostras retiradas das imagens possuirão médias 

diferentes. Ainda assim, mesmo que as amostras tenham médias diferentes, ainda há 

o inconveniente de se determinar a significância dessa diferença na caracterização de 

um ou outro alvo. 

Logo, as abordagens de classificação são de fundamental importância para o 

desenvolvimento de um método eficiente para a diferenciação sistemática de manchas 

de óleo e falsos alvos. Os modelos de aprendizado de máquina escolhidos neste 

trabalho servem como ponto de partida para futuros estudos. 

As análises mostraram que é possível diferenciar os manchas de óleo e falsos 

alvos utilizando somente as DFD’s com acurácia média de 76%. O modelo SVM 

mostrou o melhor desempenho em todos os dados, embora tenham se mostrado mais 

eficiente para essa caracterização utilizando os produtos calibrados (principalmente σ0 

e γ0). 

Recomenda-se que novos estudos sejam realizados com outros modelos de 

classificação por aprendizado de máquina. Modelos baseados em Redes Neurais têm 

sido largamente empregados em problemas de mineração de dados, apresentando 

resultados interessantes. Vale também analisar a possibilidade de se melhorar o 

desempenho dos modelos testados através de diferentes parâmetros. 

Por fim, de todos os produtos analisados, o que apresenta resultados mais 

promissores para a análise de dimensões fractais dinâmicas em imagens SAR é σ0. O 

mesmo apresenta a menor correlação entre as DFD’s, permite a visualização de 

“setores” entre alguns alvos na dimensão Dh, possui pouca variância entre os tipos de 

alvo e, finalmente, registra um dos melhores resultados na classificação de alvos. 
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APÊNDICE 1 – PARÂMETROS TABELADOS UTILIZADOS NOS TESTES 
ESTATÍSTICOS. 
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Tabela 1.1 - Valores das constantes an-i+1 para diferentes amostras de tamanho n. 

 

 

 

  

i\n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0,7071 0,7071 0,6872 0,6646 0,6431 0,6233 0,6062 0,5888 0,5739 0,5601 0,5475 0,5359
2 0,1677 0,2413 0,2806 0,3031 0,3164 0,3244 0,3291 0,3315 0,3325 0,3325
3 0,0875 0,1401 0,1743 0,1976 0,2141 0,2260 0,2347 0,2412
4 0,0561 0,0947 0,1224 0,1429 0,1586 0,1707
5 0,0399 0,0695 0,0922 0,1099
6 0,0303 0,0539

i\n 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0,5251 0,5150 0,5056 0,4968 0,4886 0,4808 0,4734 0,4643 0,4590 0,4542 0,4493 0,4450
2 0,3318 0,3306 0,3290 0,3273 0,3253 0,3232 0,3211 0,3185 0,3156 0,3126 0,3098 0,3069
3 0,2460 0,2495 0,2521 0,2540 0,2553 0,2561 0,2565 0,2578 0,2571 0,2563 0,2554 0,2543
4 0,1802 0,1878 0,1939 0,1988 0,2027 0,2059 0,2085 0,2119 0,2131 0,2139 0,2145 0,2148
5 0,1240 0,1353 0,1447 0,1524 0,1587 0,1641 0,1686 0,1736 0,1764 0,1787 0,1807 0,1822
6 0,0727 0,0880 0,1005 0,1109 0,1197 0,1271 0,1334 0,1399 0,1443 0,1480 0,1512 0,1539
7 0,0240 0,0433 0,0593 0,0725 0,0837 0,0932 0,1013 0,1092 0,115 0,1201 0,1245 0,1283
8 0,0196 0,0359 0,0496 0,0612 0,0711 0,0804 0,0878 0,0941 0,0997 0,1046
9 0,0163 0,0303 0,0422 0,0530 0,0618 0,0696 0,0764 0,0823
10 0,0140 0,0263 0,0368 0,0459 0,0539 0,061
11 0,0122 0,0228 0,0321 0,0403
12 0,0107 0,0200
13 0,0000

i\n 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 0,4407 0,4366 0,4328 0,4291 0,4254 0,4220 0,4188 0,4156 0,4127 0,4096 0,4068 0,4040
2 0,3043 0,3018 0,2992 0,2968 0,2944 0,2921 0,2898 0,2876 0,2854 0,2834 0,2813 0,2794
3 0,2533 0,2522 0,2510 0,2499 0,2487 0,2475 0,2463 0,2451 0,2439 0,2427 0,2415 0,2403
4 0,2151 0,2152 0,2151 0,2150 0,2148 0,2145 0,2141 0,2137 0,2132 0,1227 0,2121 0,2116
5 0,1836 0,1848 0,1857 0,1864 0,1870 0,1874 0,1878 0,1880 0,1882 0,1883 0,1883 0,1883
6 0,1563 0,1584 0,1601 0,1616 0,1630 0,1641 0,1651 0,1660 0,1667 0,1673 0,1678 0,1683
7 0,1316 0,1346 0,1372 0,1395 0,1415 0,1433 0,1449 0,1463 0,1475 0,1487 0,1496 0,1505
8 0,1089 0,1128 0,1162 0,1192 0,1219 0,1243 0,1265 0,1284 0,1301 0,1317 0,1331 0,1344
9 0,0876 0,0923 0,0965 0,1002 0,1036 0,1066 0,1093 0,1118 0,1140 0,1160 0,1179 0,1196
10 0,0672 0,0728 0,0778 0,0822 0,0862 0,0899 0,0931 0,0961 0,0988 0,1013 0,1036 0,1056
11 0,0476 0,0540 0,0598 0,065 0,0697 0,0739 0,0777 0,0812 0,0844 0,0873 0,0900 0,0924
12 0,0284 0,0358 0,0424 0,0483 0,0537 0,0585 0,0629 0,0669 0,0706 0,0739 0,0770 0,0798
13 0,0094 0,0178 0,0253 0,032 0,0381 0,0435 0,0485 0,0530 0,0572 0,0610 0,0645 0,0677
14 0,0000 0,0084 0,0159 0,0227 0,0289 0,0344 0,0395 0,0441 0,0484 0,0523 0,0559
15 0 0,0076 0,0144 0,0206 0,0262 0,0314 0,0361 0,0404 0,0444
16 0,0000 0,0068 0,0131 0,0187 0,0239 0,0287 0,0331
17 0,0000 0,0062 0,0119 0,0172 0,0220
18 0,0000 0,0057 0,0110
19 0,0000
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Tabela 1.1 - Valores das constantes an-i+1 para diferentes amostras de tamanho n (continuação). 

 

 

 

 

 

 

  

i\n 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 0,4015 0,3989 0,3964 0,3940 0,3917 0,3894 0,3872 0,3850 0,3830 0,3808 0,3789 0,3770 0,3751
2 0,2774 0,2755 0,2737 0,2719 0,2701 0,2684 0,2667 0,2651 0,2635 0,2620 0,2604 0,2589 0,2574
3 0,2391 0,2380 0,2368 0,2357 0,2345 0,2334 0,2323 0,2313 0,2302 0,2291 0,2281 0,2271 0,2260
4 0,2110 0,2104 0,2098 0,2091 0,2085 0,2078 0,2072 0,2065 0,2058 0,2052 0,2045 0,2038 0,2032
5 0,1881 0,1880 0,1878 0,1876 0,1874 0,1871 0,1868 0,1865 0,1862 0,1859 0,1855 0,1851 0,1847
6 0,1686 0,1689 0,1691 0,1693 0,1694 0,1695 0,1695 0,1695 0,1695 0,1695 0,1693 0,1692 0,1691
7 0,1513 0,1520 0,1526 0,1531 0,1535 0,1539 0,1542 0,1545 0,1548 0,1550 0,1551 0,1553 0,1554
8 0,1356 0,1366 0,1376 0,1384 0,1392 0,1398 0,1405 0,1410 0,1415 0,1420 0,1423 0,1427 0,1430
9 0,1211 0,1225 0,1237 0,1249 0,1259 0,1269 0,1278 0,1286 0,1293 0,1300 0,1306 0,1312 0,1317
10 0,1075 0,1092 0,1108 0,1123 0,1136 0,1149 0,1160 0,1170 0,1180 0,1189 0,1197 0,1205 0,1212
11 0,0947 0,0967 0,0986 0,1004 0,1020 0,1035 0,1049 0,1062 0,1073 0,1085 0,1095 0,1105 0,1113
12 0,0824 0,0848 0,0870 0,0891 0,0909 0,0927 0,0943 0,0959 0,0972 0,0986 0,0998 0,1010 0,1020
13 0,0706 0,0733 0,0759 0,0782 0,0804 0,0824 0,0842 0,0860 0,0876 0,0892 0,0906 0,0919 0,0932
14 0,0592 0,0622 0,0651 0,0677 0,0701 0,0724 0,0745 0,0765 0,0783 0,0801 0,0817 0,0832 0,0846
15 0,0481 0,0515 0,0546 0,0575 0,0602 0,0628 0,0651 0,0673 0,0694 0,0713 0,0731 0,0748 0,0764
16 0,0372 0,0409 0,0444 0,0476 0,0506 0,0534 0,0560 0,0584 0,0607 0,0628 0,0648 0,0667 0,0685
17 0,0264 0,0305 0,0343 0,0379 0,0411 0,0442 0,0471 0,0497 0,0522 0,0546 0,0568 0,0588 0,0608
18 0,0158 0,0203 0,0244 0,0283 0,0318 0,0352 0,0383 0,0412 0,0439 0,0465 0,0489 0,0511 0,0532
19 0,0053 0,0101 0,0146 0,0188 0,0227 0,0263 0,0296 0,0328 0,0357 0,0385 0,0411 0,0436 0,0459
20 0,0000 0,0049 0,0094 0,0136 0,0175 0,0211 0,0245 0,0277 0,0307 0,0335 0,0361 0,0386
21 0,0000 0,0045 0,0087 0,0126 0,0163 0,0197 0,0229 0,0259 0,0288 0,0314
22 0,0000 0,0042 0,0081 0,0118 0,0153 0,0185 0,0215 0,0244
23 0,0000 0,0039 0,0076 0,0111 0,0143 0,0174
24 0,0000 0,0037 0,0071 0,0104
25 0,0000 0,0350
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Tabela 1.2 - Valores críticos da estatística W de Shapiro-Wilk. 

 

N 0,01 0,02 0,05 0,1 0,5 0,9 0,95 0,98 0,99
3 0,753 0,756 0,767 0,789 0,959 0,998 0,999 1,000 1,000
4 0,687 0,707 0,748 0,792 0,935 0,987 0,992 0,996 0,997
5 0,686 0,715 0,762 0,806 0,927 0,979 0,986 0,991 0,993
6 0,713 0,743 0,788 0,826 0,927 0,974 0,981 0,986 0,989
7 0,730 0,760 0,803 0,838 0,928 0,972 0,979 0,985 0,988
8 0,749 0,778 0,818 0,851 0,932 0,972 0,978 0,984 0,987
9 0,764 0,791 0,829 0,859 0,935 0,972 0,978 0,984 0,986
10 0,781 0,806 0,842 0,869 0,938 0,972 0,978 0,983 0,986
11 0,792 0,817 0,850 0,876 0,940 0,973 0,979 0,984 0,986
12 0,805 0,828 0,859 0,883 0,943 0,973 0,979 0,984 0,986
13 0,814 0,837 0,866 0,889 0,945 0,974 0,979 0,984 0,986
14 0,825 0,846 0,874 0,895 0,947 0,975 0,980 0,984 0,986
15 0,835 0,855 0,881 0,901 0,950 0,975 0,980 0,984 0,987
16 0,844 0,863 0,887 0,906 0,952 0,976 0,981 0,985 0,987
17 0,851 0,869 0,892 0,910 0,954 0,977 0,981 0,985 0,987
18 0,858 0,874 0,897 0,914 0,956 0,978 0,982 0,986 0,988
19 0,863 0,879 0,901 0,917 0,957 0,978 0,982 0,986 0,988
20 0,868 0,884 0,905 0,920 0,959 0,979 0,983 0,986 0,988
21 0,873 0,888 0,908 0,923 0,960 0,980 0,983 0,987 0,989
22 0,878 0,892 0,911 0,926 0,961 0,980 0,984 0,987 0,989
23 0,881 0,895 0,914 0,928 0,962 0,981 0,984 0,987 0,989
24 0,884 0,898 0,916 0,930 0,963 0,981 0,984 0,987 0,989
25 0,888 0,901 0,918 0,931 0,964 0,981 0,985 0,988 0,989
26 0,891 0,904 0,920 0,933 0,965 0,982 0,985 0,988 0,989
27 0,894 0,906 0,923 0,935 0,965 0,982 0,985 0,988 0,990
28 0,896 0,908 0,924 0,936 0,966 0,982 0,985 0,988 0,990
29 0,898 0,910 0,926 0,937 0,966 0,982 0,985 0,988 0,990
30 0,900 0,912 0,927 0,939 0,967 0,983 0,985 0,988 0,990
31 0,902 0,914 0,929 0,940 0,967 0,983 0,986 0,988 0,990
32 0,904 0,915 0,930 0,941 0,968 0,983 0,986 0,988 0,990
33 0,906 0,917 0,931 0,942 0,968 0,983 0,986 0,989 0,990
34 0,908 0,919 0,933 0,943 0,969 0,983 0,986 0,989 0,990
35 0,910 0,920 0,934 0,944 0,969 0,984 0,986 0,989 0,990
36 0,912 0,922 0,935 0,945 0,970 0,984 0,986 0,989 0,990
37 0,914 0,924 0,936 0,946 0,970 0,984 0,987 0,989 0,990
38 0,916 0,925 0,938 0,947 0,971 0,984 0,987 0,989 0,990
39 0,917 0,927 0,939 0,948 0,971 0,984 0,987 0,989 0,991
40 0,919 0,928 0,940 0,949 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991
41 0,920 0,929 0,941 0,950 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991
42 0,922 0,930 0,942 0,951 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991
43 0,923 0,932 0,943 0,951 0,973 0,985 0,987 0,990 0,991
44 0,924 0,933 0,944 0,952 0,973 0,985 0,987 0,990 0,991
45 0,926 0,934 0,945 0,953 0,973 0,985 0,988 0,990 0,991
46 0,927 0,935 0,945 0,953 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991
47 0,928 0,936 0,946 0,954 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991
48 0,929 0,937 0,947 0,954 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991
49 0,929 0,938 0,947 0,955 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991
50 0,930 0,939 0,947 0,955 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991

Nível de significância
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Tabela 1.3 - Valores críticos da distribuição de t-student. 

 Nível de significância 
  0,6 0,75 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 
r t0,40(r) t0,25(r) t0,10(r) t0,05(r) t0,025(r) t0,01(r) t0,005(r) 
1 0,325 1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 
2 0,289 0,816 1,886 2,92 4,303 6,965 9,925 
3 0,277 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,271 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,267 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,265 0,718 1,44 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,263 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,262 0,706 1,397 1,86 2,306 2,896 3,355 
9 0,261 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,25 

10 0,26 0,7 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 
11 0,26 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,259 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
13 0,259 0,694 1,35 1,771 2,16 2,65 3,012 
14 0,258 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,997 
15 0,258 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 
16 0,258 0,69 1,337 1,746 2,12 2,583 2,921 
17 0,257 0,689 1,333 1,74 2,11 2,567 2,898 
18 0,257 0,688 1,33 1,734 2,101 2,552 2,878 
19 0,257 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,257 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,257 0,686 1,323 1,721 2,08 2,518 2,831 
22 0,256 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,256 0,685 1,319 1,714 2,069 2,5 2,807 
24 0,256 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 
25 0,256 0,684 1,316 1,708 2,06 2,485 2,787 
26 0,256 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,256 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,256 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 
29 0,256 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,256 0,683 1,31 1,697 2,042 2,457 2,75 

∞ 0,253 0,674 1,282 1,645 1,96 2,326 2,576 
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APÊNDICE 2 – PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DAS DIMENSÕES FRACTAIS 
DINÂMICAS POR TIPO DE ALVO. 
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Tabela 2.1 - Parâmetros estatísticos das DFD’s para NC-08bits por alvo. 

NC-08bits 
MAR ÓLEO FALSO ALVO P&E 

Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 
MÉDIA 0.51578 0.51631 1.50434 0.62579 0.61570 1.53472 0.58273 0.57313 1.51854 0.51884 0.52311 1.22152 

DESVIO PADRÃO 0.04057 0.02664 0.02402 0.15622 0.12027 0.12158 0.11929 0.07115 0.07131 0.37424 0.39273 0.62241 
MINIMO 0.40190 0.44236 1.44016 0.19267 0.32963 1.19941 0.26311 0.40036 1.32464 0.01557 0.00830 0.02241 
MAXIMO 0.63172 0.59315 1.57372 1.06099 0.94875 1.86831 0.92421 0.78314 1.69917 1.57416 1.70798 2.76360 
MEDIANA 0.51529 0.51348 1.50297 0.61935 0.60882 1.53643 0.57514 0.56821 1.52104 0.60102 0.60682 1.46874 

MODA 0.40190 0.44236 1.44016 0.41703 0.45059 1.43296 0.53332 0.54301 1.46769 0.75820 0.75820 1.56888 

 

 

Tabela 2.2 - Parâmetros estatísticos das DFD’s para DN por alvo. 

DN 
MAR ÓLEO FALSO ALVO P&E 

Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 
MÉDIA 0.52131 0.51874 1.50703 0.62872 0.62004 1.53952 0.58915 0.57993 1.52563 1.13151 0.77180 1.63275 

DESVIO PADRÃO 0.04967 0.03094 0.03018 0.16396 0.13201 0.13739 0.12742 0.08704 0.09061 0.63789 0.34255 0.42720 
MINIMO 0.37680 0.43338 1.41563 0.18965 0.31900 1.18232 0.26557 0.37001 1.28155 0.10384 0.20287 0.69189 
MAXIMO 0.67198 0.60827 1.59034 1.08486 0.99241 1.90690 0.95963 0.82683 1.77790 3.16950 1.78581 2.76863 
MEDIANA 0.52323 0.51750 1.50651 0.62205 0.60843 1.53651 0.58217 0.56916 1.52359 1.00063 0.70101 1.56483 

MODA 0.37680 0.43338 1.41563 0.37292 0.44861 1.19529 0.47687 0.49290 1.39402 0.11333 0.20287 0.77891 
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Tabela 2.3 - Parâmetros estatísticos das DFD’s para σ0 por alvo. 

σ0 
MAR ÓLEO FALSO ALVO P&E 

Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 
MÉDIA 0.51909 0.51318 1.50094 0.60980 0.59902 1.51566 0.57089 0.55784 1.50682 1.57372 0.74113 1.60277 

DESVIO PADRÃO 0.04919 0.00510 0.00046 0.14458 0.03892 0.00924 0.12839 0.01911 0.00327 0.88140 0.14540 0.18319 
MINIMO 0.39388 0.50633 1.50033 0.22463 0.52848 1.50247 0.24429 0.52432 1.50200 0.09656 0.35158 1.11456 
MAXIMO 0.66270 0.52756 1.50236 0.99338 0.69313 1.54229 0.89290 0.61358 1.51794 4.36355 1.15140 2.10275 

MEDIANA 0.52171 0.51300 1.50090 0.60624 0.59842 1.51437 0.56838 0.55317 1.50580 1.45188 0.73337 1.60439 
MODA 0.39388 0.50633 1.50033 0.41535 0.54461 1.50453 0.58336 0.59842 1.51437 0.26498 0.40642 1.15857 

 

 

Tabela 2.4 - Parâmetros estatísticos das DFD’s para β0 por alvo. 

β0 
MAR ÓLEO FALSO ALVO P&E 

Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 
MÉDIA 0.51915 0.51318 1.50093 0.60961 0.59903 1.51566 0.57073 0.55784 1.50682 1.61940 0.77315 1.63359 

DESVIO PADRÃO 0.05297 0.00510 0.00049 0.14462 0.03892 0.00924 0.12832 0.01911 0.00327 0.95579 0.20629 0.26498 
MINIMO 0.38701 0.50621 1.49944 0.22464 0.52848 1.50247 0.24502 0.52432 1.50200 0.09424 0.32255 0.95497 
MAXIMO 0.67186 0.52756 1.50236 0.99353 0.69314 1.54231 0.89426 0.61357 1.51794 4.37358 1.33841 2.31681 

MEDIANA 0.52308 0.51300 1.50090 0.60615 0.59840 1.51436 0.56735 0.55317 1.50580 1.44614 0.75764 1.63338 
MODA 0.38701 0.50621 1.49944 0.41492 0.54459 1.50446 0.58293 0.59842 1.51437 0.25128 0.38459 0.97412 
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Tabela 2.5 - Parâmetros estatísticos das DFD’s para γ0 por alvo. 

γ0 
MAR ÓLEO FALSO ALVO P&E 

Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 
MÉDIA 0.51896 0.51318 1.50094 0.60988 0.59902 1.51566 0.57094 0.55784 1.50682 1.60893 0.76009 1.62201 

DESVIO PADRÃO 0.04739 0.00510 0.00046 0.14457 0.03892 0.00924 0.12840 0.01911 0.00327 0.94057 0.18438 0.23651 
MINIMO 0.39804 0.50632 1.50032 0.22461 0.52848 1.50247 0.24413 0.52432 1.50200 0.09393 0.31842 1.00497 
MAXIMO 0.65771 0.52756 1.50236 0.99334 0.69313 1.54230 0.89261 0.61358 1.51794 4.37142 1.28196 2.23615 

MEDIANA 0.52101 0.51300 1.50090 0.60635 0.59842 1.51437 0.56904 0.55317 1.50580 1.44861 0.75096 1.62355 
MODA 0.39804 0.50632 1.50032 0.41554 0.54461 1.50453 0.58345 0.59842 1.51437 0.25486 0.39044 1.07776 
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APÊNDICE 3 – PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DAS DIMENSÕES FRACTAIS 
DINÂMICAS DAS AMOSTRAS DE MAR E ÓLEO POR TIPO DE CENÁRIO. 
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Tabela 3.1 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de mar em NC-08bits. 

Mar Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
NC-08bits Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.51621 0.51526 1.50456 0.53048 0.52059 1.51189 0.50735 0.51668 1.50136 0.51201 0.51556 1.50250 0.51329 0.51331 1.50124 
DESVIO 
PADRÃO 0.03714 0.02500 0.02250 0.03882 0.02712 0.02495 0.04493 0.02960 0.02779 0.04107 0.02627 0.02302 0.03672 0.02526 0.02026 

MINIMO 0.42702 0.45716 1.44221 0.43091 0.46466 1.44415 0.40741 0.44517 1.44125 0.40190 0.44236 1.44016 0.41933 0.44930 1.45995 
MAXIMO 0.62146 0.58386 1.57371 0.63172 0.59241 1.57372 0.62130 0.59315 1.57187 0.61843 0.58963 1.56862 0.60974 0.58786 1.56071 
MEDIANA 0.51637 0.51377 1.50623 0.53253 0.51859 1.51168 0.50219 0.51257 1.49963 0.50905 0.51223 1.50154 0.51612 0.51172 1.50104 

MODA 0.42702 0.45716 1.44221 0.43091 0.46466 1.44415 0.40741 0.44517 1.44125 0.40190 0.44236 1.44016 0.41933 0.44930 1.45995 
 

 

Tabela 3.2 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de óleo em NC-08bits. 

Óleo 
NC-08bits 

Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.63886 0.62109 1.54731 0.61055 0.60481 1.51308 0.60605 0.61124 1.52911 0.65074 0.62330 1.54784 0.66911 0.66064 1.51871 
DESVIO 
PADRÃO 0.14685 0.12030 0.11372 0.19829 0.14292 0.14646 0.13918 0.11087 0.11512 0.13714 0.10269 0.10365 0.17543 0.14890 0.19474 

MINIMO 0.24775 0.35443 1.23846 0.19267 0.32963 1.19941 0.21986 0.33719 1.20415 0.38180 0.41762 1.26332 0.35221 0.46066 1.22906 
MAXIMO 1.06099 0.93910 1.86831 1.05722 0.94875 1.84711 0.93473 0.94011 1.85901 1.02308 0.86401 1.79348 0.98206 0.87347 1.79569 
MEDIANA 0.63226 0.60448 1.53823 0.58902 0.59935 1.50328 0.60110 0.61008 1.52889 0.63752 0.62427 1.55198 0.65453 0.70721 1.56840 

MODA 0.48424 0.48427 1.43296 0.19267 0.32963 1.19941 0.41703 0.45059 1.44626 0.38180 0.41762 1.26332 0.35221 0.46066 1.22906 
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Tabela 3.3 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de mar em DN. 

Mar Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
DN Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.51610 0.51590 1.50350 0.51843 0.51697 1.50577 0.53356 0.52554 1.51429 0.51804 0.51817 1.50561 0.52571 0.51853 1.50847 
DESVIO 
PADRÃO 0.05092 0.03033 0.03083 0.05150 0.03269 0.03314 0.05028 0.03244 0.03261 0.04855 0.03021 0.02768 0.04476 0.02831 0.02607 

MINIMO 0.37680 0.44459 1.41914 0.38978 0.44006 1.41563 0.38162 0.43338 1.42451 0.40853 0.43919 1.43942 0.41695 0.44989 1.46132 
MAXIMO 0.64505 0.59895 1.57688 0.62227 0.60637 1.59034 0.64374 0.60571 1.57973 0.67198 0.60827 1.57826 0.64045 0.59576 1.58713 
MEDIANA 0.51868 0.51638 1.50768 0.52802 0.51718 1.50395 0.53824 0.52653 1.51834 0.51675 0.51453 1.50341 0.52471 0.51686 1.50807 

MODA 0.37680 0.44459 1.41914 0.38978 0.44006 1.41563 0.38162 0.43338 1.42451 0.40853 0.43919 1.43942 0.41695 0.44989 1.46132 
 

 

Tabela 3.4 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de óleo em DN. 

Óleo Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
DN Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.63510 0.61985 1.54642 0.60953 0.60506 1.51331 0.61704 0.62151 1.53900 0.65706 0.63253 1.55903 0.67170 0.66293 1.53097 
DESVIO 
PADRÃO 0.14663 0.12045 0.12233 0.20168 0.15537 0.15939 0.15534 0.12845 0.13591 0.15601 0.12722 0.13062 0.17653 0.15162 0.20186 

MINIMO 0.23066 0.33682 1.19529 0.18965 0.31900 1.18232 0.21891 0.33095 1.18562 0.34745 0.38994 1.24503 0.33572 0.45880 1.24896 
MAXIMO 1.03939 0.97788 1.88609 1.05592 0.99241 1.89650 1.08486 0.97161 1.84079 1.05542 0.96902 1.90690 0.97707 0.87443 1.82551 
MEDIANA 0.62931 0.60663 1.53687 0.58729 0.59811 1.49972 0.61067 0.60962 1.53353 0.63861 0.61986 1.56428 0.68008 0.72582 1.57645 

MODA 0.37292 0.47513 1.19529 0.18965 0.31900 1.18232 0.41570 0.44861 1.44613 0.34745 0.38994 1.24503 0.33572 0.45880 1.24896 
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Tabela 3.5 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de mar em σ0. 

Mar Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
 σ0 Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.51610 0.51590 1.50350 0.51843 0.51697 1.50577 0.53356 0.52554 1.51429 0.51804 0.51817 1.50561 0.52571 0.51853 1.50847 
DESVIO 
PADRÃO 0.05092 0.03033 0.03083 0.05150 0.03269 0.03314 0.05028 0.03244 0.03261 0.04855 0.03021 0.02768 0.04476 0.02831 0.02607 

MINIMO 0.37680 0.44459 1.41914 0.38978 0.44006 1.41563 0.38162 0.43338 1.42451 0.40853 0.43919 1.43942 0.41695 0.44989 1.46132 
MAXIMO 0.64505 0.59895 1.57688 0.62227 0.60637 1.59034 0.64374 0.60571 1.57973 0.67198 0.60827 1.57826 0.64045 0.59576 1.58713 

MEDIANA 0.51868 0.51638 1.50768 0.52802 0.51718 1.50395 0.53824 0.52653 1.51834 0.51675 0.51453 1.50341 0.52471 0.51686 1.50807 

MODA 0.37680 0.44459 1.41914 0.38978 0.44006 1.41563 0.38162 0.43338 1.42451 0.40853 0.43919 1.43942 0.41695 0.44989 1.46132 
 

 

Tabela 3.6 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de óleo em σ0. 

Óleo Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
 σ0 Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.63510 0.61985 1.54642 0.60953 0.60506 1.51331 0.61704 0.62151 1.53900 0.65706 0.63253 1.55903 0.67170 0.66293 1.53097 
DESVIO 
PADRÃO 0.14663 0.12045 0.12233 0.20168 0.15537 0.15939 0.15534 0.12845 0.13591 0.15601 0.12722 0.13062 0.17653 0.15162 0.20186 

MINIMO 0.23066 0.33682 1.19529 0.18965 0.31900 1.18232 0.21891 0.33095 1.18562 0.34745 0.38994 1.24503 0.33572 0.45880 1.24896 
MAXIMO 1.03939 0.97788 1.88609 1.05592 0.99241 1.89650 1.08486 0.97161 1.84079 1.05542 0.96902 1.90690 0.97707 0.87443 1.82551 

MEDIANA 0.62931 0.60663 1.53687 0.58729 0.59811 1.49972 0.61067 0.60962 1.53353 0.63861 0.61986 1.56428 0.68008 0.72582 1.57645 

MODA 0.37292 0.47513 1.19529 0.18965 0.31900 1.18232 0.41570 0.44861 1.44613 0.34745 0.38994 1.24503 0.33572 0.45880 1.24896 
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Tabela 3.7 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de mar em β0. 

Mar Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
 β0 Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.51528 0.51110 1.50077 0.51395 0.51357 1.50092 0.53205 0.51463 1.50108 0.51405 0.51340 1.50096 0.52714 0.51310 1.50094 
DESVIO 
PADRÃO 0.05021 0.00508 0.00045 0.05673 0.00435 0.00052 0.05370 0.00484 0.00044 0.05296 0.00540 0.00050 0.04771 0.00494 0.00045 

MINIMO 0.40663 0.50637 1.50033 0.38701 0.50822 1.49944 0.40896 0.50858 1.50051 0.38799 0.50621 1.50022 0.39882 0.50882 1.50054 
MAXIMO 0.64416 0.52222 1.50179 0.63744 0.52249 1.50223 0.67186 0.52569 1.50215 0.65722 0.52756 1.50236 0.65841 0.52217 1.50179 

MEDIANA 0.51990 0.50883 1.50056 0.52542 0.51228 1.50087 0.53765 0.51417 1.50101 0.51430 0.51398 1.50098 0.52814 0.51396 1.50097 

MODA 0.40663 0.50637 1.50033 0.38701 0.50822 1.49944 0.40896 0.50858 1.50051 0.38799 0.50621 1.50022 0.39882 0.50882 1.50054 
 

 

Tabela 3.8 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de óleo em β0. 

Óleo Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
β0  Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.61865 0.59190 1.51448 0.59383 0.61941 1.52017 0.59317 0.59491 1.51440 0.63786 0.59239 1.51392 0.67860 0.65964 1.53129 
DESVIO 
PADRÃO 0.12589 0.04511 0.01050 0.18417 0.03205 0.00854 0.13196 0.03251 0.00775 0.13952 0.03382 0.00748 0.15648 0.02476 0.00775 

MINIMO 0.35260 0.53384 1.50311 0.22464 0.56420 1.50761 0.25119 0.54397 1.50445 0.29967 0.52848 1.50247 0.42162 0.62620 1.52118 
MAXIMO 0.99229 0.69314 1.54231 0.99353 0.69314 1.54230 0.92058 0.69313 1.54229 0.97359 0.67963 1.53750 0.88479 0.69313 1.54229 

MEDIANA 0.60889 0.57542 1.50963 0.61086 0.61025 1.51744 0.59365 0.59155 1.51287 0.61501 0.59370 1.51334 0.69050 0.66835 1.53370 

MODA 0.47653 0.65878 1.53063 0.22464 0.56420 1.50761 0.41492 0.54459 1.50446 0.29967 0.52848 1.50247 0.42162 0.62620 1.52118 
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Tabela 3.9 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de mar em γ0. 

Mar Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
 γ0 Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.51478 0.51110 1.50077 0.51367 0.51360 1.50096 0.52865 0.51463 1.50107 0.51621 0.51340 1.50096 0.52592 0.51310 1.50093 
DESVIO 
PADRÃO 0.04444 0.00508 0.00045 0.05009 0.00430 0.00041 0.04804 0.00485 0.00044 0.04787 0.00540 0.00049 0.04380 0.00494 0.00045 

MINIMO 0.41748 0.50654 1.50037 0.39959 0.50826 1.50035 0.42045 0.50859 1.50053 0.39804 0.50632 1.50032 0.41011 0.50882 1.50055 
MAXIMO 0.62579 0.52222 1.50179 0.62147 0.52225 1.50191 0.65735 0.52569 1.50215 0.65619 0.52756 1.50236 0.65771 0.52216 1.50179 

MEDIANA 0.51682 0.50883 1.50056 0.52198 0.51226 1.50085 0.53157 0.51413 1.50101 0.51412 0.51398 1.50099 0.53065 0.51396 1.50097 

MODA 0.41748 0.50654 1.50037 0.39959 0.50826 1.50035 0.42045 0.50859 1.50053 0.39804 0.50632 1.50032 0.41011 0.50882 1.50055 
 

 

Tabela 3.10 - Parâmetros estatísticos das DFD’s por cenário para amostras de óleo em γ0. 

Óleo Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Cenario 5 
γ0  Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv Dm Dh Dv 

MÉDIA 0.61911 0.59190 1.51448 0.59385 0.61942 1.52018 0.59342 0.59491 1.51440 0.63812 0.59239 1.51392 0.67877 0.65964 1.53129 
DESVIO 
PADRÃO 0.12570 0.04511 0.01050 0.18421 0.03205 0.00854 0.13197 0.03252 0.00777 0.13942 0.03382 0.00748 0.15655 0.02476 0.00775 

MINIMO 0.35237 0.53384 1.50311 0.22461 0.56420 1.50760 0.25099 0.54397 1.50445 0.30008 0.52848 1.50247 0.42159 0.62620 1.52118 
MAXIMO 0.99224 0.69313 1.54230 0.99334 0.69313 1.54229 0.92036 0.69313 1.54229 0.97353 0.67963 1.53750 0.88504 0.69313 1.54229 

MEDIANA 0.60868 0.57542 1.50963 0.61068 0.61009 1.51713 0.59402 0.59155 1.51287 0.61507 0.59370 1.51334 0.69046 0.66835 1.53370 

MODA 0.47683 0.65879 1.53063 0.22461 0.56420 1.50760 0.41554 0.54461 1.50453 0.30008 0.52848 1.50247 0.42159 0.62620 1.52118 
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