
i 

 

 

 

COPPE/UFRJCOPPE/UFRJ
 

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SENSORIAMENTO REMOTO POR RADAR 
(INTERFEROMETRIA RADARSAT-1 E MOSAICO SRTM) PARA MAPEAMENTO DE 

ATIVIDADES NEOTECTÔNICAS NA REGIÃO DE MANAUS (AM) 

Fernanda Ledo Gonçalves Ramos 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre em Engenharia Civil.  

 
Orientador(es): Luiz Landau 

               Fernando Pellon de Miranda 

 

 

Rio de Janeiro 

Junho de 2009 



ii 

 

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SENSORIAMENTO REMOTO POR RADAR 
(INTERFEROMETRIA RADARSAT-1 E MOSAICO SRTM) PARA MAPEAMENTO DE 

ATIVIDADES NEOTECTÔNICAS NA REGIÃO DE MANAUS 
 

Fernanda Ledo Gonçalves Ramos 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ 

COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM 

ENGENHARIA CIVIL. 

Aprovada por: 

________________________________________________ 

Prof. Luiz Landau, D.Sc.    

________________________________________________ 

Prof. Fernando Pellon de Miranda, Ph.D. 

________________________________________________ 

Prof. Otto Corrêa Rotunno Filho, Ph.D. 

________________________________________________ 

Prof. Clauzionor Lima da Silva, D.Sc. 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ -  BRASIL 

JUNHO DE 2009 

 



iii 

 

          

 

 

Ramos, Fernanda Ledo Gonçalves Ramos 

Utilização de Informações de Sensoriamento Remoto 

por Radar (Interferometria RADARSAT-1 e Mosaico 

SRTM) para Mapeamento de Atividades Neotectônicas 

na Região de Manaus (AM)/ Fernanda Ledo Gonçalves 

Ramos. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2009. 

XVII, 140 p.: il.; 29,7 cm. 

Orientadores: Luiz Landau 

                       Fernando Pellon de Miranda 

Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa 

de Engenharia Civil, 2009. 

 Referências Bibliográficas: p. 131-140. 

1. Sensoriamento Remoto 2. Interferometria por 

radar. 3. Mosaico SRTM 4. RADARSAT-1 5. 

Manaus (AM). I. Landau, L. et al. II. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de 

Engenharia Civil. III. Titulo. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois a natureza é um perpétuo trabalhador circular, 

gerando líquidos de sólidos, e sólidos de líquidos, 

coisas fixas das voláteis, e voláteis das fixas, sutis 

                             das grosseiras, e grosseiras das sutis, algumas coisas 

sobem e formam os sulcos terrestres superiores, os rios 

e a atmosfera; e, em consequência, outras coisas 

 descem (...). 

 

(Isaac Newton, Gentleman’s Magazine I, p.157, abril de 1731.) 
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Sistemas de radar de abertura sintética (SAR) vêm sendo utilizados para a detecção 

remota de movimentação crustal recente, possivelmente associada a eventos 

neotectônicos. Tais sistemas são vantajosos, pois cobrem vastas áreas e possuem 

precisão centimétrica, o que representa um avanço nesse tipo de monitoramento do 

terreno. A presente pesquisa tem por objetivo contextualizar, do ponto de vista tectono-

estrutural, os resultados obtidos por um estudo interferométrico recentemente realizado 

na área de Manaus, estado do Amazonas, no qual foi utilizada uma série histórica de 

dados do satélite RADARSAT-1. O problema foi abordado principalmente através da 

análise da rede de drenagem extraída dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), da comparação desta com outras imagens de sensores remotos na faixa óptica 

do espectro eletromagnético e da comparação com informações geológicas e 

geomorfológicas de campo disponíveis na literatura. A presente dissertação constatou 

que a área de movimentação crustal (AMC) detectada pelo estudo interferométrico está 

localizada sobre o interflúvio tectonicamente instável das sub-bacias do Igarapé São 

Raimundo e do Rio Tarumã-Açu, ambas caracterizadas por forte fenômeno de 

basculamento. Além disso, a AMC encontra-se nas proximidades de uma anomalia 

circular de drenagem com 4 km de diâmetro, o que fortemente sugere uma causa 

geológica para sua existência.  
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Synthetic Aperture Radar (SAR) systems have been lately used for the remote detection of 

recent crustal movement, possibly associated with neotectonic events. These systems are 

advantageous because they are able to cover vast regions using an extremely high 

accuracy, which represents an advance for terrain monitoring. The prime objective of the 

present dissertation is to understand and to address, from a tectonic and structural 

standpoint, the results obtained by an interferometric study recently carried out in the 

Manaus area, Amazonas State, in which a stack of archived RADARSAT-1 data has been 

processed. The research question has been approached through the analysis of the 

drainage network extracted with the aid of SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

data, as well as through the comparison with images from different optical sensors and 

with geologic/geomorphologic information available in the literature. As a result, it has 

been noticed that the Area of Crustal Movement (ACM) detected by the interferometric 

study is located above the tectonic unstable watershed that separates the Igarapé São 

Raimundo and Rio Tarumã-Açu sub-basins. Both areas are characterized by the 

pronounced occurrence of tilting. In addition, the ACM is situated in the vicinities of a 

circular drainage anomaly with 4 km of diameter, which strongly suggests a geologic origin 

for the interferometric feature. 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação científica para a realização do trabalho 

Recentes desenvolvimentos na indústria de petróleo e na academia demonstram o 

potencial do uso da tecnologia de sensoriamento remoto por radar em fronteiras 

exploratórias na Bacia do Amazonas (Ibanez et. al., 2007). Informações obtidas a 

partir desta tecnologia podem ser integradas com aquelas derivadas de dados 

geofísicos (sísmica, gravimetria, magnetometria) e geoquímicos de superfície, com o 

objetivo de caracterizar feições indicativas de possíveis padrões morfo-estruturais e 

trapas petrolíferas. 

A pesquisa petrolífera tem se tornado uma atividade crescentemente complexa, 

exigindo a análise combinada de dados adquiridos por meio de diferentes tecnologias 

(Almeida-Filho e Miranda, 2007). À medida que a pesquisa avança para regiões de 

fronteira exploratória, faz-se necessário o uso de tecnologias complementares, de 

modo a selecionar áreas de maior potencial, com a conseqüente redução dos custos 

e dos riscos inerentes à atividade. Nessas áreas de fronteira, são cada vez mais raras 

as descobertas de acumulações de óleo ou gás com base no concurso de uma única 

ferramenta exploratória. O sucesso deve ser encontrado no somatório de diversas 

tecnologias. 

1.2 Objetivo 

A presente dissertação tem por objetivo contextualizar, do ponto de vista tectono-

estrutural, os resultados obtidos pelo estudo interferométrico na área de Manaus, 

Estado do Amazonas. Pretende-se abordar tal problema através, principalmente, da 

análise da rede de drenagem extraída dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), da comparação desta com outras imagens de diferentes sensores remotos 

na faixa óptica do espectro eletromagnético e do cotejamento com informações 

geológicas e geomorfológicas existentes. 

1.3 Justificativa do estudo 

A experiência da Petrobras na análise de dados de sensoriamento remoto como 

suporte à exploração petrolífera nas bacias do Amazonas e do Solimões remonta às 
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décadas de 80 e 90 (Miranda, 1983; Miranda, 1984; Miranda e Boa Hora, 1986; 

Miranda e Cunha, 1990; Miranda et.al, 1992; Mello et al., 1996.). Em tais pesquisas, 

foram utilizados mosaicos de radar do projeto RADAMBRASIL (obtidos na década de 

70), imagens multiespectrais do satélite Landsat e modelos digitais de elevação 

(MDE) confeccionados a partir de cartas topográficas convencionais na escala 

1:100.000. Desde então, as técnicas de sensoriamento remoto têm experimentado 

radicais avanços tecnológicos, que incluem a geração de um MDE interferométrico 

global pelo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-NASA), conforme discutido em 

Rabus et al. (2003), e a confecção de mosaicos digitais de imagens de radar do 

satélite japonês JERS-1 na Amazônia, como parte do Global Rainforest Mapping 

Project (GRFM) (Rosenqvist et al., 2002). Além disso, as aeronaves de sensoriamento 

remoto do Projeto SIVAM operam com um radar de abertura sintética (SAR). Os 

dados SAR/SIPAM foram submetidos à calibração na área de Coari, que inclui o 

Terminal Aquaviário do Solimões operado pela Petrobras (Miranda et al., 2007). 

 

Análises de modelos digitais de elevação (MDE’s) obtidos pela missão SRTM no 

interflúvio Negro - Solimões indicaram a existência de uma feição geológica que ainda 

não havia sido notada com o uso de técnicas mais convencionais de sensoriamento 

remoto (Almeida Filho e Miranda, 2007). Trata-se de um vale abandonado de grandes 

dimensões, possivelmente representativo do antigo curso do Rio Negro. Tal feição 

evidencia a forte influência de neotectonismo na definição do arcabouço tectônico da 

região, que poderá ter impactado a integridade dos selos e a conseqüente 

preservação de possíveis trapas petrolíferas. Além disso, Silva et al. (2007) realizaram 

trabalhos de interpretação morfotectônica em uma área localizada a sudoeste de 

Manaus utilizando tal abordagem. Como resultado, foram pos eles reconhecidas 

novas feições tectônicas, denominadas como Graben Assimétrico de Ariaú, Bacia 

Romboédrica de Manacapuru e Graben de Castanho-Mamori. Estudo de igual 

natureza foi executado por Silva (2005) na região de Manaus. 

 

Como complemento a esses estudos tectônicos, a presente dissertação pretende 

trabalhar com a hipótese da detecção de movimentação crustal recente, em escala 

centimétrica, com o emprego da técnica de interferometria a partir de imagens do 

satélite RADARSAT-1. Essa nova tecnologia pode detectar alterações sutis na 
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superfície terrestre associadas à atividade neotectônica que ocorre na Bacia do 

Amazonas como reportado por Silva (2005). Os dados de campo citados pelo citado 

autor em sua tese de doutorado servirão como base para a caracterização do 

arcabouço geológico-geomorfológico da região de Manaus na presente dissertação. 

 

A Petrobras testou com sucesso a tecnologia de interferometria por radar na área que 

compreende a faixa do duto ORBIG, situado na Serra do Mar, em terrenos 

caracterizados por intensa movimentação de massa (Petrobras, 2007). Tais 

resultados encorajaram a aplicação da citada metodologia na região de Manaus e 

adjacências, onde evidências de tectônica cenozóica foram verificadas por Silva 

(2005), com base em estudos estruturais e geomorfológicos apoiados em dados de 

campo e de sensores remotos. A análise interferométrica dos dados do satélite 

RADARSAT-1 indicou a existência de uma área atualmente em subsidência 

(Petrobras, 2008) nas proximidades de uma feição circular reportada por Silva et. al 

(2005). Tal feição é caracterizada por relevo relativamente mais alto e drenagem 

anelar bem marcada, com aproximadamente 4 km de diâmetro, situando-se na área 

urbana de Manaus, bairro de Cidade Nova.  

1.4 Características da área de estudo 

1.4.1 Localização da área de estudo 

A área de interesse está inserida na Bacia Sedimentar do Amazonas e compreende a 

área de Manaus (AM) e suas vizinhanças, sendo delimitada pelas coordenadas 

geográficas 59°43’ e 60°11’ de longitude Oeste e 02°37’e 03°20’ de latitude Sul. Essa 

região envolve os municípios de Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro, Careiro 

da Várzea, totalizando uma área de aproximadamente 4.000 km² (Figura 1.1). 



4 

 

 

     Figura 1.1 – Mapa de localização da área de estudo. 

 

1.4.2 Contextualização neotectônica 

O termo Neotectônica foi originalmente proposto por Obruchev (1948 apud Salvador, 

1994), com o objetivo de caracterizar movimentos tectônicos ocorridos no fim do Terciário 

e no início do Quaternário, os quais têm considerável impacto na formação da topografia 

contemporânea. Na presente dissertação, foi considerado o conceito da INQUA 

(Association for the Study of the Quaternary Period) que em 1978 adotou a definição de 

neotectônica, atualmente em vigor a nível internacional, como o campo que estuda 

qualquer movimento da Terra ou deformação do nível geodésico de referência, seus 

mecanismos e sua origem geológica, independentemente da sua idade, suas implicações 

práticas e extrapolações futuras. A partir daí, estabeleceu-se que os movimentos 

neotectônicos não seriam mais atrelados à concepção puramente verticalista e todo o 

acervo de deformações de caráter rúptil e/ou dúctil, ocorridos no período dito 

neotectônico, passou a ser considerado (Saadi, 1993). 

 

Desde o final da década de 1980, foram realizados estudos neotectônicos na região de 

Manaus, destacando-se os trabalhos de Franzinelli e Piuci (1988), Franzinelli e Igreja 
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(1990), Hasui et al. (1984), Hasui (1990), Bemerguy e Costa (1991), Costa e Hasui 

(1997), Costa et al. (1991,1994), Costa (1996), Bemerguy (1997), Fernandes Filho et al. 

(1997), Silva et al. (1994, 1995, 2000, 2002, 2003a, b e 2004) e Bezerra (2003), dentre 

outros. Segundo a maioria dos autores, o quadro tectônico regional do Cenozóico segue o 

modelo neotectônico da Plataforma Brasileira proposto por Hasui (1990). Na concepção 

de Silva (2005), embora ocorra um número crescente de estudos sobre a tectônica 

cenozóica da região de Manaus e adjacências, as interpretações foram baseadas, em sua 

maioria, em estudos geomorfológicos e estruturais usando cartas topográficas de 

pequenas escalas. Nesses trabalhos, as interpretações dos elementos morfoestruturais 

presentes no relevo e na drenagem ficam comprometidas pela pequena quantidade de 

dados de validação de campo, que são limitados pelas características da região 

amazônica, tais como densa cobertura vegetal e difícil acesso. Assim, o citado autor 

realiza sua investigação sobre a tectônica cenozóica na região de Manaus e adjacências 

por meio de análise estrutural sistemática em afloramentos, auxiliada por produtos de 

sensores remotos, dados de levantamentos aerogeofísicos (magnetométrico) e terrestres 

(radar de penetração no terreno). Esse autor apresenta um estudo que pretende avançar 

na caracterização geológico-estrutural da área e aperfeiçoar o entendimento do quadro 

evolutivo tectônico regional mais recente desta região. Este estudo é referência principal 

na presente pesquisa, que tem por objetivo integrar as informações geológico-

geomorfológicas que condicionam a área de interesse aos resultados do estudo de 

interferometria realizado com dados do satélite RADARSAT-1.  

 

1.5 – Descrição sucinta da metodologia proposta 

Uma visão geral da metodologia proposta para o desenvolvimento da presente 

dissertação é apresentada no fluxograma da Figura 1.2. 
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Figura 1.2 - Fluxograma de atividades referente à metodologia proposta. 

 

Definição do problema 
 
Especificação da natureza do problema, bem como a motivação científica para a 

realização da pesquisa. Tais considerações formam a base para a proposição do objetivo 

e da justificativa do estudo, em articulação com o contexto geológico da região 

investigada. 

 

 
Revisão bibliográfica 
 
A revisão bibliográfica compreende a reunião de informações sobre o tema proposto a 

partir de diferentes tipos de publicações científicas. Foram selecionados artigos que 

abordam a tecnologia de interferometria, especificamente aqueles que se referem às 

aplicações em áreas urbanas. Este procedimento também inclui a reunião de informações 
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geológicas e geomorfológicas disponíveis para a melhor caracterização da área de estudo 

e compreensão dos resultados obtidos a partir do estudo interferométrico. 

Finalmente, são discutidos os conceitos de sensoriamento remoto necessários ao 

entendimento da metodologia de interferometria, bem como apresentadas as 

características das imagens utilizadas no trabalho.  

 

 

Processamento dos dados do Modelo Digital de Elevação SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) 

Esta etapa compreende o conjunto de procedimentos adotados para extração das 

informações sobre a rede de drenagem e a declividade do relevo da área de estudo 

provenientes do Modelo Digital de Elevação da missão SRTM. Para tanto, foram 

empregadas algumas das ferramentas de geoprocessamento mais conhecidas na área 

acadêmica como os softwares ArcGIS, PCI Geomatica e Global Mapper.  

 

Análise estatística e estrutural dos dados geológicos e geomorfológicos existentes 

Nesta etapa, foram analisados os dados geológicos e geomorfológicos existentes sobre a 

área de estudo, que estão disponíveis em arquivos digitais e meios analógicos, ambos 

com referências espaciais que possibilitam seu adequado gerorreferenciamento. Os 

lineamentos de drenagem obtidos por Silva (2005), foram gentilmente cedidos para 

consulta e comparados à rede hidrográfica gerada a partir do modelo digital de elevação 

da missão SRTM. Tal comparação, executada na escala 1:80.000, permitiu o ajuste e 

edição de algumas feições de lineamentos de drenagem presentes na área de estudo. O 

processamento e a análise estatística deste material foi realizado no software Spring 

(Câmara et al., 1996), que possui um módulo específico para análise de lineamentos, 

separando-os por direções de azimute. Tal procedimento permitiu a identificação dos 

principais padrões estruturais.  A análise das faixas estruturais assim definidas foi 

realizada no software ArcGIS, consistindo na sua integração com as informações das 

demais etapas. Os dados geológicos aqui utilizados foram compilados na literatura em 

trabalhos científicos recentes e integrados àqueles publicados por Silva (2005). 
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Processamento dos dados dos sensores orbitais Landsat e IKONOS 

Nesta etapa, foram adquiridas e processadas as imagens dos sensores ópticos Landsat e 

IKONOS. As imagens Landsat permitiram a análise multi-temporal da área de estudo, 

visto que existem cenas da década de oitenta que mostram a ocupação urbana da cidade 

de Manaus em menor densidade, facilitando a visualização da vegetação e de corpos 

d’água de interesse para este estudo. Além disso, as imagens recentes do satélite 

Landsat auxiliaram na interpretação das feições de lineamentos de drenagem em 

conjunto com o Modelo Digital de Elevação da SRTM. As imagens IKONOS apresentam 

vantagens relativas à sua resolução espacial, o que permite observar em detalhe a área 

apontada como em movimentação pelo estudo interferométrico. As imagens dos sensores 

Landsat e IKONOS foram utilizadas para gerar produtos complementares às informações 

do sensor SRTM e aos dados geológico-geomorfológicos existentes. 

 

Compilação dos resultados do estudo de interferometria 

A compilação dos resultados preliminares do estudo de interferometria sobre a área de 

Manaus se deu a partir das informações existentes nos relatórios iniciais do projeto 

intitulado “Aplicação de Tecnologia INSAR Orbital na Bacia Hidrográfica do Rio Solimões, 

Amazônia” realizado pela Petrobras (ainda em andamento). Tais resultados apontam uma 

área em movimentação no município de Manaus.  

 

Integração dos aspectos estruturais obtidos por sensoriamento remoto e trabalhos de 

campo 

Foram aqui correlacionados os registros de campo realizados por Silva (2005) em 

Manaus e as informações geológico- geomorfológicas geradas a partir das imagens de 

satélite. O objetivo desta análise é comparar as direções das falhas encontradas em 

campo com as direções dos lineamentos de drenagem interpretados sobre as imagens de 

satélite e sobre o modelo digital de elevação do SRTM. 

 

Integração das informações em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) 
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Nesse ponto, são integradas todas as informações georreferenciadas obtidas na revisão 

bibliográfica e nas etapas de processamento de dados digitais, através da aplicação dos 

procedimentos necessários à sua inserção em um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) para posterior manipulação. O cruzamento das informações georreferenciadas 

possibilita a geração de novos produtos para análise e visualização de resultados. O 

software empregado nessa tarefa é o ArcGIS (ESRI, 2008). 

 

 

Análise da implicação geológica dos resultados 

Inclui a discussão de como os produtos obtidos na pesquisa podem auxiliar no 

entendimento dos resultados gerados a partir da aplicação da tecnologia de 

interferometria por radar para detecção de movimentação do terreno em áreas urbanas. 

Tal discussão tem como suporte fundamental a análise integrada das informações de 

diferentes origens inseridas no ambiente SIG. 

 

 
Conclusões e recomendações 
 
São apresentadas as principais conclusões da pesquisa realizada, no que tange à 

metodologia empregada e ao valor potencialmente agregado ao estudo de movimentação 

do em áreas urbanas por interferometria. Além disso, são feitas recomendações para o 

entendimento de resultados adicionais obtidos através da tecnologia de interferometria na 

região de Manaus. 
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICOS DA ÁREA DE 

ESTUDO (MANAUS-AM) 

2.1 Síntese geológica da Bacia do Amazonas 

A Bacia Sedimentar do Amazonas, onde se insere a região investigada (Figura1.1), inclui 

parte dos estados do Amazonas e do Pará, situando-se entre os escudos das Guianas, a 

norte, e do Brasil, a sul, e abrangendo uma área de aproximadamente 500.000 km2. Tais 

terrenos sedimentares posicionam-se a leste do Arco de Purus e a oeste do Arco de 

Gurupá (Figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1 – Arcabouço estrutural da Bacia do Amazonas (Neves, 1990). 

 

O embasamento pré-cambriano da citada bacia é composto por rochas metamórficas 

formadas no âmbito de faixas móveis, as quais se aglutinaram em torno de um núcleo 

mais antigo, essencialmente granítico, denominado Província Amazônia Central (Cordani 

et al., 1984). A faixa móvel ocidental, intitulada Ventuari-Tapajós, é constituída por rochas 

graníticas e metamórficas (Cordani et al., 2000). A leste, rochas igualmente graníticas e 

metamórficas agrupam-se na Faixa Móvel Maroni-Itacaiúnas. 
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De acordo com Neves (1990), a Bacia do Amazonas tem sua origem relacionada à 

orogenia Brasiliana/Pan-Africana do Proterozóico Superior, com esforços compressivos 

na direção E-W e de alívio na direção N-S. O rifte precursor teria se propagado ao longo 

de linhas de fraqueza do embasamento, propiciando a acumulação de depósitos sin-

tectônicos. Subseqüentemente, a sedimentação pós-tectônica ocorreu em razão da 

subsidência térmica regional.  

O registro sedimentar e ígneo da Bacia do Amazonas é condicionado, além dos fatores 

eustáticos, pelo tectonismo que ocorreu no seu entorno. No Paleozóico, foram 

importantes os diversos eventos tectônicos relacionados à borda oeste da antiga placa 

gondwânica. Por sua vez, foi igualmente notável a influência na Bacia do Amazonas da 

tafrogênese mesozóica do Atlântico equatorial (Cunha et al., 2007). Como conseqüências 

dos citados eventos, aconteceram movimentações verticais de caráter epirogênico no 

interior da bacia, as quais resultaram na formação de grandes arcos e discordâncias 

regionais (Cunha et al., 2007).  

Adotando-se a conceituação da estratigrafia de seqüências, o arcabouço estratigráfico da 

Bacia do Amazonas apresenta duas importantes megasseqüências de primeira ordem, 

que totalizam cerca de 5.000 m de preenchimento sedimentar e ígneo (Cunha et al., 

2007). A primeira, de idade paleozóica, é composta por rochas sedimentares de natureza 

diversa e está associada à ocorrência expressiva de diques e soleiras de diabásio 

intrudidos no Mesozóico. A seguir, ocorreu a megasseqüência sedimentar datada do 

Mesozóico-Cenozóico. 

A Megasseqüência Paleozóica é passível de subdivisão em quatro seqüências de 

segunda ordem, formalmente designadas por Cunha et al. (2007) como Ordovício-

Devoniana, Devono-Tournasiana, Neoviseana e Pensilvaniano-Permiana. Todas são 

delimitadas por quebras significativas de sedimentação, decorrentes dos eventos 

tectônicos atuantes nas bordas da placa gondwânica, retratadas pelas expressivas 

discordâncias regionais que as separam. 

Em seguida, a expressiva deformação que afetou a Bacia do Amazonas durante a 

reativação meso-cenozóica ocasionou um episódio geológico com idade eo-cretácica 

denominado Diastrofismo Juruá (Campos e Teixeira, 1988). Após sua conclusão, ocorreu 

um relaxamento tectônico, seguido da implantação de novos ciclos deposicionais 
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representados pela Megasseqüência Mesozóico-Cenozóica, assentada diretamente sobre 

a discordância do topo do Paleozóico (Cunha et al., 2007). Na região de Manaus, esse 

processo deu origem à deposição dos sedimentos da Formação Alter do Chão.  

 

2.2 Arcabouço tectônico da Bacia do Amazonas 

Na concepção de Neves (1990), o arcabouço da Bacia do Amazonas é formado pelas 

plataformas de Manaus e de Mamuru, nos flancos norte e sul da bacia, respectivamente, 

assim como por duas linhas de charneira e por uma calha central orientada nas direções 

NE-SW e E-W (Figura 2.1). Nos flancos setentrional e meridional, afloram rochas 

paleozóicas, sobrepostas às rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano.  

Feições de expressão regional ou local, conforme descrição de Neves (1990), indicam o 

controle exercido por estruturas do embasamento ao longo da evolução fanerozóica da 

bacia. Nesse contexto, inúmeros trends de anticlinais assimétricos desenvolvidos no 

Eocretáceo são reportados, a saber: (1) Lineamento Curuá do Sul, associado a falhas 

inversas; (2) Lineamento Abacaxis-Marimari, igualmente relacionado a falhas reversas; (3) 

Lineamento Lucas Borges, associado ao trend compressivo Igarapé Cuia-Uatumã (Figura 

2.1). Além disso, ocorre uma faixa de anticlinais terciários en echelon ao longo do Rio 

Tapajós. No domínio transtensional, há estruturas próximas ao Arco de Gurupá, 

representadas por falhas transcorrentes destrais NW-SE, deslocadas por grabens e falhas 

transcorrentes sinistrais E-W (cuja direção acompanha aproximadamente a calha central 

da bacia). 

Na região de Manaus, ocorrem proeminentes lineamentos estruturais, constituindo feições 

alongadas de expressão regional, orientadas fundamentalmente nas direções NE-SW e 

NW-SE. Dentre eles, destacam-se o de Lucas Borges, Manacapuru-Rio Negro, Baependi-

Cuieiras e Rio Urubu (Figura 2.1). Muitos autores consideram que tais lineamentos são 

relacionados com estruturas do embasamento, as quais foram rejuvenescidas ao longo da 

história geológica da Bacia do Amazonas (e.g., Cordani et al., 1984).  
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2.3 Geomorfologia da região de Manaus e adjacências 

 

Silva (2005) realizou um estudo da paisagem da região de Manaus, com base, 

principalmente, em mapas plani-altimétricos na escala 1:100.000, dados de 

sensoriamento remoto e modelos digitais de elevação. Esse autor extraiu, como 

resultado, elementos geomorfológicos do relevo (escarpas, alinhamentos de relevo, vales, 

interflúvios e terraços assimétricos) e da drenagem (feições anômalas, padrões de 

drenagem modificados, capturas, zonas de confluência, assimetria de bacias e 

lineamentos de drenagem). Tais elementos foram por ele submetidos à análise 

morfoestrutural e morfotectônica. Os lineamentos de drenagem, apresentados na Figura 

2.2, serão objeto de análise detalhada na presente dissertação. 
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Figura 2.2 – Mapa de lineamentos de drenagem, obtido por Silva (2005), com detalhe 

para a área de estudo. 
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Na concepção de Silva (2005), a área de Manaus está compartimentada em altitudes de 

50 m a 100 m, destacando-se relevos de colinas e interflúvios com orientação NW-SE e 

NE-SW. Os setores norte e sul da cidade são caracterizados por colinas estreitas e 

alongadas na direção NE-SW, a qual também configura o limite leste da cidade na 

margem esquerda do Rio Amazonas, com desníveis topográficos de aproximadamente 30 

m (Figura 2.3). Os interflúvios de orientação NW-SE são marcantemente coincidentes 

com a borda oeste da cidade, na margem esquerda do Rio Negro. Além disso, nas 

proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, existem áreas colinosas 

orientadas segundo ENE-WSW e N-S, pouco realçadas no relevo da região. 
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Figura 2.3 – Lineamentos de relevo sobrepostos ao Modelo Digital de Elevação SRTM 

(adaptado de Silva et al., 2007). 
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O desvio do Rio Negro para leste, a partir da orientação NW-SE que o define na região do 

Arquipélago das Anavilhanas, coincide com a linha de escarpa E-W da área de 

Paricatuba, que tem continuidade com o lineamento de relevo de mesma orientação 

observado na área urbana de Manaus (Silva, 2005). Os alinhamentos da margem do Rio 

Negro têm sido interpretados por diversos Autores como uma zona estruturada, cujo 

significado geológico é reportado como representativo de falhamentos normais (e.g., 

Franzinelli e Igreja, 1990; Almeida Filho e Miranda, 2007). 

Ainda segundo Silva (2005), algumas bacias de drenagem da área norte de Manaus, 

principalmente os tributários do Rio Amazonas, têm direção geral NW-SE e fluxo de NW 

para SE. Como exceções a esse padrão, podem ser citados os rios Cuieiras, que drena 

para SW, e os igarapés do Tarumã-Mirim, Tarumã-Açu e Puraquequara, os quais fluem 

de norte para sul. 

Muitas capturas foram encontradas por Silva (2005) na rede de drenagem (e.g. Igarapé 

Tarumã-Açu, São Raimundo, Rio Puraquequara). Vários outros locais foram 

adicionalmente identificados pelo citado autor (Figura 2.4). Tais feições são 

caracterizadas por conspícuas inflexões e encurvamentos de canais de ordem superior, 

ligados à drenagem principal por segmentos alongados, denotando o controle tectônico 

da rede de drenagem, manifesto pelo rearranjo da rede hidrográfica. 
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Figura 2.4 – Mapa de capturas de drenagem e confluências anômalas da região de 

estudo (adaptado de Silva, 2005). 
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Uma feição singular da drenagem na área de Manaus é expressa por uma anomalia 

circular, localizada no Bairro da Cidade Nova, que possui 4 km de diâmetro (Figura 2.5). 

Silva (2005) acredita que essa anomalia de drenagem seja possivelmente relacionada a 

diques ou soleiras de diabásio em subsuperfície, ou ainda ao colapso de domos salinos 

em profundidade, ambos comuns na Bacia do Amazonas.  

 

Figura 2.5 – Localização da anomalia circular na imagem Landsat. 

 

2.4 Aspectos geológicos da cidade de Manaus 

A cidade de Manaus está assentada em sedimentos argilosos e areno-argilosos da 

Formação Alter do Chão (Figura 2.6). Na parte superior da seção geológica, são 

encontrados horizontes lateríticos, solos ou colúvios amarelados. A área é marcada pela 

ocorrência principalmente de falhas normais, com predominância da orientação NW-SE 

ou NE-SW. No entanto, são também discerníveis outros estilos estruturais, representados 

por estruturas transcorrentes e inversas, com direção N-S e E-W (Silva, 2005). 
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Figura 2.6 – Mapa geológico da região de Manaus e vizinhanças (adaptado de Silva, 

2005). O recorte está localizado entre as coordenadas geográficas 59°43’ e 60°11’ de 

longitude Oeste e 02°37’e 03°20’ de latitude Sul.  

 

Em síntese, conforme Silva (2005), predominam em Manaus falhas normais de direção 

NW-SE, que determinam o abatimento de blocos para SW e NE, segundo um arranjo 

lístrico ou planar, com rotação de blocos definidos pela deformação do horizonte laterítico 

e das camadas da Formação Alter do Chão. Feições geológicas como horsts e grabens 

são configuradas por falhas normais de orientação NE-SW, cortando igualmente todo 

perfil litológico e de solo, nas quais se encontram estrias bem marcadas nos sedimentos 

do Cretáceo. Estruturas de direção N-S atuam como falhas inversas, podendo também 

apresentar movimentação oblíqua. Ainda na concepção de Silva (2005), estruturas E-W e 
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ENE-WSW estão aparentemente relacionadas a falhas normais com componente oblíqua, 

conformando um arranjo transtensivo. 

 

São apresentados, a seguir, os pontos de campo, na área de Manaus, onde Silva (2005) 

determinou a existência de estruturas geológicas. O estudo constou da observação de 

afloramentos e cortes de estradas, com o objetivo de descrever e determinar a geometria 

das estruturas rúpteis que ocorrem na região investigada. Na presente dissertação, tais 

informações serão espacialmente integradas aos lineamentos de drenagem extraídos de 

Modelos Digitais de Elevação (MDE’S) e de imagens orbitais de sensoriamento remoto. 

Os vinte e sete (27) pontos levantados estão descritos na Tabela 2.1 e localizados na 

Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Mapa de localização dos pontos de campo determinados por Silva (2005). 
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Para facilitar a contextualização espacial das estruturas geológicas mapeadas por Silva 

(2005), a área investigada foi subdividida nas seguintes sub-regiões: a) oeste-sudoeste de 

Manaus; b) Cidade de Manaus; c) Rodovia BR-174; d) Rodovia AM-010 (estrada Manaus-

Itacoatiara). 
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PONTO DENOMINAÇÃO 

Coordenadas 

geográficas 

decimais Sub-região Litologia Estruturas 

1 

Porto do 

Estaman - 

Itautinga  -59.922 -3.120 Cidade de Manaus Sedimentos da Formação Alter do Chão  

Falhas normais N50E/80SE e N45E/30NW, N70E/30NW com 

estrias down dip. Falhas normais N30W/60NE. Falhas 

inversas com atitude N-S e ângulo de mergulho elevado, 

restritas à unidade do Cretáceo. Falhas normais N02E/76SE, 

N50E/78NW e N42E/40SE (estas sindeposicionais) .                 

2 Porto Abraão  -59.923 -3.116 Cidade de Manaus 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

e cobertura argilo-arenosa amarelada 

Falhas normais N56E/72SE e N61E/66NW, configurando 

horsts e grabens, sem cortar a cobertura argilo-arenosa no 

topo. Falha N-S deslocando o arranjo de falhas NE-SW, com 

estrias de mergulho indicando cinemática normal. Falha 

N18W/57SW. 

3 

Colônia Oliveira 

Machado             

(aeroporto Ponta 

Pelada)  -59.995 -3.153 Cidade de Manaus 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pela cobertura argilo-

arenosa amarelada e concreções 

lateríticas 

Falha normal N35W/34SW, deslocando a concreção laterítica 

no topo do afloramento, com estrias de atrito down dip. Falha 

normal N75W/42SW, deslocando os sedimentos do Cretáceo 

e o horizonte laterítico. Falhas com orientação N45W/33SW e 

N74W/45SW. 

4* 

Cidade Nova – 

(linha de pedras)  -59.983 -3.037 Cidade de Manaus 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pela cobertura argilo-

arenosa amarelada e concreções 

lateríticas 

Falhas normais, deslocando linhas de pedras. As atitudes das 

falhas são: N80W/70SW, N85W/55NE, N67E/25SE, 

N45W/55NE. 
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5* 

Academia de 

Polícia (horst) -59.961 -3.034 Cidade de Manaus Sedimentos da Formação Alter do Chão 

Falhas normais, deslocando camadas da Formação Alter do 

Chão. As atitudes são: N85E/50SE, N78W/75SW, 

N35E/80SE, N40E/85SE, N40E/85SE, N30E/45SE, 

N69E/80NW, N71E/78NW, N84E/60NW. 

6 AM-010, km 46 -59.921 -2.767 Rodovia AM-010 Sedimentos da Formação Alter do Chão 

Falhas normais N45E/45SE, que deslocam sedimentos do 

Cretáceo, o solo mosqueado e a linha de pedras. 

7 

Puraquequara - 

Metalúrgica 

Magalhães -60.029 -2.957 Cidade de Manaus Sedimentos da Formação Alter do Chão Falhas normais com orientação preferencial N50W/60SW. 

8* Distrito Industrial -59.960 -3.109 Cidade de Manaus Sedimentos da Formação Alter do Chão 

Falhas normais cortando a Formação Alter do Chão: 

N10W/50SW, N30W/50SW, N55W/55SW, N20E/55NW. 

Falhas transcorrentes destrais: N08E/60SE, N30E/75SE, 

N10E/75SE, N46E/40SE. Falha normal sindeposicional: 

N40E/70NW. 

9 BR-174 -59.915 -3.062 Rodovia BR - 174 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pelo horizonte laterítico 

(horizonte mosqueado, crosta 

concrecionária, linha de pedras, 

cobertura argilo-arenosa amarela) Falha normal N61W/62SW. 
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10 BR-174, km 26  -60.042 -2.740 Rodovia BR - 174 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pelo horizonte laterítico 

(horizonte mosqueado, crosta 

concrecionária, linha de pedras, 

cobertura argilo-arenosa amarela) 

Falha normal lístrica N61W/77SW, realçada pelo contraste 

entre os sedimentos cretácicos alterados e a cobertura argilo-

arenosa amarela. 

11 

Porto Cacau-

Pirêra  -60.044 -3.205 

Oeste-Sudoeste 

de Manaus 

Arenitos cretácicos da Formação Alter 

do Chão, caulínicos, ferruginizados, 

silicificados e com aspecto mosqueado 

Zona de brecha de falha, com cerca de 15 m de largura, 

paralela à direção do Rio Negro, com atitudes N50W/70NE e 

N62W/85SW, em arranjo de falhas normais por abatimento 

de blocos. Falhas transcorrentes destrais N74E/65SE, com 

estrias N68E/0S. Falhas transcorrentes sinistrais N60E/75SE, 

com estrias S28W/05. Falhas transcorrentes sinistrais 

N10E/80SE, com estrias de atrito N15E/10. 

12 

BR-174, km 5, 

Chácara Teta -60.033 -2.944 Rodovia BR - 174 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pelo horizonte laterítico 

(horizonte mosqueado, crosta 

concrecionária, linha de pedras, 

cobertura argilo-arenosa amarela) 

Falha normal N75W/30SW cortando os sedimentos do 

Cretáceo e a linha de pedras. 

13 BR-174 , km 12  -60.041 -2.752 Rodovia BR - 174 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pelo horizonte laterítico 

(horizonte mosqueado, crosta 

concrecionária, linha de pedras, 

cobertura argilo-arenosa amarela) 

Predominam falhas normais, cortando a linha de pedras, 

marcadas pelo contraste dos sedimentos esbranquiçados 

e/ou avermelhados, de idade cretácea, com a cobertura 

amarela, configurando um desnivelamento com formato de 

horsts e grabens. As atitudes são: E-W, N89E/70SW, E-

W/60S e N85E/30SE. 
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14 BR-174, km 35  -60.046 -2.676 Rodovia BR - 174 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pelo horizonte laterítico 

(horizonte mosqueado, crosta 

concrecionária, linha de pedras, 

cobertura argilo-arenosa amarela) 

Predominam falhas normais cortando a linha de pedras, 

marcadas pelo contraste dos sedimentos esbranquiçados 

e/ou avermelhados, de idade cretácea, com a cobertura 

amarela, configurando um desnivelamento com formato de 

horsts e grabens. As atitudes são: E-W, N89E/70SW, E-

W/60S e N85E/30SE. 

15 

BR-174, 

Pedreira das 

Mercês  -60.075 -2.833 Rodovia BR - 174 

Arenitos silicificados ("Arenito Manaus") 

na região montante do Igarapé Tarumã-

Açu, 10 km a oeste da Rodovia BR-174 

Falhas normais N57E/38NW, com estrias de mergulho 

N50W/30. 

16 Av. do Turismo  -60.087 -3.061 Cidade de Manaus 

Horizonte mosqueado da Formação 

Alter do Chão na base do perfil, com 

concreção laterítica, crosta pisolítica e 

solo argilo-arenoso amarelado. 

Falhas normais N20W/60SW e N30W/75SW, deslocando 

nível laterítico, com geometria lístrica. Falhas antitéticas com 

mergulho para NE configuram horsts. Algumas falhas são de 

alto ângulo e podem sugerir cinemática direcional, delineando 

estruturas em flor. 

17 Posto Pinheirão  -60.073 -3.049 Cidade de Manaus 

Sedimentos cretácicos da Formação 

Alter do Chão deformados por falhas 

que afetam inclusive o horizonte 

laterítico. 

Falhas inversas N-S/70E, N12E/57SE e N08E/34SE, 

associadas a estruturas do tipo pop-up; falhas normais 

N30E/25NW, cortando igualmente as camadas da Formação 

Alter do Chão e o nível laterítico. Existem também falhas 

normais N40E a N60E com mergulhos de 50 a 60 graus tanto 

para SE como para NW. Outro conjunto de falhas normais 

mais novas apresenta atitude N20W/60NE, onde foram 

observadas estrias down dip apenas na Formação Alter do 

Chão. 
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18 

Bairro Estaleiro 

Compensa  -60.025 -3.047 Cidade de Manaus Sedimentos da Formação Alter do Chão 

Blocos abatidos por falha normal N30W, com mergulho para 

SW, coincidente com a margem esquerda do Rio Negro.O 

abatimento de tais blocos produz na paisagem uma 

morfologia de antiforma de volteio. Existem ainda falhas 

normais N27W com mergulho para SW, bem como falhas 

antitéticas N27W/38NE. 

19 Selva Parque -60.072 -3.098 Cidade de Manaus Sedimentos da Formação Alter do Chão 

Falhas normais N20E/60NW, provocando arqueamento nas 

camadas sugestivo de arranjo lístrico, associado à geometria 

de antiforma de volteio. Falhas normais N19E/81NW, 

subsidiárias à falha principal, deslocam um horizonte 

mosqueado e a linha de pedras.  

20 

Perfil Infraero -

Av. doTurismo -60.063 -3.027 Cidade de Manaus 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pelo horizonte laterítico 

(horizonte mosqueado, crosta 

concrecionária, linha de pedras, 

cobertura argilo-arenosa amarela) 

Falhas normais N20W/50SW e N20W/45NE cortando o 

horizonte laterítico e promovendo a inclinação dos estratos. 

21 

Margem direita 

Rio Negro  -60.123 -3.143 

Oeste-Sudoeste 

de Manaus 

Arenitos alterados da Formação Alter do 

Chão Falhas normais N50W/45NE e N60W/86NE. 

22 

Margem direita 

Rio Negro  -60.170 -3.126 

Oeste-Sudoeste 

de Manaus 

Arenitos alterados da Formação Alter do 

Chão Falhas normais N50W/45NE e N60W/86NE. 
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23 

BR174, km 4,5, 

Faz Viveiro São 

Pedro -60.033 -2.944 Rodovia BR-174 

Sedimentos da Formação Alter do Chão 

sobrepostos pelo horizonte laterítico 

(horizonte mosqueado, crosta 

concrecionária, linha de pedras, 

cobertura argilo-arenosa amarela) 

Falha normal N61W/60SW, com abatimento da linha de 

pedras e do horizonte mosqueado, em geometria lístrica. 

24 

Bairro Dom 

Pedro -60.045 -3.092 Cidade de Manaus 

Formação Alter do Chão e concreção 

laterítica 

Falhas antitéticas, com relação ao abatimento principal do Rio 

Negro, com atitude N30W/55NE e N42W/60NE, deslocando 

as camadas da Formação Alter do Chão e a concreção 

laterítica. Falhas normais N60W/55NE. 

25 

Cachoeira do 

Tarumã -60.055 -3.008 Rodovia BR-174 Arenito Manaus Falha normal E-W / 90. 

26 

BR-174, Ramal 

do Pau-Rosa  -60.182 -2.841 Rodovia BR-174 

Crosta laterítica e material argilo-

arenoso amarelado, nas proximidades 

do Igarapé Tarumã-Mirim 

Falha normal N30W/55NE, promovendo a rotação da crosta 

laterítica no bloco descendente, com espessamento do 

material argilo-arenoso amarelado na linha que preenche a 

zona de falha. 

27 

BR-174, km 2, 

Ramal Rainha 

dos Apóstolos -60.080 -2.781 Rodovia BR-174 

Pedreira em Arenito Manaus, próxima à 

cabeceira do Igarapé Taruma-Açu 

Falhas normais N45W/42NE, N20W/60NE, N20E/34SE e 

N60E/40NW. Falhas transcorrentes N-S, N10W/90NE e 

N20E/85NW. 

Tabela 2.1 –Pontos de levantamento de campo (Silva, 2005). * Os pontos 4, 5 e 8 representam contribuições inéditas de C. L. Silva 

(comunicação escrita).
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CAPÍTULO 3 – INTERFEROMETRIA POR RADAR APLICADA A ESTUDOS DE 

SUBSIDÊNCIA EM ÁREAS URBANAS 

3.1 – Conceitos Básicos 

3.1.1 – O Sistema SAR e as imagens RADARSAT-1 

A palavra RADAR é um acrônimo de “Radio Detection and Ranging“. Os sensores 

baseados em radar foram desenvolvidos para detectar a presença de objetos (alvos) e 

medir a sua distância (posição), através de ondas de rádio (microondas) (Lillesand & 

Kiefer, 1994). Atualmente, a grande maioria dos sensores imageadores baseados em 

radar é do tipo SAR (Synthetic Aperture Radar ou radar de abertura sintética). Tais 

sistemas integram os sinais recebidos sintetizando eletronicamente uma antena de 

grande abertura, melhorando a resolução espacial em azimute, ou seja, na direção de 

deslocamento da plataforma aeroportada ou orbital. Para maiores detalhes sobre o 

conceito, consultar Jensen (2009).  

Um sistema SAR foi colocado em órbita pela missão RADARSAT-1, desenvolvida pela 

Agência Espacial Canadense (CSA), a qual entrou em operação no mês de novembro 

de 1995. O satélite foi posicionado em uma órbita quase polar, com inclinação de 

98,6°, síncrona com o Sol, a uma altitude de 798 km. Seu ciclo de recobrimento da 

superfície terrestre tem 24 dias, com um período orbital de cerca de 100,7 minutos 

(Canadian Space Agency, 2006). A passagem do satélite RADARSAT-1 sobre um 

mesmo ponto na superfície da Terra ocorre em dois diferentes horários. Quando a 

passagem se dá na órbita descendente, o satélite atravessa o Equador por volta de 

06:00 hs (hora local). Se a passagem for ascendente, o satélite atravessa o Equador 

por volta de 18:00 hs (hora local). 

O satélite RADARSAT-1 carrega a bordo um sensor SAR capaz de imagear durante o 

dia e à noite, sob quaisquer condições meteorológicas, operando em diferentes 

modos, ou seja, gerando imagens de diferentes resoluções espaciais e com ângulos 

de incidência que podem variar de 10° até 59°, conforme mostrado na Figura 3.1 e na 

Tabela 3.1.  

 

 



31 

 

 

Figura 3.1 – Modos de operação do satélite RADARSAT-1 (RADARSAT International, 

1999). 
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Modos de operação 

 
Inclinação do 
Feixe 

 
Ângulos de 
incidência 
(graus) 

 
Resolução 
(alcance X 
azimute) (m) 

 
Área nominal 
(km²) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fine 
(Fino) 
 

F1 near 
F1 
F1 far 
F2 near 
F2 
F2 far 
F3 near 
F3 
F3 far 
F4 near 
F4 
F4 far 
F5 near 
F5 
F5 far 

36,4 - 39,6 
36,5- 39,9 
37,2  - 40,3 
38,8 - 41,8 
39,2 -  42,1 
39,6  - 42,5 
41,1  - 43,7 
41,5  - 44,0 
41,8  - 44,3 
43,1  - 45,5 
43,5  - 45,8 
43,8  - 46,1 
45,0  - 47,2 
45,3  - 47,5 
45,6  - 47,8 

8,3 – 8,4 
8,3 x 8,4 
8,3 x 8,4 
7,9 x 8,4 
7,9 x 8,4 
7,9 x 8,4 
7,6 x 8,4 
7,6 x 8,4 
7,6 x 8,4 
7,3 x 8,4 
7,3 x 8,4 
7,3 x 8,4 
7,1 x 8,4 
7,1 x 8,4 
7,1 x 8,4 

 
 
 
 
 
 
 

50 x 50 

 

 

Standard (Padrão) 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 

20 - 27 
24 - 31 
30 - 37 
34 - 40 
36 - 42 
41 - 46 
45 - 49 

24 x 27 
20 x 27 
25 x 27 
23 x 27 
22 x 27 
20 x 27 
19,1 x 27 

 
 
 

100 x 100 

 
Wide 
(Largo) 
 

W1 
W2 
W3 

20 - 31 
31 - 39 
39 - 45 

33,8 x 27 
24,6 x 27 
20,8 x 27 

 
150 x 150 

Extended Low 
(Pouco Prolongado) 

EL1 10-23 

 

39,1 x 27 

 

170 x 170 

Extended High 
(Muito Prolongado) 

EH1 
EH2 
EH3 
EH4 
EH5 
EH6 

49-52 
50-53 
52-55 
54-57 
56-58 
57-60 

18,2 x 27 
17,7 x 27 
17,3 x 27 
16,8 x 27 
16,6 x 27 
16,4 x 27 

 

 

75 x 75 

ScanSAR Narrow (modo 

especial estreito) 

SNA 
SNB 

20-39 
31-46 

50 x 50 
(nominal) 

300 x 300 

ScanSAR Wide 
(modo especial amplo) 

SWA 
SWB 

20-49 
 

100 x 100 
(nominal) 

500 x 500 
500 x 500 
450 x 450 
 

Tabela 3.1 – Descrição dos modos de operação do satélite RADARSAT-1 

(RADARSAT International, 1999). 
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O SAR a bordo do sistema RADARSAT-1 opera a uma freqüência de 5,3 GHz, com 

comprimento de onda de 5,6 cm (banda C), polarização HH e dimensões da antena de 

1,5 x 15 m. Os dados são transmitidos para a Terra em tempo real e, quando a área 

imageada se encontra fora do alcance das antenas das estações de recepção, o 

RADARSAT-1 é capaz de armazenar os dados de imageamento em gravadores a 

bordo, até atingir uma região no espaço onde a transmissão seja possível.  

O satélite RADARSAT-1 representa uma confiável ferramenta comercial para estudos 

interferométricos, uma vez que possui características de órbita estáveis e capacidade 

de revisita (imageamento sob mesma atitude e modo de operação) no período de vinte 

e quatro dias, assim como diferentes resoluções espaciais para aplicação em 

diferentes escalas.   

 

3.1.2 – Interferometria por sistema orbital SAR (InSar) 

 

A interferometria por sistema orbital SAR consiste na tecnologia de sensoriamento 

remoto que utiliza duas ou mais imagens de satélite para medir movimentos súbitos de 

feições no terreno, a partir da determinação das mudanças das fases consecutivas do 

sinal de radar que são adquiridas em posições e altitudes idênticas, mas em 

momentos diferentes. Quando ocorre qualquer movimento ou mudança no terreno no 

intervalo da aquisição das imagens, é possível observar a defasagem do sinal de fase 

do radar. Essa defasagem pode ser convertida em deslocamentos crustais de escala 

milimétrica a centimétrica. 

Uma imagem SAR é formada a partir do registro da informação de amplitude e fase da 

onda eletromagnética do sinal de retorno do radar. A amplitude é a medida da 

intensidade da energia espalhada pelos alvos (backscatter), enquanto a fase 

representa o registro da posição angular do sinal de retorno a partir dos alvos na 

superfície (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Registro da informação de fase e amplitude em uma imagem SAR 

(adaptado de Rabus e MacDonald, 2008). 

 A interferometria por sistema orbital SAR, ou simplesmente InSar, usa a informação de 

fase de duas imagens adquiridas pelo satélite em momentos distintos para determinar a 

movimentação dos alvos por meio da diferença entre as aquisições, como pode ser 

observado na Figura 3.3.  
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Figura 3.3 – Geometria básica de um sistema interferométrico orbital SAR, onde S1 e 

S2 representam as posições do satélite, A a distância entre o sistema orbital e a 

superfície, e φ o ângulo de visada do satélite. (adaptado de Rabus  e MacDonald, 

2008). 

Para determinar se há movimentação de um ponto na superfície, a informação de fase 

de duas imagens é superposta, conforme ilustra a Figura 3.4. Os dois valores de fase 

para cada pixel da imagem são então subtraídos, formando uma imagem 

interferométrica, que registra somente a diferença de fase entre as aquisições, como 

demonstrado na Figura 3.5. A medida da diferença (ou correlação) dos valores de fase 

entre duas imagens é denominada “coerência”, normalmente representada entre os 

valores de 0 e 1, onde 1 representa o valor de mais alta coerência. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Esquema ilustrativo da diferença de fase (Petrobras, 2008). 

Satélite S1 

Satélite S2 
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Figura 3.5- Inteferograma representando a diferença de fase entre duas imagens SAR 

adquiridas sobre a área de extração de petróleo em Lost Hills, Califórnia (EUA), em 

diferentes momentos (Petrobras, 2008). 

A diferença de fase pode ser relacionada à variação de altitude em cada posição da 

superfície, o que permite a obtenção de Modelos Digitais de Elevação (MDE’s) 

utilizando esta tecnologia. A diferença de fase entre duas imagens pode ser atribuída 

aos seguintes fatores: 

Superfícies planas – Como o satélite opera com órbitas repetitivas, sempre haverá um 

deslocamento de posição em cada passagem sobre a mesma área. Com base nestas 

posições diferentes do sensor na hora de aquisição de imagem (conhecidas como 

diferença de atitude do satélite ou baseline), ocorrerá diferença de fase até mesmo se a 

área de interesse for plana. Com o conhecimento preciso da posição do satélite no 

momento da obtenção dos dados, esta contribuição de fase pode ser eliminada do 

interferograma. A Figura 3.6 ilustra este fator. 
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Figura 3.6 – Geometria de imageamento interferométrico em superfície plana 

(adaptado de Rabus e MacDonald, 2008). Baseline vertical em verde; baseline 

horizontal em vermelho. 

Elevação – Diferenças topográficas geram diferença de fase, como pode ser observado 

na Figura 3.7. A contribuição da elevação para um interferograma pode ser identificada 

e eliminada através da utilização de um MDE (Modelo Digital de Elevação) pré-

existente à aquisição do SAR. Aquisições subseqüentes de imagens podem reduzir 

erros topográficos. 

 

Figura 3.7 - Geometria de imageamento interferométrico em superfície com elevação 

(adaptado de Rabus e MacDonald, 2008). Baseline vertical em verde; baseline 

horizontal em vermelho. 
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Atmosfera – Diferenças atmosféricas podem alterar o tempo em que o sinal SAR 

transita do sensor até o alvo e de retorno do alvo ao sensor, como demonstrado na 

Figura 3.8. Estes efeitos atmosféricos podem introduzir aproximadamente 1 cm de erro 

nas medidas de movimentos do terreno. Esses efeitos podem ser reduzidos e 

eliminados através de técnicas avançadas de processamento, tais como PSInSAR, ou 

por meio do uso de refletores de canto (corner reflectors).  

 

Figura 3.8 - Geometria de imageamento interferométrico sob influência atmosférica 

(adaptado de Rabus e MacDonald, 2008). Baseline vertical em verde; baseline 

horizontal em vermelho. 

 

Movimentos crustais – mudanças na superfície devido à sua movimentação 

(subsidência, deslizamentos, movimentos tectônicos, dentre outros) também geram 

diferença de fase. Com a eliminação dos componentes atmosférico, atitude do satélite 

(ou baseline) e topográfico (superfície em elevação), as diferenças de fase residuais 

em um interferograma representam movimentos de superfície (Figura 3.9). 
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Figura 3.9 - Geometria de imageamento interferométrico no caso de superfície em 

movimento (adaptado de Rabus e MacDonald, 2008). Baseline vertical em verde; 

baseline horizontal em vermelho. 

 

3.1.2.1 – Métodos interferométricos 

Existem dois tipos de abordagem metodológica para a utilização da tecnologia InSar: 

InSar Diferencial (DInSar) e PSInSar, que utiliza Point Scatterers (ou Permanent 

Scatterers) ou alvos fixos. Quando os alvos fixos são refletores de canto (Corner 

Reflectors) instalados em campo, pode-se denominar CRInSar. A escolha do método é 

feita de acordo com as características da área de investigação, sendo possível 

combiná-los para obter melhores resultados.     

DInSAR (InSAR Diferencial) 

Método tradicional que considera a mudança de fase para toda a imagem de satélite. 

Não é utilizado nenhum tipo de alvo fixo específico. Este método é indispensável na 

geração da informação de coerência (medida da diferença de fase), onde pode ser 

avaliada a continuidade espacial da informação e, portanto, a coerência da leitura 

interferométrica. Tal abordagem apresenta, no entanto, limitações para áreas onde a 

coerência é muito baixa e sua acurácia é centimétrica. Os fatores que influenciam a 

coerência para um determinado par interferométrico são: (a) existência de densa 

cobertura vegetal sobre a área de estudo, pois a vegetação está em constante 

modificação de posição pelo crescimento e ação do vento; (b) existência de variações 

do teor de umidade nos alvos (vegetação, solo) da área de estudo, em razão de 

chuvas recentes, por exemplo; (c) deslocamento do satélite ao adquirir imagens sob a 
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mesma órbita; (d) influência atmosférica; (e) ângulo de incidência local; (f) grande 

diferença temporal entre as aquisições, como é exemplificado na Figura 3.10.  

 

Figura 3.10 – Análise de coerência entre pares interferométricos gerados ao longo de 

um ano na região dos Alpes austríacos. A escala mostra em tons de cinza os valores 

de coerência entre 0 e 1 (adaptado de Rabus e MacDonald, 2008). 

 

PSInSar (Point Scatterer InSar – Interferometria por Espalhador Pontual) 

Método que compensa limitações do DInSar em áreas com cobertura vegetal densa, 

pois mede a fase de alvos fixos já existentes na área. Tais alvos são claramente 

visualizados nas imagens, pois as superfícies que os compõem apresentam ângulos 

de inclinação próximos de noventa graus, o que permite que o feixe de microondas 

enviado pelo sensor retorne com bastante intensidade ao satélite, efeito conhecido 

como double bounce (Figura 3.11 C).  
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Figura 3.11 – Mecanismos de Espalhamento do sinal de radar em diferentes 

superfícies: (A) espalhamento difuso; (B) reflexão especular e (C) double bounce 

(adaptado de Coelho, 2002). 

Estes alvos podem ser tanto culturais como naturais. São exemplos de refletores 

culturais as edificações, barragens, torres, pontes, dentre outros. Como refletores 

naturais, pode-se citar as exposições rochosas.  

  

(A) (B) 

Figura 3.12 – Exemplos de alvos culturais (A) e naturais (B) (Petrobras, 2008). 

Técnicas de PSInSar que utilizam imagens Fine dos satélites RADARSAT-1 e 

RADARSAT-2 apontam até 1000 alvos por quilômetro quadrado em áreas urbanas, 

como também cerca de 100 alvos por quilômetro quadrado em áreas com vegetação 

densa (Petrobras, 2008). O resultado da aplicação deste método permite atingir 

acurácia milimétrica (2-3mm), superando a precisão centimétrica (1-2cm) alcançada 

com o método convencional (Ferretti et al., 1999). 

Embora a aplicação deste método permita atingir acurácia milimétrica, é necessário 

um grande número de imagens de satélite para que os ruídos atmosféricos sejam 
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eliminados. Para reduzir significativamente o número dessas imagens, recomenda-se 

a instalação de refletores de canto (Corner Reflectors) na área de estudo (Figura 

3.13). Tal técnica, conhecida como CRInSar, possibilita a minimização dos ruídos 

atmosféricos através de modelagens lineares e não-lineares que isolam esta 

influência.  

(A) (B) 

Figura 3.13 – (A) Exemplos de refletores de canto (Corner Reflectors) instalados em 

campo e sua resposta como pontos claros na imagem de radar (Petrobras, 2008) e (B) 

O conceito de Line of Sight (LOS). 

Neste caso, o InSAR fornece medidas de movimento uni-dimensional, somente na 

linha de propagação de visada do satélite (LOS – Line of Sight). Porém, essas 

medidas podem ser contextualizadas no espaço através da utilização de instrumentos 

de campo tradicionais, tais como inclinômetros (pêndulo que mede ângulos de 

inclinação e elevação do terreno), piezômetros (tubo vertical que mede o nível, a 

compressibilidade ou a tensão dos líquidos em subsuperfície), GPS (Sistema de 

Posicionamento Global), dentre outros. Na ausência dos instrumentos de campo, um 

Modelo Digital de Elevação (MDE) pode ser usado para determinar a direção mais 

provável do movimento. É recomendada a aquisição de imagens nos modos 

ascendente e descendente, uma vez que propiciam medidas de LOS em diferentes 

direções, o que auxilia na determinação da direção do movimento. O conhecimento 

interdisciplinar da equipe de profissionais envolvidos sobre a área de interesse 

também é importante para inferir a direção do movimento (Petrobras, 2008). 
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3.1.2.2 – Visão geral do processamento interferométrico a partir de um 

sistema orbital SAR 

Neste item, as etapas de processamento dos dados interferométricos orbitais serão 

apresentadas de forma ilustrativa sobre uma região árida do planeta. Os exemplos de 

imagens foram gentilmente cedidos por McCardle (2008). 

Etapa 1: Após a aquisição das imagens, os pares interferométricos são co-registrados 

para que possuam georreferência adequada. O exemplo apresentado na Figura 3.14 é 

composto por duas cenas adquiridas pelo mesmo satélite, utilizando o mesmo modo 

de operação, sobre a mesma área e em diferentes datas: 22 de maio de 2003 e 02 de 

setembro de 2003. As imagens são co-registradas na proporção de aproximadamente 

1/16 por pixel. A qualidade deste registro afeta diretamente a coerência do par e 

assegura a acurácia dos resultados InSar. 

  

Figura 3.14 – Co-registro de imagens RADARSAT-1 (modo Fine) adquiridas sobre a 

área de extração de petróleo localizada em Lost Hills, Califórnia (EUA) (McCardle, 

2008). 

Etapa 2: A partir do co-registro, é gerada a imagem de coerência. As áreas mais claras 

representam valores de fase de maior coerência, as áreas mais escuras, valores de 

menor coerência. A Figura 3.15 apresenta a imagem de coerência, onde os campos 

agrícolas aparecem com baixa coerência devido à umidade e à dinâmica de 

crescimento do cultivo ou corte. As áreas que demonstram maior coerência são as 

regiões mais secas. 
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Figura 3.15- Imagem de coerência RADARSAT-1 (McCardle, 2008). 

Etapa 3: O interferograma inicial é gerado e contém os efeitos de topografia, diferença 

de atitude do satélite, movimentação de superfície e influência atmosférica. As franjas 

compactas, muito próximas, que registram a diferença de fase, indicam diferença de 

atitude do satélite, como é possível observar na Figura 3.16. É possível notar que, nas 

áreas planas, as franjas dos interferogramas aparecem bem uniformes, diferente das 

áreas em elevação, onde existe contribuição do relevo.   
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Figura 3.16 – Interferograma com contribuição de baseline e da topografia. Em 

detalhe, as franjas uniformes sobre áreas planas (McCardle, 2008). 

Etapa 4: Os efeitos causados pela diferença de atitude do satélite no momento de 

aquisição das imagens é removido a partir do processamento das informações de 

órbita. O padrão das franjas pode ser perpendicular ao azimute do satélite ou à sua 

direção de iluminação do sensor. A Figura 3.17 apresenta o interferograma já 

corrigido. Após a correção, as áreas planas apresentam poucas ou nenhuma franja. 

Logo, as áreas onde se concentram as franjas restantes podem ser atribuídas ao 

movimento de superfície, topografia ou influência atmosférica. 
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Figura 3.17 – Interferograma após correção de baseline (McCardle, 2008). 

Etapa 5: Nesta etapa, o Modelo Digital de Elevação (MDE) é utilizado para minimizar a 

contribuição do relevo, resultando no interferograma apresentado na Figura 3.18. A 

influência atmosférica, que neste caso não é relevante, tendo em vista que o clima da 

região investigada é árido, é removida, quando necessário, pelos métodos estatísticos 

de combinação de interferogramas que serão descritos posteriormente neste capítulo. 
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Figura 3.18 – Interferograma final corrigido apresenta áreas de subsidência (McCardle, 

2008). 

3.2 - Revisão bibliográfica sobre a aplicação  

3.2.1 – Interferometria por radar – breve histórico e principais 

aplicações. 

O lançamento do satélite europeu ERS-1 (European Remote-Sensing Satellite), em 

1991, marcou o início do desenvolvimento de técnicas e aplicações da tecnologia de 

interferometria por radar. As pesquisas realizadas durante a década de 90 podem ser 

agrupadas em três principais categorias: mapeamento de deformações da superfície 

terrestre, geração de Modelo Digital de Elevação (MDE), caracterização de superfície 

do relevo e mudanças de uso do solo. Inicialmente, a tecnologia foi aplicada com 

sucesso no mapeamento de deformações da superfície terrestre durante erupções 

vulcânicas e sismos, como ilustrado na Figura 3.19. Estes estudos forneceram 

relevantes informações sobre a dinâmica do magma e um melhor entendimento sobre 

a distribuição e ruptura de depósitos de sedimentos associados aos eventos sísmicos 

(Lu et al., 2003).  
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Figura 3.19 – Exemplo de aplicação de interferometria de radar em erupções 

vulcânicas. Em (a) fotografia do vulcão Miyakejima, Japão; (b) registro do fluxo de SO2 

diário; (c) interferograma RADARSAT-1; (c) imagem RADARSAT-1 no modo Fine. 

(Kohei, 2002). 

 

No final dos anos 90, estudos de movimentos de subsidência e soerguimento de 

superfície, associados à extração e injeção de fluidos em aqüíferos subterrâneos e na 

exploração petrolífera, demonstraram que a utilização de dados gerados por 

interferometria fornecem importantes subsídios para a mitigação de riscos relativos a 

estas atividades. Além disso, a tecnologia InSAR se mostrou como um meio efetivo 

para detectar lentos movimentos de massa, se tornando referência para o 
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monitoramento de escorregamento de encostas. Uma de suas maiores contribuições 

consiste na aquisição regular de imagens de radar sobre áreas de altas latitudes, 

como Ártico, Antártica e Groenlândia, o que propiciou um grande avanço no 

conhecimento sobre o comportamento de geleiras e sua relação com a mudança de 

nível do mar e com o aquecimento global (Lu et al., 2003). Esta tecnologia 

(principalmente empregando sistemas SAR com comprimentos de onda mais longos) 

é ainda utilizada no mapeamento de áreas inundadas, onde se pode medir com 

precisão a diferença de nível d’água auxiliando, desta forma, na modelagem de 

sistemas hidrológicos (Lu et al., 2003). 

 

A construção de Modelos Digitais de Elevação (MDE) empregando a interferometria 

SAR se desenvolveu sobre áreas onde levantamentos fotogramétricos não eram 

adequados em virtude das condições climáticas locais. Vale ressaltar sua utilização 

em mapeamentos topográficos sobre a superfície de geleiras, determinando a 

magnitude e a direção das forças gravitacionais que dirigem a dinâmica glacial. A 

utilização da técnica de interferometria de imagens SAR é recente, que apresentando 

vantagens para a geração de produtos cartográficos uma vez que possibilita geração 

automática de orto-imagem SAR e  Modelo Digital de Elevação (MDE) (Mura, 2001). 

Hoje, pode-se citar a missão SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) da NASA, 

que gerou o MDE de cerca de 80% da superfície terrestre, como o melhor exemplo 

desta aplicação (Rabus et al., 2003). 

 

A tecnologia InSar também é empregada em estudos de caracterização e detecção de 

mudanças de uso e ocupação do solo, como no caso da prevenção aos desastres 

naturais. As imagens interferométricas e seus produtos associados são utilizados em 

mapeamentos de inundações, alteração de estabilidade e umidade do solo, dentre 

outros. A Figura 3.20 ilustra a região costeira na cidade norte-americana de New 

Orleans antes da passagem do furacão Katrina, onde foi possível detectar movimento 

de subsidência de até 29 mm por ano, em estudo realizado entre 2002 e 2005. 
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Figura 3.20 – Mapa de subsidência da cidade de New Orleans (EUA) antes da 

passagem do furacão Katrina.  A legenda apresenta os valores de subsidência em 

mm/ano para o período de 2002 a 2005 (Dixon et al., 2006). 

 

Nos últimos anos, o mapeamento de deformações da superfície terrestre avançou, 

permitindo o desenvolvimento de novas metodologias de monitoramento de risco 

geotécnico para faixas de dutos de óleo e gás que cruzam grandes extensões 

territoriais ambientalmente complexas. No Brasil, as empresas Petrobras e Transpetro 

vêm realizando com sucesso projetos em trechos de dutos. Um deles, intitulado 

Integrated Pipeline Geohazard Monitoring Service (Serviço Integrado de 

Monitoramento de Risco Geotécnico para Dutos), foi realizado em 2007, em conjunto 

com a Agência Espacial Canadense (Petrobras, 2007). A Figura 3.21 apresenta um de 

seus mapas finais, no qual é apresentado o resultado do estudo de movimentação de 

terreno para a área localizada no km 48 do trecho do duto ORBIG .Esta infra-estrutura 

se estende desde a Serra do Mar até a localidade de Campos Elíseos e o terminal 

Almirante Maximiano Fonseca, no Estado do Rio de Janeiro.  
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Figura 3.21 – Mapa final do projeto de Monitoramento Geotécnico do duto ORBIG 

(Petrobras, 2007). As linhas vermelhas representam cicatrizes de deslizamentos de 

terra (conhecimento pré-existente). 

 

O desafio atual consiste em reduzir erros provocados por anomalias atmosféricas 

(principalmente em regiões tropicais), por características da órbita do satélite e por 

perdas na medida de coerência do sinal, de maneira a aumentar a acurácia das dados 

sobre a movimentação e deformação de terrenos, subsidência em áreas urbanas, 

movimentos associadas a falhamentos geológicos de origem ou reativação 

neotectônica. 

 

Nos próximos anos ocorrerá uma série de inovações técnicas e científicas em muitos 

aspectos da tecnologia InSar, tendo em vista a grande quantidade de satélites com 

sensores SAR recentemente lançados, como o RADARSAT-2, ALOS, TerraSAR-X, 

dentre outros. Além da maior cobertura temporal e garantia de continuidade das 

missões orbitais anteriores, as características técnicas avançadas destes sensores 

ampliam suas aplicações através da utilização de diferentes comprimentos de onda 

(bandas C, L e X, respectivamente) e polarização em quadratura. Esta última, 

combinada à análise por interferometria, é chamada de interferometria polarimétrica 

(Pol-InSar) possibilitando o aperfeiçoamento da caracterização de estruturas vegetais 
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e feições da superfície terrestre, o que aumenta o potencial de uso das aplicações já 

citadas anteriormente. 

 

3.2.1.1 – Estudos de subsidência em áreas urbanas 

Alguns dos principais estudos interferométricos sobre subsidência em áreas urbanas 

foram realizados pelos seguintes autores: Santoro et al. (1999), Berardino et al. 

(2000), Mora et al. (2001), Ferretti et al. (2001), Raucoules et al. (2003), 

Worawattanamateekul et al. (2004), Liao et al. (2006), Schneider et al. (2007) Remy et. 

al (2007) Gehlot & Hanssen (2008), Fornaro et al. (2009). 

Os citados artigos têm como objetivo apresentar propostas metodológicas voltadas 

para a aplicação da tecnologia de interferometria de radar orbital SAR a estudos de 

subsidência em áreas urbanas, como Napoli e Milão (Itália), Bangkok (Tailândia), Los 

Angeles (EUA), Paris (França), Shangai (China), Roterdã (Holanda), Cidade do 

México, dentre outras. Tais publicações discutem o uso dos métodos DinSar e 

PsinSar, a partir de uma grande quantidade de imagens adquiridas ao longo de vários 

anos. Tal base de dados confere maior confiabilidade aos resultados, muitas vezes 

comparados com sucesso aos dados de levantamentos de campo com equipamentos 

tradicionais. Os estudos localizados na Europa, principalmente na Itália, são voltados 

para uma escala acentuadamente local, onde a preocupação é identificar a 

subsidência do terreno sob edificações que, muitas vezes, já possuem rachaduras em 

suas estruturas. Os pontos considerados críticos em Milão apresentaram subsidência 

superior a 4 mm / ano, no período de 1995 a 1999 (Ferretti et al., 2001).  

No caso de Los Angeles (EUA), é verificada subsidência de até 5mm /ano ao longo de 

falhas que controlam a estruturação de campos de produção de óleo e gás. Foram 

utilizadas 56 imagens dos satélites ERS-1 e 2, adquiridas entre 1992 e 1999, para que 

se atingisse este resultado. Os dados de GPS (mais de 10 equipamentos distribuídos 

pela área) foram comparados aos resultados do método PSInSar (mais de 50 pontos 

/km2) e ambos apresentaram valores similares (Ferretti et al., 2001). 

As técnicas geodésicas convencionais, como nivelamento e posicionamento por 

sistemas GPS, são consideradas de baixa acuidade para o monitoramento de 

deformações graduais de superfície, uma vez que possuem reduzido alcance temporal 

e espacial.  A análise por sensoriamento remoto apresenta vantagens em termos de 
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custos, cobertura espacial, acessibilidade e disponibilidade de dados históricos 

(Fornaro et al., 2009).  

Gehlot & Hanssen (2008) afirmam ser necessário integrar os resultados obtidos por 

estudos interferométricos a Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s), visando 

promover a combinação de diferentes informações espaciais, como mapas cadastrais 

e de uso do solo, orto-imagens, dentre outros, para que se identifique as possíveis 

causas do fenômeno de subsidência em áreas urbanas. Os Autores citam ainda a 

tecnologia de Web-GIS (SIG baseado em internet) como ferramenta interativa de 

visualização e análise dos dados, que permite a consulta de um grande número de 

usuários.  

3.3 – Resultados obtidos com dados RADARSAT-1 na área urbana de 

Manaus  

3.3.1 - Introdução 

Medidas geodésicas feitas a partir de uma estação de DGPS, localizada na área 

urbana de Manaus, aproximadamente no centro do complexo Solimões - Amazonas, 

mostraram que existe na região um ciclo anual de movimentação vertical com 

amplitude de 50-75 mm (Bevis et al., 2005). Isto pode ser considerado uma oscilação 

de grande magnitude na crosta, indicando que a litosfera está em processo de 

subsidência e soerguimento, respondendo às mudanças sazonais na sobrecarga da 

coluna d’água (cheia e seca, respectivamente). O padrão de oscilação na crosta, 

aparentemente, é dominado por mudanças da carga de água, observadas em até 200 

km da estação de DGPS de Manaus.  

Anteriormente, a estimativa do campo gravitacional efetuado com o uso de dados da 

missão GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) permitiu a medida da 

altura do geóide com acurácia de 2 a 3 milímetros, a uma resolução espacial de 400 

km. O ciclo anual de variações do geóide chegou a 10 mm em algumas regiões. Tais 

variações na América do Sul foram em grande parte atribuídas a mudanças sazonais 

no volume de água superficial e subterrânea (Tapley et al., 2004). De acordo com os 

citados autores, o cálculo da variabilidade mês-a-mês na América do Sul, no ano de 

2003, mostrou que, para a Bacia Amazônica, um máximo local de 14,0 mm relativos à 

média foi observado em abril, enquanto que um mínimo local de -7,7 mm foi 

constatado em outubro. Tal fato é particularmente importante na Amazônia, pois lá se 
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encontra a maior bacia hidrográfica do mundo ( > 5 milhões de km2), onde o sinal 

anual obtido com a missão GRACE foi mais forte. 

Em escala local, a tecnologia InSAR foi identificada como uma possível solução para 

melhor entender as atividades geológicas e de movimentação da crosta que envolvem 

a oscilação detectada na bacia amazônica (Petrobras, 2008). 

O projeto de “Aplicação de Tecnologia INSAR Orbital na Bacia Hidrográfica do Rio 

Solimões, Amazônia”, desenvolvido pela Petrobras e agora em andamento, pretende 

complementar a pesquisa descrita em Bevis et al. (2005). Para tanto, estão sendo 

utilizados dados interferométricos dos satélites RADARSAT-1 e RADARSAT-2 na 

tentativa de detectar oscilações crustais relacionadas com as variações do volume de 

água entre as estações de seca e cheia da região. Adicionalmente, será investigado 

se tais oscilações reativam neotectonicamente conhecidas estruturas na área urbana 

de Manaus (Petrobras, 2008). 

O processamento da série histórica dos dados RADARSAT-1 representa a primeira 

etapa do projeto e seus resultados permitem: (a) analisar mapas de movimentação 

crustal com base em interferogramas históricos, (b) avaliar a coerência 

interferométrica na área de estudo por meio de espalhadores pontuais (point scatterers 

– PS) e (c) selecionar as regiões para a instalação dos refletores de canto. Tais 

produtos constituem pré-requisitos para que se alcancem os objetivos do projeto, 

citados no parágrafo anterior. 

A presente dissertação tem por finalidade estabelecer os controles geológicos e 

geomorfológicos das áreas sujeitas à movimentação crustal, conforme determinado 

pela análise dos interferogramas históricos do RADARSAT-1.  

 

3.3.2 – Processamento da série histórica RADARSAT-1 na área de 

Manaus 

A seguir, serão apresentados a metodologia sucinta e os resultados alcançados a 

partir da análise da série histórica de dados RADARSAT-1 obtidos sobre a cidade de 

Manaus. As informações aqui compiladas fazem parte dos relatórios preliminares do 

projeto e foram gentilmente cedidas pela Petrobras para discussão nesta pesquisa. 

 



55 

 

3.3.2.1 Processamento dos dados em SLC (Single Look Complex) 

Os dados do satélite RADARSAT-1 (modo Fine 2 Far, Tabela 3.1) foram coletados 

entre agosto de 2006 e dezembro de 2007, totalizando 28 cenas sobre a área 

investigada. Os resultados do estudo interferométrico foram obtidos a partir de apenas 

26 cenas, uma vez que duas imagens foram removidas da série devido à cobertura 

espacial incompleta da área de interesse ou baseline inadequada. Por esta razão, os 

produtos em análise consistem de 13 imagens interferométricas, uma vez que tal 

processamento utiliza um par de imagens RADARSAT-1 originais para gerar uma 

imagem interferométrica no formato SLC.  

Todas as imagens em formato SLC foram co-registradas, adotando-se como 

referência uma cena tomada no centro do intervalo de tempo de aquisição do 

conjunto. Posteriormente, o conjunto co-registrado foi georreferenciado em relação ao 

MDE com resolução espacial de 90 m da missão SRTM, originando interferogramas 

topograficamente corrigidos. O período de coleta mínimo de um ano (ou 15 

aquisições) é recomendado para minimizar qualquer efeito atmosférico sobre os 

resultados (Petrobras, 2008). 

 

3.3.2.2 Influência atmosférica 

A influência atmosférica observada na região amazônica através do processamento 

interferométrico dos dados RADARSAT-1 é distinta da usual. Tipicamente, a atmosfera 

possui correlação espacial na escala de 15-18 km; contudo, a correlação observada 

sobre a cidade Manaus apresenta um comprimento muito mais curto, de 

aproximadamente 2 km. A Figura 3.22 ilustra as fases atmosféricas registradas na 

cidade norte-americana de Los Angeles (típica) e sobre a cidade de Manaus, em 

recortes de 25 por 25 km. A umidade na coluna de ar afeta a velocidade com que o 

sinal do SAR percorre a distância entre o sensor e o alvo. Esta influência é 

evidenciada como falsas franjas nos interferogramas. 
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Figura 3.22 – Fases atmosféricas em Los Angeles e Manaus (Petrobras, 2008). 

 

Em regiões temperadas, a taxa de mudança no espaço no índice de umidade é 

gradual (> 5 km) e pode ser removida através de um filtro de passa-alta. Em regiões 

tropicais, a profundidade da atmosfera e as rápidas alterações no conteúdo de 

umidade produzem resultados com altas variações (mudanças espaciais na escala de 

1 km ou menos), que não podem ser removidas facilmente. 

 

3.3.2.3 – Geração dos pares interferométricos e processamento da 

influência atmosférica sobre a cidade de Manaus 

Os interferogramas ortorretificados foram gerados a partir dos métodos estatísticos 

Common Master Geometry e Leap Frog Geometry, com a finalidade de remover os 

efeitos de influência atmosférica e aqueles relacionados à variação do terreno e de 

baseline. Devido à predominância da cobertura vegetal, todos os interferogramas 

exibiram baixa coerência (especialmente fora da área urbana de Manaus). A área de 

maior coerência local, no interior e no entorno da cidade de Manaus, foi extraída como 

um subconjunto de toda a série. Uma correção de baseline de primeira ordem foi 

aplicada sobre este subconjunto gerado. Infelizmente, as estimativas para a segunda 

ordem não puderam ser obtidas para uma área tão pequena. A correção de baseline 

em primeira ordem foi aplicada aos interferogramas de toda a a área (Petrobras, 

2008). 
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Método Common Master Geometry (CM) 

Neste método, uma única cena é escolhida como referência, definida como master (ou 

mestre) para a geração dos pares interferométricos, ou seja, a cena mestre é 

combinada a todas as outras existentes. Tal cena é escolhida considerando-se a 

média temporal de todo o conjunto e sua diferença de baseline (a menor possível). 

Uma vez que o intervalo temporal é relativamente grande em alguns pares (entre a 

cena mestre e as demais do conjunto a ser processado), este método é indicado para 

o monitoramento de áreas e/ou alvos que apresentem registros de movimento em 

pequena escala. A utilização da técnica Common Master Geometry pode ser 

problemática em regiões com movimento grande devido à perda de coerência. O 

conjunto de dados históricos RADARSAT-1 teve a cena do dia 08 de agosto de 2007 

como a cena de referência ou cena mestra. Esta cena foi escolhida por ser a que 

possui valor de baseline perpendicular mais próximo ao valor médio encontrado 

(Figura 3.23). Infelizmente, como está ilustrado na Figura 3.23, este conjunto 

apresenta baselines perpendiculares com diferenças grandes. As cores azul claro a 

azul escuro indicam pouca ou nenhuma coerência entre as imagens. De forma geral, a 

coerência observada a partir da análise pelo método Common Master Geometry 

aplicado à cena inteira é fraca. 
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Figura 3. 23 – (A) Aplicação do método Common Master Geometry (CM). O gráfico 

apresenta as variáveis de tempo (abcissa) e distância de baseline perpendicular 

(ordenada). Os quadrados em cinza representam as cenas que formam os pares e as 
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linhas em azul indicam a coerência entre as imagens (Petrobras, 2008). (B) O conceito 

de baseline perpendicular (v), onde A1 e A2 são as posições do satélite, R1 e R2 o 

sinal de radar do satélite e h a componente de deslocamento horizontal de baseline. O 

erro na componente horizontal de baseline, normalmente, não é tão significativo 

quanto o da componente perpendicular. 

Foram obtidos resultados apenas sobre o recorte da área urbana de Manaus devido à 

falta da coerência no restante da cena (nas regiões de floresta que predominam na 

imagem, a coerência não poderia ser melhorada). O método Common Master produziu 

12 interferogramas, conforme pode ser observado na Figura 3.24. Como explicado 

anteriormente, apenas o processamento de primeira ordem pôde ser realizado sobre 

esta área de interesse de menor recorte. As grandes distâncias de baseline e a falta 

de coerência temporal nas áreas com vegetação são as causas principais da 

existência da grande quantidade de ruídos nos interferogramas.  
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Figura 3.24 – Série de 12 interferogramas gerados a partir do método Common Master 

Geometry (CM). As datas de aquisição de uma das cenas do par são referidas como 

ano/mês/dia (Petrobras, 2008).  

Método Leap Frog Geometry (LP) 
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Nesse método, as cenas que compõem o conjunto de dados são utilizadas 

cronologicamente, ou seja, cada cena do par é relacionada com a seguinte (próxima 

data). Nesta etapa, cada uma das cenas foi processada com sua cena seqüencial 

formando os pares interferométricos e alguns possuem baselines perpendiculares e 

diferenças temporais curtas. Porém, o mesmo não acontece com todo o conjunto, 

onde a coerência foi considerada de moderada a fraca. A Figura 3.25 apresenta as 

cenas com a coerência mais elevada, ou seja, aquelas com a distância de baseline 

perpendicular mais curta (linhas esverdeadas e em tom azul claro), enquanto que as 

cenas de menor coerência apresentam grandes distâncias de baseline (tons em azul 

escuro). Desta forma, ainda não é possível, com a utilização deste método, gerar 

interferogramas bons o suficiente que permitam conduzir a uma avaliação 

interferométrica apropriada para tal conjunto de dados (Figura 3.26). 
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Figura 3. 25 –Aplicação do método Leap Frog Geometry (LP), onde o gráfico é 

composto pelas variáveis de tempo de aquisição das imagens (abcissa) e distância de 

baseline perpendicular (ordenada). Os quadrados em cinza representam as cenas 

RADARSAT-1 e as linhas em tons de verde e azul indicam a coerência do par 

(Petrobras, 2008). 
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Figura 3.26 – Conjunto de interferogramas gerados pelo método Leap Frog Geometry 

(LP) (Petrobras, 2008). As datas de aquisição das cenas que formam o par aparecem 

na parte superior dos frames e são referidas como ano/mês/dia. 

 

Ambos os métodos apresentados, Common Master Geometry e Leap Frog Geometry, 

possuem vantagens e desvantagens e são indicados para determinadas aplicações e 

tipos de dados. Entretanto, nenhuma das duas técnicas satisfaz as questões abaixo: 

 

(a) Os interferogramas com distâncias de baseline grandes apresentam perda de 

coerência. Normalmente, esses interferogramas podem ser substituídos por 

dois ou mais interferogramas que apresentem baselines menores e que 

constituam a mesma observação que o interferograma original. Entretanto, a 

rigidez técnica dos métodos Common Master Geometry e Leap Frog Geometry 

não permite a inclusão de tal variação; 
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(b) Com freqüência, certos interferogramas apresentam excelente coerência e 

mostram resultados muito claros; porém, não foram gerados a partir das 

combinações que compõem os métodos de CM e/ou do LP. Tais 

interferogramas têm muito a contribuir para o resultado final e devem ser 

unidos ao processo; 

 

(c) Normalmente, a redundância no conjunto de dados é descartada e se 

considera apenas o número de interferogramas exigido para se alcançar o 

histórico do comportamento da fase. Incluir os dados redundantes pode ser 

altamente vantajoso para a diminuição do erro final e aumento da confiança 

estatística.  

 

As limitações citadas acima, fruto principalmente da rigidez dos métodos Common 

Master Geometry e Leap Frog Geometry, conduzem à aplicação do algoritmo de 

Network Inversion. 

 

Método Network Inversion 

Este método utiliza todas as combinações de cenas possíveis. O objetivo da “série 

invertida” é o de pressupor a melhor estatística (minimizar o erro e maximizar a 

confiança) da série de temporal.  

As características principais e a flexibilidade deste método são apresentadas a seguir: 

(a) Extração de toda informação presente no conjunto de dados, realçando 

determinadas observações sobre outras, através de critérios pré-definidos e da 

interação do usuário. A ênfase sobre certas observações é dada a partir de diferentes 

pesos atribuídos a elas. A modelagem dos dados irá depender do tipo de aplicação e 

das características do sinal; 

(b) A escolha dos parâmetros adequados inclui a ênfase sobre interferogramas que 

possuem distâncias de baseline perpendiculares curtas (o que evita a baixa 

coerência). O monitoramento de áreas que apresentam forte movimento pode ser 

realizado acentuando-se a utilização dos interferogramas com baselines temporais 

curtas e vice-versa; 
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(c) Utilização de observações múltiplas sobre o mesmo sinal (redundância) para 

reduzir os erros e aumentar a confiança nos resultados. Inicialmente, todos os 

interferogramas são inspecionados visualmente para identificar e realçar aqueles que 

possuem o padrão desejado (sobreposição espectral elevada, coerência elevada) de 

forma a atingir maior confiabilidade da inversão de fases. Para cada interferograma é 

atribuído um peso apropriado. Os interferogramas adicionais “não-ideais”, ou seja, que 

estão fora dos padrões desejados, são incluídos com baixa ponderação. 

A flexibilidade inerente ao método Network Inversion permite acomodar diferentes 

séries de dados, variações de assinaturas relativas ao movimento de massa e, 

principalmente, a interação e experiência do usuário que são requisitos, necessários 

para se desenvolver uma aproximação geral e aplicável da inversão. 

Para a série histórica de dados RADARSAT-1, não foi realizada a cadeia de inversão 

automática. Entretanto, foi feita uma investigação manual na série de dados de 

entrada para a inversão.  A rede foi invertida através do método de Decomposição do 

Valor Singular ou Singular Value Decomposition (SDV), que permite minimizar as 

inconsistências presentes no conjunto de dados de forma robusta. 

 

3.3.3 Considerações sobre os resultados obtidos 

O que se procura na investigação manual com o emprego do método Network 

Inversion são as descontinuidades nas fases interferométricas que tenham alta 

probabilidade de não estarem associadas a ruídos atmosféricos. Se a possibilidade de 

uma causa atmosférica for descartada, em geral, estas descontinuidades podem ser 

relacionadas à movimentação do terreno (subsidência ou fenômenos neotectônicos). 

Para a área da cidade de Manaus analisada no estudo histórico de interferogramas 

RADARSAT-1, foi identificada apenas uma área com estas características, 

denominada nesta dissertação de AMC (Área de Movimentação Crustal). A 

descontinuidade de fase observada na AMC é evidenciada nos múltiplos 

interferogramas de datas independentes (Figura 3.27). Portanto, neste caso, a origem 

atmosférica pode ser descartada. Esta descontinuidade de fase parece ser uma típica 

resposta originada por movimentação do terreno, embora não se possa abandonar em 

definitivo a possibilidade de tais alterações serem atribuídas à umidade de solo que 
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interfere no sinal de fase. Entretanto, verifica-se que a AMC está situada na periferia 

da estrutura circular identificada por Silva (2005) na área urbana de Manaus, o que 

confere consistência geológica à hipótese de uma origem associada a movimentos do 

terreno (Figura 3.28). Nos capítulos seguintes, serão analisados os possíveis controles 

estruturais e geomorfológicos relacionados a tal fenômeno. 
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Figura 3.27 – Detalhe dos Interferogramas obtidos na Área de Movimentação Crustal 

(AMC) (Petrobras, 2008). 

 

Figura 3.28 – Localização da Área de Movimentação Crustal (AMC) em relação à 

anomalia circular identificada por Silva (2005) na área urbana de Manaus. 
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CAPÍTULO 4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 – Materiais 

 
Dentre os materiais utilizados para a geração de informações geológicas e 

geomorfológicas nesta dissertação, destacam-se as imagens de sensoriamento 

remoto na faixa de microondas obtidas a partir do satélite RADARSAT-1, que 

originaram os interferogramas, e o Modelo Digital de Elevação da missão SRTM. 

Foram empregadas, ainda, imagens na faixa óptica do espectro eletromagnético dos 

satélites Landsat e IKONOS, assim como observações de aspectos geológico-

geomorfológicos realizadas no campo. Outras informações temáticas disponíveis na 

literatura, de caráter topográfico, geológico e hidrológico, foram consideradas na 

integração dos resultados da interpretação das imagens de sensoriamento remoto em 

ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas). 

 

4.1.1 – Produtos de sensoriamento remoto 

 
Os produtos de sensoriamento remoto incluem as imagens SAR (Synthetic Aperture 

Radar) do sistema RADARSAT-1, o Modelo Digital de Elevação da SRTM e imagens 

ópticas dos satélites Landsat e IKONOS, que serão descritos a seguir. 

 

4.1.1.1 – Interferogramas do satélite RADARSAT-1 

 
Os interferogramas gerados a partir dos dados do RADARSAT-1 utilizam a informação 

de fase de diferentes imagens adquiridas pelo satélite em datas distintas para 

determinar a movimentação dos alvos na superfície terrestre. Os interferogramas são 

produtos fornecidos pelas empresas MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.- 

Geospatial Services (denominação atual da RADARSAT International Inc.) e Threetek 

Soluções em Geomática, que disponibilizam um serviço operacional de interferometria 

SAR para estudos de movimentação de terrenos. Os resultados discutidos na presente 

dissertação foram obtidos com a programação de uma série de vinte e oito (28) 

imagens do satélite RADARSAT-1 no modo Fine 2 F (8 metros de resolução espacial e 

cobertura nominal de 50x50km), adquiridas entre os meses de agosto de 2006 e 

dezembro de 2007. A Figura 4.1 mostra a localização de tais cenas, enquanto a 

Tabela 4.1 apresenta suas principais características. 



65 

 

 

 

Figura 4.1 – Localização da área de recobrimento das imagens ascendentes do 

satélite RADARSAT-1 (em azul). O limite aproximado da área urbana da cidade de 

Manaus está representado em vermelho (Petrobras, 2007). 
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Data de aquisição – Horário (GMT) Órbita Modo de 
operação Coordenada Central 

08/12/2006 - 22:24:09 15163-235A 56228.9887 FR2F 2°59'S/59°58'W 

09/29/2006 - 22:24:09 15165-235A 56914.9887 FR2F 2°59'S/59°58'W 

10/23/2006 - 22:24:06 31166-235A 57257.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

10/23/2006 - 22:24:12 28166-235A 57257.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

11/16/2006 - 22:24:06 31167-235A 57600.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

11/16/2006 - 22:24:12 28167-235A 57600.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

12/10/2006 - 22:24:06 31168-235A 57943.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

12/10/2006 - 22:24:12 28168-235A 57943.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

04/09/2007 - 22:24:06 31173-235A 59658.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

04/09/2007 - 22:24:12 28173-235A 59658.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

05/03/2007 - 22:24:06 31174-235A 60001.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

05/03/2007 - 22:24:12 28174-235A 60001.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

05/27/2007 - 22:24:06 31175-235A 60344.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

05/27/2007 - 22:24:12 28175-235A 60344.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

06/20/2007 - 22:24:06 31176-235A 60687.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

06/20/2007 - 22:24:12 28176-235A 60687.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

07/14/2007 - 22:24:06 31177-235A 61030.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

07/14/2007 - 22:24:12 28177-235A 61030.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

08/07/2007 - 22:24:06 31178-235A 61373.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

08/07/2007 - 22:24:06 31178-235A 61373.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

08/07/2007 - 22:24:12 28178-235A 61373.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

09/24/2007 - 22:24:06 31180-235A 62059.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

09/24/2007 - 22:24:12 28180-235A 62059.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

10/18/2007 - 22:24:06 31181-235A 62402.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

10/18/2007 - 22:24:12 28181-235A 62402.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

11/11/2007 - 22:24:06 31182-235A 62745.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

11/11/2007 - 22:24:12 28182-235A 62745.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

12/05/2007 - 22:24:06 31183-235A 63088.9882 FR2F 3°09'S/59°56'W 

12/05/2007 - 22:24:12 28183-235A 63088.9882 FR2F 2°48'S/60°01'W 

Tabela 4.1 – Principais características das imagens RADARSAT-1 adquiridas no 

estudo interferométrico da região de Manaus (AM). O horário está de acordo com a 

convenção GMT (Greenwich Meridian Time) (Petrobras, 2007). 

 

A investigação dos interferogramas permite identificar descontinuidades na informação 

de fase do sinal SAR associadas a movimentações no terreno, como, por exemplo, 

atividade neotectônica, uma vez que seja descartada, principalmente, a influência 

atmosférica no pulso de retorno de radar.  A descontinuidade de fase observada na 

área aqui chamada de AMC é evidenciada nos interferogramas independentes 

múltiplos. Portanto, uma origem atmosférica pode ser, a princípio, colocada em 

segundo plano e o sinal de fase resultante parece ser aquele que provavelmente 

representa a resposta associada à movimentação crustal (Petrobras, 2008). 



67 

 

 

4.1.1.2 – Modelo Digital de Elevação da SRTM e Informações do SWBD 

(Shuttle Water Body Dataset) 

 

Em fevereiro de 2000, a Missão Topográfica de Radar do Ônibus Espacial (Shuttle 

Radar Topography Mission), realizada pela agência espacial norte-americana NASA 

(National Aeronautics and Space Administration), em conjunto com as agências 

espaciais da Alemanha e Itália, obteve, durante o período de onze (11) dias, dados 

altimétricos de cerca de oitenta por cento (80%) da superfície terrestre. Para tanto, foi 

utilizada a tecnologia de interferometria por radar a partir de uma “passagem única”, 

isto é, pares de imagens foram adquiridos ao mesmo tempo usando duas antenas de 

radar fisicamente separadas (Rabus et al., 2003). 

 

A tecnologia de interferometria por radar para a geração de Modelos Digitais de 

Elevação já é conhecida há alguns anos e vinha sendo empregada em áreas restritas, 

a partir de aeronaves. Com a missão SRTM, foi possível aplicá-la ao levantamento em 

escala global, favorecendo significativamente os estudos em áreas onde não existiam 

levantamentos topográficos detalhados, como é o caso da maior parte da Amazônia 

(Silva, 2005). A partir de 2003, os dados vêm sendo disponibilizados gratuitamente 

pela agência americana com a resolução espacial de 3 (três) arc - segundos, o 

equivalente a 90 (noventa) metros no terreno, com precisão cartográfica compatível 

com a escala de 1:100.000. 

 

O Modelo Digital de Elevação da SRTM utilizado na presente dissertação (Figura 4.3) 

foi adquirido para toda a área investigada e preliminarmente processado no software 

Global Mapper (2009; http://www.bluemarblegeo.com). A etapa de pré-processamento 

permitiu a mosaicagem das cenas e a conversão do sistema de coordenadas 

geográficas, bem como a adoção do formato digital adequado para manipulação 

(Tabela 4.2). Posteriormente, foram realizadas as etapas de processamento e geração 

de informações sobre o relevo (declividade) e sobre a rede hidrográfica da área de 

estudo. 
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Fig. 4.2 – Modelo Digital de Elevação (MDE) da SRTM referente à área de estudo. 
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Características do Modelo Digital de Elevação (MDE) da SRTM 

Sistema de coordenadas UTM Fuso 21 

Datum WGS 84 

Formato digital Geotiff 16 bits 

Espaçamento da grade/tamanho do pixel 90 m 

Exatidão horizontal 16 m (CE90) 

Exatidão vertical 16 m (LE90) 

Website de disponibilização http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ 

Versão disponibilizada 4.0 (CGIAR) 

Tabela 4.2 – Principais características do mosaico da SRTM utilizado na presente 

dissertação.  

As informações do SWBD (Shuttle Water Body Dataset), geradas pela Agência de 

Inteligência Geoespacial Americana (NGA), representam um subproduto dos dados 

SRTM e se referem às regiões ocupadas por oceanos, lagos e limites fluviais. Os 

oceanos apresentam valores de cinza zero (0); para os pixels que compõem os lagos, 

foi atribuído um valor constante. Para os rios, foram configurados valores escalonados 

que respeitam o fluxo das águas e gerados vetores em formato Shapefile a partir dos 

dados originais (um arc - segundo, aproximadamente trinta metros) 

(http://edc.usgs.gov/products/elevation/swbd.html). Estas informações foram utilizadas 

principalmente na porção sul da área de estudo (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Informações SWBD (limites vetoriais em vermelho) utilizadas na área de 

estudo. (Fonte: http://edc.usgs.gov/products/elevation/swbd.html). 
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4.1.1.3 – Imagens do satélite Landsat 

 
 
O Programa Landsat foi iniciado pela NASA em 1972, com o objetivo de subsidiar 

estudos de sensoriamento remoto sobre os recursos naturais terrestres. Desde então, 

foram lançados 7 (sete) satélites de imageamento. O último deles, Landsat 7, esteve 

ativo até o ano de 2003. Os dados Landsat abrangem a maior cobertura temporal 

dentre os programas civis de sensoriamento remoto voltados para regiões 

continentais, permitindo estudos de evolução das paisagens que incluem a 

observação de processos dinâmicos em intervalos de tempo maiores que uma 

década. Atualmente, no Brasil, as imagens Landsat são distribuídas gratuitamente via 

internet pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espacias), sendo possível obter 

dados históricos e recentes para todo o território brasileiro. Os satélites Landsat 

operam na faixa óptica do espectro eletromagnético, adquirindo informações a partir 

de diferentes comprimentos de onda, o que diversifica as possibilidades de aplicações 

temáticas de suas imagens. No presente estudo, foram adquiridas cenas dos satélites 

Landsat 5 e Landsat 7, correspondentes à órbita-ponto 231-62, que abrange a área 

urbana de Manaus. Em virtude da grande quantidade de nuvens que cobrem a região 

amazônica durante quase todo o ano, não existe uma grande disponibilidade de datas 

isentas de nebulosidade na área aqui investigada. No entanto, imagens com poucas 

nuvens foram adquiridas para os anos de 1986 e 2001, geradas pelos satélites 

Landsat 5 e Landsat 7, respectivamente (Figura 4.4). A Tabela 4.3 apresenta as 

características das imagens dos dois sensores utilizados nesta dissertação. 
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(A)  (B) 

Figura 4.4- Cobertura de imagens dos satélites (A) Landsat 5 e (B) Landsat 7, órbita-ponto 231-62, na região investigada. Os dados foram 

adquiridos em 10/08/1986 e 03/08/2001, respectivamente. Fonte: INPE (http://www.dgi.inpe.br/CDSR).
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Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 
Landsat 7 ETM + (Enhanced Thematic Mapper 

Plus) 

Bandas 
Faixa do Espectro 

Eletromagnético (µm) 
Resolução 

(m) Bandas 
Faixa do Espectro 

Eletromagnético (µm) 
Resolução 

(m) 

Banda 1 0,45 - 0,52 - Azul 30 Banda 1 0,45 - 0,52 - Azul 30 

Banda 2 0,52 - 0,60 - Verde 30 Banda 2 0,52 - 0,60 - Verde 30 

Banda 3 
0,63 - 0,69 - 
Vermelho 30 Banda 3 0,63 - 0,69 - Vermelho 30 

Banda 4 0,76 -0,90 - NIR 30 Banda 4 0,76 -0,90 - NIR 30 
Banda 5 1,55 - 1,75 - SWIR (I) 30 Banda 5 1,55 - 1,75 - SWIR (I) 30 

Banda 6  10,4 - 12,5 -TIR 120 Banda 6  10,4 - 12,5 -TIR 60 

Banda 7 2,08 - 2,35 - SWIR (II) 30 Banda 7 2,08 - 2,35 - SWIR (II) 30 

      Banda 8 Pancromática 15 

Tabela 4.3 – Características dos satélites Landsat 5 e Landsat 7 (INPE, 2009). NIR – 

Near Infrared; TIR – Thermal Infrared; SWIR –Shortwave Infrared.  

 

4.1.1.4 – Imagens do satélite IKONOS 

O satélite IKONOS II foi lançado em setembro de 1999 e está operacional desde o 

início de janeiro de 2000. Ele é colocado em funcionamento atualmente pela empresa 

norte-americana GeoEye International, que detém os direitos de comercialização dos 

dados em todo o mundo. As imagens utilizadas nesta dissertação foram gentilmente 

cedidas pela empresa Space Imaging do Brasil que representa a GeoEye Int. em todo 

o território brasileiro (Figura 4.5). O recorte de imagem utilizado possui vinte e cinco 

quilômetros quadrados (25 km2) de extensão sobre a área denominada AMC (Área de 

Movimentação Crustal). A imagem foi adquirida em 2001 e não possui cobertura de 

nuvens; sua georreferência foi ajustada à das imagens Landsat para integração em 

ambiente SIG utilizando o software PCI Geomatica (PCI Geomatics, 2009).  

Altitude/ Inclinação 680 km/ 98,1º 
Sentido da Órbita descendente 
Duração da Órbita 98 minutos (Sol-síncrona) 
Resolução Espacial Pancromática: 1m   /  Multiespectral: 4m 
Bandas espectrais Pan 0,45 – 0,90 µ 

Azul 0,45 – 0,52 µ 
Verde 0,52 – 0,60 µ 

Vermelho 0,63 – 0,69 µ 
Infra vermelho próximo 0,76 – 0,90 µ 

Tabela 4.4 – Características do sistema IKONOS (Engesat, 2009). 
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Figura 4.5 – Localização da imagem IKONOS sobre a região investigada na área 

urbana de Manaus. 

O satélite IKONOS inclui cinco bandas espectrais disponibilizadas em 11 (onze) bits e 

sua área de imageamento é de até vinte mil quilômetros quadrados (20.000 km2) em 

uma mesma passagem (Tabela 4.4). As imagens possuem até 1 (um) metro de 

resolução espacial, sendo geradas a partir da fusão da banda pancromática (resolução 

espacial de 80cm) com as bandas multiespectrais (resolução espacial de 4m), nas 

faixas do azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Tal configuração representa 

um produto padrão fornecido ao usuário. No entanto, há outras escolhas disponíveis. 
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4.1.2 – Informações geológicas e geomorfológicas 

As principais informações relativas ao arcabouço tectono-estratigráfico da Bacia do 

Amazonas provieram de artigos e publicações científicas, notadamente de Silva 

(2005).   Feições geológicas já digitalizadas foram gentilmente cedidas por esse autor 

e convertidas geograficamente, com a finalidade de inserção no ambiente SIG, 

conforme listado a seguir: mapas geológicos e geomorfológicos do Projeto 

Radambrasil (Folha SA.20-Manaus), na escala 1: 1.000.000 (Costa et al., 1978); mapa 

geológico do Brasil, na escala 1: 2.500.000 (formato digital), elaborado pela CPRM – 

Serviço Geológico do Brasil (Bizzi et al., 2001). Os dados geomorfológicos relativos à 

drenagem são provenientes do processamento dos dados SRTM, em conjunto com as 

informações extraídas de Silva (2005), e representam corpos d’água, áreas alagáveis, 

limites de bacias hidrográficas, pontos de capturas e confluências anômalas de 

drenagem, além de lineamentos de drenagem. A configuração da estrutura circular 

próxima à AMC foi delineada a partir das imagens IKONOS. A análise estatística 

realizada sobre os dados de lineamentos de drenagem foi realizada no software 

Spring (Câmara et al., 1996), com objetivo de identificar as principais faixas estruturais 

existentes na área de estudo. Na presente pesquisa, está sendo considerado o 

conceito de O’ Leary et al. (1976) para utilização do termo “lineamento”. Tais autores 

afirmam que este termo refere-se essencialmente ao contexto geomorfológico de uma 

feição linear mapeável sobre a superfície terrestre que, normalmente, reflete 

fenômenos ocorridos em subsuperfície.  

4.1.3 – Dados de levantamento no campo 

Os dados obtidos através de levantamento no campo foram coletados por Silva (2005) 

e compilados na presente dissertação, com o objetivo de identificar as principais 

direções das falhas geológicas existentes na área investigada. Tais informações foram 

posteriormente integradas em ambiente SIG aos lineamentos de drenagem, de modo 

a verificar qualitativamente sua compatibilidade. A atividade de campo realizada pelo 

citado autor compreendeu o mapeamento geológico básico das unidades que afloram 

na região e a obtenção de dados estruturais, visando, sobretudo, à caracterização 

sistemática da tipologia e das orientações dos elementos estruturais.  
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No presente estudo, foram selecionados 27 (vinte e sete) pontos visitados por Silva 

(2005) na cidade de Manaus, na região a oeste – sudoeste da área urbana e ao longo 

das rodovias BR-174 e AM-010, conforme anteriormente apresentado.  

 

4.1.4 – Banco de dados digitais georreferenciados (ambiente SIG) 

 
 
Todos os dados espaciais digitais, tanto vetoriais como matriciais, citados acima foram 

convertidos para a projeção geográfica UTM (Universal Transversa de Mercator), com 

a finalidade de integração em um banco de dados georreferenciados ou ambiente SIG 

(Sistema de Informações Geográficas). Vale lembrar que este tipo de projeção 

geográfica deve ser referente a um fuso ou meridiano central específico. A área 

investigada está localizada entre os fusos 20 e 21, o que dificulta cartograficamente 

esta integração. No sentido de dar consistência ao presente estudo, é importante 

ressaltar que decidiu-se pela conversão dos dados para o fuso 21. Tal procedimento é 

indicado quando a área do fuso estendido não ultrapassa trinta minutos (30') ou, no 

máximo, um grau (1°), pois o coeficiente de ampliação cresce demasiadamente após a 

transposição dos limites leste e oeste do fuso, gerando distorções cartograficamente 

inadmissíveis. A área investigada está quase totalmente localizada no fuso 21, 

estendendo-se em apenas onze minutos (11’) na área correspondente ao fuso 20, o 

que justifica o procedimento aqui adotado. Após a conversão, os dados foram 

integrados e analisados no software ArcGIS (ESRI, 2008). 

 

4.2 – Metodologia 

 

4.2.1 - Processamento dos dados do Modelo Digital de Elevação (MDE) 

da SRTM 

 
Após a aquisição dos dados do Modelo Digital de Elevação (MDE) da SRTM, o pré-

processamento consistiu na mosaicagem e na adequação da projeção geográfica 

(UTM fuso 21) e do formato para manipulação (Geotif – 16 bits). Foram ainda 

realizadas as seguintes operações: (a) extração da rede de drenagem; (b) edição de 

lineamentos de drenagem já existentes; (c) análise do basculamento das bacias de 

drenagem; (d) mapeamento de corpos d’água e áreas alagáveis; (e) geração do mapa 

de declividade.  
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Como principal ferramenta para desenvolvimento das etapas citadas acima, foi 

utilizada a seqüência de algoritmos específicos para análises hidrológicas existente no 

pacote Spatial Analyst Tools do software ArcGIS (ESRI, 2008). 

 

Uma visão geral da metodologia empregada consta no fluxograma da Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Fluxograma de processamento dos dados da missão SRTM. 

 

 

4.2.1.1 Extração da rede drenagem e edição dos lineamentos de 

drenagem já existentes 

 

 Inicialmente, o MDE é corrigido preenchendo-se as áreas ou pixels onde não existem 

informações de elevação adequadas. A seguir, são calculadas e representadas 

espacialmente a acumulação do fluxo fluvial e suas principais direções. A rede de 

drenagem é então extraída segundo a ordem de contribuição dos rios. No presente 

estudo, foram considerados apenas os corpos d’água ordenados entre a terceira e 

oitava (máxima encontrada) ordens. O arquivo vetorial que os representa foi utilizado 
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em conjunto com as imagens Landsat para a análise e comparação com os 

lineamentos de drenagem extraídos por Silva (2005).  A partir de todas estas camadas 

de informações, o software é capaz de gerar os limites das bacias hidrográficas 

presentes na área de estudo.  

 

4.2.1.2 Basculamento de bacias hidrográficas  

 

A partir dos limites das bacias hidrográficas e da distribuição da rede de drenagem que 

as compõem, foi efetuada a análise sobre o basculamento destas importantes 

unidades geomorfológicas. A bacia de drenagem é uma área da superfície terrestre 

por onde flui a água, sedimentos e materiais dissolvidos, em direção a uma saída 

comum, num determinado ponto de um canal fluvial. O limite de uma bacia de 

drenagem é conhecido como divisor de drenagem ou divisor de águas. Bacias de 

diferentes tamanhos articulam-se a partir dos divisores de drenagem principais e 

drenam em direção a um canal, tronco ou coletor principal, constituindo um sistema de 

drenagem hierarquicamente organizado. As bacias de drenagem podem ser 

desmembradas em um número qualquer de sub-bacias, dependendo do ponto de 

saída considerado ao longo de seu eixo principal (Netto, 1994). Segundo Chorley 

(1962), a bacia de drenagem, enquanto unidade hidrogeomorfológica, constitui um 

exemplo típico de sistema aberto, na medida em que recebe impulsos energéticos das 

forças climáticas atuantes sobre a área e das forças tectônicas subjacentes, e que 

perde energia por meio da água, dos sedimentos e dos solúveis exportados no seu 

ponto de saída. 

 

A Figura 4.7 apresenta as 9 (nove) sub-bacias de drenagem que se desenvolvem na 

área de estudo: Igarapé Tarumã-Açu, Rio Cuieiras, Igarapé Tarumã-Mirim, Rio Preto 

da Eva, Rio Puraquequara, Igarapé Jatuarana, Igarapé São Raimundo, Igarapé 

Educandos e Igarapé da Colônia. 
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Figura 4.7 – Localização das sub-bacias de drenagem que compõem a área de 

estudo. 

 

Para a determinação de possíveis anomalias espaciais em cada uma das sub-bacias, 

resultantes de processos tectônicos de basculamento, aplicou-se o método de 

quantificação a partir do fator de assimetria da bacia de drenagem (FABD) (Cox, 1994; 
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Keller e Pinter, 2002). A assimetria de uma bacia reflete o componente de 

deslocamento lateral do seu rio principal, perpendicularmente à direção de seu eixo. 

Esta migração é causada por processos fluviais internos e/ou forças tectônicas 

(Salamuni et al., 2004). A Figura 4.8 exemplifica como se obtém os valores utilizados 

na relação FABD=100.(Ar/At), onde Ar é a área da bacia à direita do rio (olhando para 

jusante) e At é a área total da bacia de drenagem. Valores de FABD iguais ou 

próximos a 50 revelam pouco ou nenhum basculamento, os maiores que 50 indicam 

um provável basculamento da margem direita do rio, enquanto que os menores que 50 

apontam um provável basculamento da margem esquerda (Hare e Gardner, 1985). 

Como a maioria dos índices geomorfológicos, o FABD apresenta resultados melhores 

em bacias de drenagem desenvolvidas sobre o mesmo tipo de litologia, ou seja, o 

método assume que não há diferença de controle litológico entre as bacias (Gardner et 

al., 1987). Depois de calculados os índices para cada uma das (9) nove sub-bacias 

que influenciam a área investigada, foi gerada uma escala relativa à magnitude de 

efeito da tectônica (adaptado de Salamuni, 2004), considerando os valores de FABD e 

o sentido do basculamento. Com base nesta escala, foram analisadas relações 

topológicas entre os diversos divisores de águas. Os resultados desta etapa serão 

apresentados e discutidos no Capítulo 5.  

 

Figura 4.8 – Fator de assimetria da bacia de drenagem (FABD), que quantifica o 

deslocamento de um rio em função de causas tectônicas (modificado de Salamuni et 

al., 2004;  Hare e Gardner, 1985). 
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4.2.1.3 Mapeamento de corpos d’água e áreas alagáveis 

 
A área investigada é constituída, a sul, pelo encontro dos rios Negro e Solimões, bem 

como por parte do Rio Amazonas. Em função do enorme volume drenado por estes 

cursos d’água, parte de suas margens são constantemente ou sazonalmente 

alagadas. Com objetivo de caracterizar as zonas alagáveis, não consideradas no 

estudo de morfoestruturas, foram gerados polígonos envolvendo seus limites. A 

interpretação das áreas alagáveis foi feita principalmente sobre o Modelo Digital de 

Elevação (MDE) da SRTM e sobre seu subproduto conhecido como SWBD (Shuttle 

Water Body Dataset). As imagens Landsat, representadas em composição colorida 

(bandas 5R,4G,3B), também auxiliaram nesta interpretação. 

  

4.2.1.4 Geração do mapa de declividade 

Além das informações hidrográficas, utilizou-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) 

da SRTM para gerar o mapa de declividade da área investigada. Optou-se por 

trabalhar com o MDE reamostrado, a partir do algoritmo Cubic Convolution no software 

PCI Geomatica, para 30 (trinta) metros de resolução espacial, uma vez que o relevo 

da área não possui grande variação altimétrica (0-150m). O mapa de declividade será 

apresentado em valores percentuais de gradiente no capítulo referente aos resultados 

da pesquisa.  

 
 

4.2.2 – Análise estatística e estrutural dos dados geológicos e 

geomorfológicos existentes 

 
 

Os dados geológicos e geomorfológicos existentes na área de estudo foram 

analisados a partir das seguintes etapas (Figura 4.9): (a) ajuste e edição de feições de 

lineamentos de drenagem já existentes; (b) análise estatística dos lineamentos de 

drenagem por direção (azimute); (c) comparação com levantamento de campo; (d) 

aquisição da documentação existente sobre geologia e integração em ambiente SIG; 

(d) geração das faixas estruturais; (e) interpretação da drenagem sobre a anomalia 

circular próxima da Área de Movimentação Crustal (AMC). 

 

Uma visão geral desta etapa é apresentada no fluxograma da Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Fluxograma das etapas de análise estatística e estrutural dos dados 

geológicos e geomorfológicos existentes. 

 

4.2.2.1 Ajuste e edição de feições de lineamentos de drenagem já 

existentes 

 

Nesta etapa, foram utilizados os dados de lineamentos de drenagem extraídos por 

Silva (2005), a partir da interpretação de cartas topográficas, modelos digitais de 

elevação e imagens de sensoriamento remoto. Após a adequação dos dados vetoriais 

à projeção cartográfica utilizada no ambiente SIG montado para análise dos dados, 

comparou-se, em escala de visualização de 1:80.000, tais informações 

geomorfológicas com imagens do satélite Landsat (adquiridas nos anos de 1986 e 

2001) e com a rede de drenagem extraída do Modelo Digital de Elevação (MDE) da 

SRTM. Parte dos lineamentos foi ajustada quanto ao seu deslocamento em relação à 

rede drenagem e apenas um pequeno conjunto foi editado quanto ao tamanho, 

direção, existência ou representatividade. As edições foram muito limitadas; portanto, 

manteve-se a originalidade dos dados gentilmente cedidos por Silva (2005). A análise 

visual, ajuste e edição foram realizados no software ArcGIS. 
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4.2.2.2 Análise estatística dos lineamentos de drenagem por direção 

(azimute) 

 
O objetivo da análise estatística aplicada neste trabalho é identificar as tendências 

estruturais com expressão morfológica na região de estudo, permitindo a identificação 

de zonas preferenciais de concentração das feições lineares de drenagem. A análise 

estatística dos lineamentos de drenagem permitiu que fossem selecionadas suas 

principais direções (azimute), formando classes que incluem agrupamentos de 

lineamentos representativos de valores máximos locais. A ferramenta utilizada nesta 

etapa foi o software Spring (Câmara et al., 1996), que possui um conjunto de 

programas voltados para o tratamento de lineamentos. A análise descritiva do conjunto 

de dados identificou 1046 (mil e quarenta e seis) lineamentos de drenagem presentes 

na área investigada. Inicialmente, as feições foram subdividas em grupos segundo 

intervalos angulares, representados no Spring  a cada cinco (5°) graus, entre zero (0°) 

e cento e oitenta (180°) graus. Para cada intervalo, foram calculados valores de 

comprimento absoluto, comprimento relativo, freqüência absoluta, freqüência relativa, 

comprimento médio, desvio padrão do comprimento, azimute médio e desvio padrão 

do azimute. A visualização gráfica dos resultados consistiu no método descrito por 

Goldstein e Marshak (1988), no qual os resultados analisados em classes direcionais 

foram plotados em diagrama de rosas e/ou histogramas para cada parâmetro 

desejado, os quais serão apresentados no capítulo a seguir. Desta forma, foram 

identificadas as classes de lineamentos de drenagem com maior representatividade 

em relação, principalmente, ao comprimento absoluto. Tais classes foram 

consideradas como constitutivas de faixas estruturais com significado geológico.  

 

Mapa de densidade 

 

A distribuição destas feições foi também analisada a partir de mapas de densidade de 

lineamentos gerados no ArcGIS (ESRI, 2008), utilizando-se a ferramenta Kernel 

Density. O método de densidade de Kernel calcula para cada feição (ponto ou linha) a 

existência e proximidade de demais feições; como resultado, obtém-se uma grade 

regular com valores de densidade em unidade de comprimento por unidade de área. 

Como pode ser visto na Figura 4.10, no caso de feições lineares, o programa calcula 

uma superfície curvilínea para cada linha, com base no parâmetro de distância do raio 

fornecido pelo usuário. Os valores de densidade são maiores quanto mais próximos à 

feição (linha) e diminuem ao se distanciarem, chegando a zero no fim da distância 

definida como raio. Uma vez definida a superfície, o programa computa o total de 
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lineamentos existentes na área, considerando também o comprimento das linhas. A 

densidade para cada célula de saída no arquivo raster é calculada a partir da soma 

dos valores de todas as superfícies de kernel em sobreposição ao centro da célula de 

saída. 

 

 
Figura 4.10 - Modelo de Kernel, segundo Silverman (1986). 

 
Para identificar as regiões com maior densidade de lineamentos de drenagem, foi 

definida uma grade com resolução de cinco mil (5.000m) metros em relação à 

projeção do terreno. Este tamanho de grade foi definido levando-se em consideração o 

comprimento médio e o desvio padrão (1285,32 +/- -712,54 metros) relativo ao 

conjunto de feições lineares de drenagem para esta área de estudo. Os mapas de 

densidade para cada classe selecionada serão apresentados no capítulo a seguir. 

 

4.2.2.3 Comparação com levantamento de campo 

 
Os dados de campo levantados por Silva (2005) foram compilados em uma tabela 

composta pelas seguintes informações: denominação e número do ponto em campo, 

localização geográfica (coordenadas geográficas e sub-região), litologia predominante, 

e informações sobre as estruturas geológicas observadas em afloramentos e cortes de 

estrada. Posteriormente, os pontos foram integrados às feições de lineamentos de 

drenagem, no contexto do ambiente SIG, a fim de se comparar qualitativamente tais 

informações.   
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4.2.2.4 Aquisição da documentação existente sobre geologia e 

integração em ambiente SIG 

 
As informações sobre a geologia regional foram adquiridas a partir de artigos e 

publicações disponíveis em literatura. Foram consultados mapas geológicos e perfis 

estratigráficos em escala regional (Bacia do Amazonas) e local (cidade de Manaus). 

Algumas informações foram digitalizadas e outras gentilmente cedidas por Silva (2005) 

já em formato digital, para que fossem inseridas no ambiente SIG e integradas às 

demais informações geológico-geomorfológicas descritas anteriormente. Esta etapa 

permitiu a compreensão e contextualização das informações geológicas em escalas 

local e regional. 

 

4.2.2.5 Interpretação da drenagem sobre a anomalia circular 

 

A interpretação e extração dos lineamentos curvilíneos de drenagem presentes na 

anomalia circular que está bem próxima da AMC foi realizada no software PCI 

Geomatica (PCI Geomatics, 2009), com base nas imagens IKONOS com um (1) metro 

de resolução espacial. As classes de lineamentos de drenagem selecionadas através 

da análise estatística, consideradas representativas de faixas estruturais, foram 

integradas à base de dados, a fim de se compreender seu controle geológico-

geomorfológico sobre a rede hidrográfica. 

 

4.2.3 Processamento dos dados dos sensores orbitais Landsat e 

IKONOS 

A imagem Landsat 5, adquirida no ano de 1986, permitiu a observação da área 

investigada sob menor densidade de ocupação urbana, o que facilitou a interpretação 

da rede de drenagem e vegetação. Uma comparação entre as imagens Landsat dos 

anos de 1986 e 2001, permite observar a diferença de intensidade da ocupação 

urbana. Foi realizada a fusão da banda pancromática do satélite Landsat 7 com 

resolução de 15 (quinze) metros com as bandas multiespectrais de 30 (trinta) metros 

de resolução através de processamento no software ArcGIS (ESRI, 2008). Tais 

produtos auxiliaram na interpretação dos lineamentos de drenagem em conjunto com 

o modelo digital de elevação (MDE) da SRTM. A imagem mais recente do Landsat-7 

foi especialmente útil na realização dessa tarefa. 
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O objetivo da utilização das imagens ópticas de alta resolução espacial (1m) do 

sistema IKONOS foi caracterizar em detalhe a Área de Movimentação Crustal (AMC) e 

extrair as principais feições curvilíneas de drenagem presentes na anomalia circular. 

 

4.2.4 - Compilação dos resultados do estudo de Interferometria 

Os resultados do estudo de interferometria com imagens RADARSAT-1 sobre a área 

urbana de Manaus, originários do projeto de “Aplicação de Tecnologia INSAR Orbital 

na Bacia Hidrográfica do Rio Solimões, Amazônia” (Petrobras, 2008), serviram como 

motivação para a realização da presente pesquisa. 

A compilação dos resultados aqui apresentados se deu através da análise dos 

relatórios técnicos fornecidos pela Petrobras (2007, 2008). Outras colaborações orais 

e escritas foram consideradas e serão descritas no capítulo de resultados. Além dos 

relatórios, a Petrobras disponibilizou os conjuntos de imagens e interferogramas que 

apresentam tais resultados espacialmente.  
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 – Rede de drenagem extraída a partir do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) da SRTM 

A rede de drenagem da área de estudo foi extraída a partir do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) da SRTM e, como resultado, foram obtidos cursos d´água de primeira 

a oitava ordens. Entretanto, considera-se neste estudo apenas aqueles situadosentre 

a terceira e a oitava ordens, em função de sua maior representatividade na escala de 

análise. Desta forma, foi possível ajustar e realizar pequenas edições sobre os 

lineamentos de drenagem já existentes, cedidos por Silva (2005).   A Figura 5.1 

apresenta a rede de drenagem extraída do MDE da SRTM, assim como os pontos de 

captura de drenagem e as confluências anômalas obtidos por Silva (2005). A 

delimitação dos corpos d´água maiores (Rio Negro, Rio Solimões e Rio Amazonas) e 

das áreas alagáveis foi igualmente realizada nesta etapa, conforme apresentado na 

Figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Rede de drenagem extraída a partir do MDE da SRTM, com sobreposição 

dos pontos de captura de drenagem e confluências anômalas obtidos por Silva (2005). 
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5.2 Análise estatística dos lineamentos de drenagem e definição de 

faixas estruturais 

Os lineamentos de drenagem obtidos por Silva (2005) foram ajustados e editados com 

base na rede drenagem extraída do MDE da SRTM. A Figura 5.2 apresenta o 

resultado desta etapa. 

A análise estatística dos lineamentos de drenagem foi efetuada no software Spring 

(Câmara et al., 1996), permitindo seu agrupamento segundo intervalos de azimute e a 

identificação das classes mais representativas na área de estudo. A seleção de tais 

classes teve por critério o comprimento absoluto das feições lineares, seguindo a 

recomendação de Miranda (1983). Tal resultado foi posteriormente comparado com as 

estatísticas de freqüência absoluta. 

O módulo de “Análise de lineamentos” do Spring agrupa as feições lineares 

georreferenciadas em intervalos de 5 graus, distribuídos em valores angulares 

situados entre 0° e 180°, onde 0° representa N90E e 180° corresponde a N90W. A 

Tabela 5.1 apresenta o resultado da análise estatística, que inclui os seguintes 

parâmetros: freqüência absoluta, comprimento absoluto (metros), freqüência relativa, 

comprimento relativo, média do comprimento (metros), desvio padrão do comprimento 

(metros), média do azimute (graus) e desvio padrão do azimute (graus). 
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Figura 5.2 – Lineamentos de drenagem. 
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Intervalo angular 
do Spring 

Freqüência 
Absoluta 

Comprimento 
Absoluto (m)   

Freq. 
relativa 

Comp. 
relativo 

Média do 
comp.(m) 

Desvio 
Padrão 

comp.(m) 
Média 

azimutal 

Desvio 
Padrão 
angular 

    0 - 5* 100 114958,09 9,56 8,75 1149,58 523,98 88,69 1,52 

    5 - 10 29 38334,18 2,77 2,92 1321,87 564,97 82,96 1,38 

   10 - 15 18 23074,65 1,72 1,76 1281,92 786,15 77,27 1,93 

   15 - 20 15 14792,60 1,43 1,13 986,17 649,49 72,45 1,63 

   20 - 25 29 39681,35 2,77 3,02 1368,32 581,09 67,52 1,71 

   25 - 30 28 36874,78 2,67 2,81 1316,96 524,11 62,56 1,39 

   30 - 35* 33 50374,51 3,15 3,83 1526,5 1197,4 57,67 1,70 

   35 - 40 31 44386,59 2,96 3,38 1431,83 701,36 52,76 1,39 

   40 - 45* 48 61442,54 4,58 4,67 1280,05 614,84 46,87 1,73 

   45 - 50 24 29972,74 2,29 2,28 1248,86 545,99 42,28 1,01 

   50 - 55 21 28436,16 2,02 2,16 1354,10 775,95 37,16 1,53 

   55 - 60 20 25631,77 1,91 1,95 1281,59 589,73 32,37 1,38 

   60 - 65 13 18560,44 1,25 1,41 1427,73 620,14 27,80 1,44 

   65 - 70 10 12373,51 0,97 0,94 1237,35 441,53 22,52 1,56 

   70 - 75 4 4587,97 0,38 0,35 1146,99 321,90 16,89 1,52 

   75 - 80 10 15734,06 0,97 1,20 1573,41 692,03 12,23 1,51 

   80 - 85 16 19278,35 1,54 1,47 1204,90 519,10 7,36 1,48 

   85 - 90 32 41207,47 3,07 3,13 1287,73 830,13 2,85 1,19 

   90 - 95* 53 53707,94 5,06 4,09 1013,36 405,99 178,63 1,67 

   95 - 100 16 17162,16 1,54 1,31 1072,63 272,60 173,27 1,25 

  100 - 105 18 25967,00 1,72 1,98 1442,61 399,27 167,67 1,58 

  105 - 110 24 36344,63 2,29 2,76 1514,36 770,76 162,40 1,45 

  110 - 115 27 41420,33 2,58 3,15 1534,09 827,63 156,92 1,51 

  115 - 120 36 43941,86 3,44 3,34 1220,61 600,21 152,79 1,49 

  120 - 125* 42 58714,23 4,01 4,47 1397,96 566,78 147,55 1,31 

  125 - 130* 52 60310,79 4,97 4,59 1159,82 627,97 142,97 1,34 

  130 - 135* 47 63376,24 4,49 4,82 1348,43 857,02 138,22 1,11 

  135 - 140* 51 58081,17 4,87 4,42 1138,85 584,10 133,00 1,57 

  140 - 145 22 29486,13 2,10 2,24 1340,28 795,19 128,02 1,34 

  145 - 150 23 28555,59 2,20 2,17 1241,55 714,29 122,68 1,45 

  150 - 155 19 24396,50 1,81 1,86 1284,03 1120,61 118,31 1,21 

  155 - 160 18 19484,22 1,72 1,48 1082,46 572,27 112,70 1,43 

  160 - 165 8 6836,15 0,76 0,52 854,52 418,14 107,47 1,31 

  165 - 170 21 20906,63 2,01 1,59 995,55 568,15 102,71 1,32 

  170 - 175 32 40487,39 3,06 3,08 1265,23 505,54 97,08 1,35 

  175 - 180* 56 64907,98 5,35 4,94 1159,07 505,77 92,93 1,20 

Tabela 5.1 – Resultado da análise estatística dos lineamentos de drenagem. O 

asterísco (*) indica intervalo angular do Spring com maior representatividade e 

comprimento absoluto. A visualização gráfica dos resultados está apresentada nas 

Figuras 5.3 e 5.4. 
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É possível notar na Tabela 5.1 que os intervalos de maior representatividade em 

comprimento absoluto são: 0-5 (ou N85-90E), 30-35 (ou N55-60E), 40-45 (ou N45-

50E), 90-95 (ou N0-5W), 120-125 (ou N30-35W), 125-130 (ou N35-40W), 130-135 (ou 

N40-45W), 135-140 (ou N45-50W) e 175-180 (ou N85-90W). Todos possuem 

comprimento absoluto superior a 50.000 m, enquanto que os valores de freqüência 

absoluta a eles correspondentes são iguais ou superiores a 33 lineamentos. Na 

presente dissertação, considerou-se o comprimento absoluto como fator de maior 

relevância na definição de tendências estruturais predominantes, uma vez que os 

lineamentos de maior extensão representam feições geomorfológicas mais 

significativas.  

Intervalo angular do Spring Direção Faixa estrutural 

0-5     

  N80-90E   
5-10   E-W 

170-175     

  N80-90W   
175-180     

80-85     

  N0-10E   
85-90    

90-95   N-S  

  N0-10W   
95-100     

30-35     

  N40-50E   
35-40    

40-45    NE 

  N50-60E   
45-50     

                 120-125     

  N30-40W   

125-130   NW 

130-135     

 135 - 140 N40-50W   

Tabela 5.2 – Definição das principais classes de lineamentos de drenagem que 

constituem as faixas estruturais. 

 

As classes de lineamentos de drenagem com maior representatividade em 

comprimento absoluto (Tabela 5.1) foram, portanto, integradas em faixas estruturais 

(Tabela 5.2), as quais identificam zonas preferenciais de concentração de feições 

lineares da rede hidrográfica. Considera-se que tais faixas estabelecem tendências 



93 

 

estruturais com expressão morfológica na região investigada. Vale ressaltar que os 

intervalos 5-10 (N80-85E), 170-175 (N80-85W), 80-85 (N5-10E), 85-90 (N-0-5E), 95-

100 (N5-10W), 35-40(N50-55E) e 45-50 (N40-45E) complementam as classes 

selecionadas para as faixas estruturais (Tabela 5.2), que assim abrangem intervalos 

azimutais de 20 graus. 

 

 

Figura 5.3 – Diagrama de roseta com as principais direções dos lineamentos de 

drenagem em relação ao comprimento absoluto, distribuídas em intervalos azimutais 

de 5 graus.   

 

 Figura 5.4- Diagrama de roseta com as principais direções dos lineamentos de 

drenagem em relação à freqüência absoluta, distribuídas em intervalos azimutais de 5 

graus. 

 

Os limites abrangidos pelas faixas estruturais estão ilustrados no histograma linear 

filtrado, com média móvel a três termos, da distribuição por intervalo angular do Spring 

do comprimento absoluto dos lineamentos de drenagem (Figura 5.5). A posição dos 



94 

 

máximos locais exibida nesse diagrama é consistente com aquela apresentada no 

gráfico referente à freqüência absoluta (Figura 5.6). 

 

Figura 5.5 - Histograma linear filtrado (média móvel a três termos) relativo ao 

comprimento absoluto dos lineamentos de drenagem. Este diagrama inclui os limites 

abrangidos pelas faixas estruturais (Tabela 5.2). 

 

 

Figura 5.6- Histograma linear filtrado (média móvel a três termos) relativo à freqüência 

absoluta dos lineamentos de drenagem. Este diagrama inclui os limites abrangidos 

pelas faixas estruturais (Tabela 5.2). 

 

A disposição no terreno das faixas estruturais aqui definidas é mostrada nas Figuras 

5.7, 5.8, 5.9 e 5.10. Nesses produtos foram também incluídos mapas de densidade de 
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lineamentos gerados no ArcGIS (ESRI, 2008) com o emprego da ferramenta Kernel 

Density. 

 

Figura 5.7 – Faixa estrutural E-W (N80-90E – N80-90W). O contorno em vermelho 

representa áreas que concentram valores maiores que 0,2 km de lineamentos por km2 

para o raio investigado de 5.000 m, em uma cela de 100 m resolução.  
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Figura 5.8 – Faixa estrutural N-S (N0-10E – N0-10W). O contorno em preto representa 

áreas que concentram valores maiores que 0,2 km de lineamentos por km2 para o raio 

investigado de 5.000 m, em uma cela de 100 m resolução.  
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Figura 5.9 – Faixa estrutural NE (N40-60E). O contorno em azul representa áreas que 

concentram valores maiores que 0,2 km de lineamentos por km2 para o raio 

investigado de 5.000 m, em uma cela de 100 m resolução.  
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Figura 5.10 – Faixa estrutural NW (N30-50W). O contorno em verde representa áreas 

que concentram valores maiores que 0,2 km de lineamentos por km2 para o raio 

investigado de 5.000 m,  em uma cela de 100 m resolução.  
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 Considera-se nesta dissertação que as citadas faixas estruturais são representativas, 

na região de Manaus, de proeminentes lineamentos associados a estruturas do 

embasamento. Tais feições alongadas de expressão regional, na concepção de 

Cordani et al. (1984), foram rejuvenescidas ao longo da história geológica da Bacia do 

Amazonas. Assim, a faixa estrutural NE (N40-60E) é parte integrante do Lineamento 

Lucas Borges, enquanto que a faixa estrutural NW (N30-50W) se associa ao 

Lineamento Manacapuru- Rio Negro e ao Lineamento Baependi-Cuieiras (Figuras 2.1, 

5.9 e 5.10). Além disso, Silva (2005) atribui uma movimentação transcorrente destral 

às feições lineares com orientação NE que definem a margem esquerda do Rio 

Amazonas, na parte leste-sudeste de Manaus (comparar Figuras 2.6 e 5.9).  

Por sua vez, a porção meridional da faixa estrutural E-W (N80-90E a N80-90W) 

representa o prolongamento, na região de Manaus, da linha de escarpa de igual 

direção existente na área de Paricatuba (comparar Figuras 2.3 e 5.7). Tal feição 

morfológica tem continuidade com um lineamento de mesma orientação observado por 

Silva (2005) na mencionada cidade, onde esse autor interpretou uma falha 

transcorrente destral (Figura 2.6).  

Finalmente, conforme o mapa geológico de Silva (2005), a faixa estrutural N-S (N0-

10E a N0-10W) está relacionada com a falha normal do Tarumã-Açu e estruturas a ela 

subparalelas (comparar Figuras 2.6 e 5.8).  

5.3 Comparação dos lineamentos de drenagem e das faixas estruturais 

com os dados geológicos de campo 

Os lineamentos de drenagem obtidos por Silva (2005) foram ajustados e editados a 

partir de sua comparação com a rede hidrográfica extraída do Modelo Digital de 

Elevação da SRTM e de imagens Landsat, conforme descrito no Capítulo 4. O produto 

desta etapa de processamento é apresentado na Figura 5.11. 

Os lineamentos de drenagem foram comparados com os dados referentes aos 27 

(vinte e sete) pontos de campo obtidos por Silva (2005) na área investigada, a fim de 

identificar a relação espacial entre as direções de falhas registradas em afloramentos 

e a orientação das feições lineares da rede hidrográfica, extraídas por sensoriamento 

remoto. Tal comparação é importante para caracterizar o controle estrutural exercido 

pelos aspectos geológico-geomorfológicos sobre a drenagem.  

 A Tabela 5.3 apresenta o estilo estrutural das falhas registradas para cada ponto de 

levantamento em campo e sua relação espacial com os lineamentos de drenagem e 

faixas estruturais. 
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Dos 27 (vinte e sete) pontos levantados em campo, 7 (sete) deles (pontos 1, 2, 5, 11, 

21, 22 e 24) encontram-se exatamente sobrepostos a lineamentos de drenagem e 

apresentam estruturas geológicas orientadas na mesma direção das feições lineares 

da rede hidrográfica (informações realçadas em negrito na Tabela 5.3). Por outro lado, 

existem 15 (quinze) pontos (3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 26 e 27) situados 

próximos ou no prolongamento de lineamentos de drenagem cuja direção coincide 

com estruturas geológicas expressas nos afloramentos (informações sublinhadas na 

Tabela 5.3).  

Em vista do exposto, é possível afirmar que, dos 27 (vinte e sete) pontos visitados no 

campo por Silva (2005), 22 (vinte e dois) mostram estruturas geológicas em 

associação espacial com lineamentos de drenagem, o que representa cerca de 81% 

dos casos. É possível também concluir que dos 5 (cinco) pontos (10, 12, 16, 19 e 23) 

que não exibem relacionamento estrutural aparente em afloramento com os 

lineamentos de drenagem, 4 (quatro) deles estão localizados na cidade de Manaus, 

onde a interpretação das feições lineares é prejudicada pelo padrão SRTM dos 

terrenos modificados para uso urbano. Com efeito, apesar de os pontos 12 e 23 

estarem incluídos na sub-região da BR-174 (Tabela 5.3), ambos se localizam no início 

da rodovia, em área densamente populada.  
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Figura 5.11 – Mapa de lineamentos de drenagem e localização de pontos de campo 

levantados por Silva (2005). 
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PONTO DENOMINAÇÃO Sub-região Características estruturais identificadas em campo 

 

Associação espacial com lineamentos de drenagem e faixas 

estruturais 

1 

Porto do 

Estaman - 

Itapetinga  

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais N50E/80SE e N45E/30NW, N70E/30NW 

com estrias down dip; Falhas normais N30W/60NE. 

Falhas inversas com atitude N-S e ângulo de mergulho 

elevado, restritas à unidade do Cretáceo. Falhas normais 

N02E/76SE, N50E/78NW e N42E/40SE (estas 

sindeposicionais) .                                         

 

Sobre N65-70E e próximo de N55-60E. Associação mais evidente 

com a faixa estrutural NE. 

2 Porto Abraão  

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais N56E/72SE e N61E/66NW, configurando 

horst e grabens, sem cortar a cobertura argilo-arenosa no 

topo. Falha N-S que desloca o arranjo de falhas NE-SW, 

com estrias de mergulho indicando cinemática normal. 

Falha N18W/57SW. 

 

Sobre N55-60E. Associação mais evidente com a faixa estrutural 

NE. 

3 

Colônia Oliveira 

Machado             

(aeroporto Ponta 

Pelada)  

Cidade de 

Manaus 

Falha normal N35W/34SW, deslocando a concreção 

laterítica no topo do afloramento, com estrias de atrito 

down dip. Falha normal N75W/42SW deslocando os 

sedimentos do Cretáceo e o horizonte laterítico. Falhas 

com orientação N45W/33SW e N74W/45SW. 

 

No prolongamento de N85-90W e N45-50W. Associação mais 

evidente com a faixa estrutural NW. Associação com faixa 

estrutural E-W, porém sem evidências em campo. 

4* 

Cidade Nova – 

(linha de pedras)  

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais, deslocando linhas de pedra. As atitudes 

das falhas são: N80W/70SW, N85W/55NE, N67E/25SE, 

N45W/55NE. 

No prolongamento de N55-60E e próximo de N85-90W. Associação 

mais evidente com a faixa estrutural E-W. Associação com a faixa 

estrutural NE, porém sem evidência em campo. 
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5* 

Academia de 

Polícia (horst) 

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais deslocando camadas da Formação Alter 

do Chão. As atitudes são: N85E/50SE, N78W/75SW, 

N35E/80SE, N40E/85SE, N40E/85SE, N30E/45SE, 

N69E/80NW, N71E/78NW, N84E/60NW. 

 

Sobre N60-65E e próximo de N85-90E-W. Associação mais 

evidente com a faixa estrutural E-W. 

6 AM-010, km 46 

Rodovia AM-

010 

Falhas normais N45E/45SE, que deslocam sedimentos 

do Cretáceo, o solo mosqueado e a linha de pedras. 

 

Sobre N45-50W e próximo de N45-50E. Associação mais evidente 

com faixa estrutural NE. Associação com faixa estrutural NW, 

porém sem evidência em campo. 

7 

Puraquequara - 

Metalúrgica 

Magalhães 

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais com orientação preferencial 

N50W/60SW. 

Sobre N15-20E e no prolongamento de N45-50W. Associação mais 

evidente com a faixa estrutural NW. 

8* Distrito Industrial 

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais cortando a Formação Alter do Chão: 

N10W/50SW, N30W/50SW, N55W/55SW, N20E/55NW. 

Falhas transcorrentes destrais: N08E/60SE, N30E/75SE, 

N10E/75SE, N46E/40SE. Falha normal sindeposicional: 

N40E/70NW. 

 

Sobre N55-60E e no prolongamento de N25-30E. Associação 

espacial mais evidente com a faixa estrutural NE. 

     9 BR-174 

Rodovia BR - 

174 Falha normal N61W/62SW. 

Sobre N0-5W e próximo de N65-70W. Associação com a faixa 

estrutural N-S, porém sem evidência em campo. 

10 Br-174, km 26  

Rodovia BR - 

174 

Falha normal lístrica N61W/77SW, realçada pelo 

contraste entre os sedimentos cretácicos alterados e a 

cobertura argilo-arenosa amarela. 

No prolongamento de N85-90 E-W e próximo de N50-55W. 

Associação com a faixa estrutural E-W, porém sem evidência em 

campo. 
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11 

Porto Cacau-

Pirêra  

Oeste-Sudoeste 

de Manaus 

Zona de brecha de falha, com cerca de 15m de largura, 

paralela à direção do Rio Negro, com atitudes 

N50W/70NE e N62W/85SW, em arranjo de falhas 

normais por abatimento de blocos; Falhas transcorrentes 

destrais N74E/65SE, com estrias N68E/0S. Falhas 

transcorrentes sinistrais N60E/75SE, com estrias 

S28W/05. Falhas transcorrentes sinistrais N10E/80SE, 

com estrias de atrito N15E/10. 

Sobre N60-65W. Sem associação evidente com as faixas 

estruturais. 

12 

BR-174, km 5, 

Chácara Teta 

Rodovia BR - 

174 

Falha normal N75W/30SW cortando os sedimentos do 

Cretáceo e a linha de pedras. 

Sobre N45-50E e N40-45W. Associação com as faixas estruturais 

NE e NW, porém sem evidência em campo. 

13 BR-174 , km 12  

Rodovia BR - 

174 

Predominam falhas normais cortando a linha de pedras, 

marcadas pelo contraste dos sedimentos esbranquiçados 

e/ou avermelhados, de idade cretácea, com a cobertura 

amarela, configurando um desnivelamento com formato 

de horsts e grabens. As atitudes são: E-W, N89E/70SW, 

E-W/60S e N85E/30SE. 

Próximo de N30W e no prolongamento de N85-90 E-W. Associação 

mais evidente com a faixa estrutural E-W. Associação com a faixa 

estrutural NW, porém sem evidência em campo. 

14 BR-174, km 35  

Rodovia BR - 

174 

Predominam falhas normais cortando a linha de pedras, 

marcadas pelo contraste dos sedimentos esbranquiçados 

e/ou avermelhados, de idade cretácea, com a cobertura 

amarela, configurando um desnivelamento com formato 

de horsts e grabens. As atitudes são: E-W, N89E/70SW, 

E-W/60S e N85E/30SE. 

 

Sobre N65-70E e próximo de N80-85E Associação mais evidente 

com a faixa estrutural E-W. 
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15 

BR-174, 

Pedreira das 

Mercês  

Rodovia BR - 

174 

Falhas normais N57E/38NW, com estrias de mergulho 

N50W/30. 

 

Sobre N40-45W e N85-90E –W. Associação com as faixas 

estruturais NW e E-W, porém sem evidência no campo. 

16 Av. do Turismo  

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais N20W/60SWe N30W/75SW, deslocando 

nível laterítico, com geometria lístrica. Falhas antitéticas 

com mergulho para NE configuram horsts; Algumas 

falhas são de alto ângulo e podem sugerir cinemática 

direcional, delineando estruturas em flor. 

 

Próximo de N60-65E e no prolongamento de N45-50W. Associação 

mais evidente com a faixa estrutural NW. 

17 Posto Pinheirão  

Cidade de 

Manaus 

Falhas inversas N-S/70E, N12E/57SE e N08E/34SE, 

associadas a estruturas do tipo pop-up. Falhas normais 

N30E/25NW cortam as camadas da Form. Alter do Chão 

e o nível laterítico. Existem também falhas normais N40E 

a N60E, com mergulhos de 50 a 60 graus tanto para SE 

como para NW. Outro conjunto de falhas normais mais 

novas apresenta atitude N20W/60NE, onde foram 

observadas estrias down dip apenas na Formação Alter 

do Chão. 

 

No prolongamento de N15-20W. Sem associação evidente com as 

faixas estruturais. 

18 

Bairro Estaleiro 

Compensa  

Cidade de 

Manaus 

Blocos abatidos por falha normal N30W, com mergulho 

para SW, coincidente com a margem esquerda do Rio 

Negro.O abatimento de tais blocos produz na paisagem 

uma morfologia de antiforma de volteio. Existem ainda 

falhas normais N27W, com mergulho para SW, bem 

como falhas antitéticas N27W/38NE. 

 

Próximo de N45-50W. Associação mais evidente com a faixa 

estrutural NW. 
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19 Selva Parque 

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais N20E/60NW, provocando arqueamento 

nas camadas sugestivo de arranjo lístrico, associado à 

geometria de antiforma de volteio. Falhas normais 

N19E/81NW, subsidiárias à falha principal, deslocando 

um horizonte mosqueado e a linha de pedras.  

 

Sobre N25-30W e prolongamento de 25-30E. Sem associação 

evidente com as faixas estruturais. 

20 

Perfil Infraero -

Av.doTurismo 

Cidade de 

Manaus 

Falhas normais N20W/50SW e N20W/45NE cortam o 

horizonte laterítico, promovendo a inclinação dos 

estratos. 

No prolongamento de N05-10W e próximo de N15-20W. Sem 

associação evidente com as faixas estruturais. 

21 

Margem direita 

Rio Negro  

Oeste-Sudoeste 

de Manaus Falhas normais N50W/45NE e N60W/86NE. 

Sobre N60-65W. Sem associação evidente com as faixas 

estruturais. 

22 

Margem direita 

Rio Negro  

Oeste-Sudoeste 

de Manaus Falhas normais N50W/45NE e N60W/86NE. 

Sobre N45-50W e N50-60E. Associação mais evidente com a faixa 

estrutural NW. Associação com a faixa estrutural NE, porém sem 

evidência no campo. 

23 

BR174,km 4,5, 

Faz Viveiro São 

Pedro Rodovia BR-174 

Falha normal N61W/60SW, com abatimento da linha de 

pedras e do horizonte mosqueado, em geometria lístrica. 

Sobre N45-50E e N40-45W. Associação com as faixas estruturais 

NE e NW, porém sem evidência no campo. 

24 

Bairro Dom 

Pedro 

Cidade de 

Manaus 

Falhas antitéticas, com relação ao abatimento principal 

do Rio Negro, com atitude N30W/55NE e N42W/60NE, 

deslocando as camadas da Formação Alter do Chão e a 

concreção laterítica. Falhas normais N60W/55NE. 

Sobre N55-60W. Sem associação evidente com as faixas 

estruturais. 
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25 

Cachoeira do 

Tarumã Rodovia BR-174 Falha normal E-W / 90. 

Sobre N55-60W e no prolongamento de    N85-90 E-W. Associação 

mais evidente com a faixa estrutural E-W. 

26 

BR-174, Ramal 

do Pau-Rosa  Rodovia BR-174 

Falha normal N30W/55NE promovendo a rotação da 

crosta laterítica no bloco descendente, com 

espessamento do material argilo-arenoso amarelado na 

linha que preenche a zona de falha. 

No prolongamento de N30-35W. Associação mais evidente com a 

faixa estrutural NW. 

27 

BR-174, km 2, 

Ramal Rainha 

dos Apóstolos Rodovia BR-174 

Falhas normais N45W/42NE, N20W/60NE, N20E/34SE e 

N60E/40NW. Falhas transcorrentes N-S, N10W/90NE e 

N20E/85NW. 

Sobre N05-10E e N85-90 E-W, no prolongamento de N0-05W (N-S) 

e próximo de N20-25W. Associação espacial mais evidente com a 

faixa estrutural N-S. 

Tabela 5.3 – Síntese das características dos pontos de campo levantados por Silva (2005) e sua comparação com os lineamentos de 

drenagem e faixas estruturais. As informações em negrito referem-se a pontos de campo exatamente sobrepostos a lineamentos de 

drenagem e que apresentam estruturas geológicas orientadas na mesma direção das feições lineares da rede hidrográfica. As informações 

sublinhadas correspondem a pontos situados próximos ou no prolongamento de lineamentos de drenagem, cuja direçao coincide com 

estruturas geológicas expressas nos afloramentos.  
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Quanto às faixas estruturais, o conteúdo da Tabela 5.3 permite o estabelecimento da 

seguinte síntese: 

a) associação mais evidente com a faixa estrutural NE (Figura 5.12): pontos 1, 2, 

6 e 8; 

b) associação com a faixa estrutural NE, porém sem evidência no campo (Figura 

5.12): 4, 12, 22 e 23; 

c) associação mais evidente com a faixa estrutural NW (Figura 5.13): pontos 3, 7, 

16, 18, 22 e 26; 

d) associação com a faixa estrutural NW, porém sem evidência no campo ( Figura 

5.13): pontos 6, 12, 13, 15 e 23; 

e)  associação mais evidente com a faixa estrutural E-W (Figura 5.14): pontos 4, 

5, 13, 14 e 25; 

f) associação mais evidente com a faixa estrutural E-W, porém sem evidência no 

campo (Figura 5.14): pontos 3, 10 e 15; 

g) associação com a faixa estrutural N-S (Figura 5.15): ponto 27; 

h) associação com a faixa estrutural N-S, porém sem evidência no campo (Figura 

5.15): ponto 9; 

i) pontos sem associação evidente com as faixas estruturais: pontos 11, 17, 19, 

20 e 24. 

Pode-se observar que existe consistência entre o posicionamento dos pontos de 

campo e a configuração das áreas sob influência das faixas estruturais, como 

expressas pelos mapas de densidade das Figuras 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15. 
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Figura 5.12 – Associação espacial dos pontos de campo com a faixa estrutural NE. 

Números em vermelho representam associação mais evidente; números em preto 

indicam associação, porém com inexistência de evidência no campo. 
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Figura 5.13 - Associação espacial dos pontos de campo com a faixa estrutural NW. 

Números em vermelho representam associação mais evidente; números em preto 

indicam associação, porém com inexistência de evidência no campo. 
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Figura 5.14 - Associação espacial dos pontos de campo com a faixa estrutural E-W. 

Números em vermelho representam associação mais evidente; números em preto 

indicam associação, porém com inexistência de evidência no campo. 



112 

 

 

Figura 5.15 - Associação espacial dos pontos de campo com a faixa estrutural N-S. 

Números em vermelho representam associação mais evidente; números em preto 

indicam associação, porém com inexistência de evidência no campo. 
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5.4 Determinação do basculamento das bacias hidrográficas, seu 

condicionamento pelo tectonismo e relações topológicas entre seus 

interflúvios 

A partir da extração da rede de drenagem utilizando dados da missão SRTM, foi 

possível identificar os limites das sub-bacias que se desenvolvem na área investigada 

(Figura 4.7). O fator de assimetria da bacia de drenagem (FABD) foi a seguir calculado 

com base nos procedimentos apresentados no Capítulo 4, com a finalidade de 

determinar possíveis anomalias espaciais resultantes de processos tectônicos de 

basculamento. Tal abordagem já foi anteriormente empregada por Silva (2005) na 

região de Manaus. Os resultados obtidos na presente dissertação para cada uma das 

9 (nove) sub-bacias encontram-se descritos na Tabela 5.4 e ilustrados na Figura 5.16. 

Sub-bacia 
Hidrográfica 

Ar 
(km²) 

At 
(km²) FABD 

 
Existência 

de 
Baculamento 

 
 

Sentido do 
Basculamento 

 
 

Efeito da 
tectônica  

Igarapé Tarumã 
-Açu 426 1378 31 

 
Sim 

 
Direita 

 
Bastante 

Rio Cuieiras 1013 3325 30 Sim Direita Bastante 
Igarapé Tarumã 
-Mirim 279 509 55 

 
Sim 

 
Esquerda 

 
Moderado 

Rio Preto da 
Eva 1313 2774 47 

 
Sim 

 
Direita 

 
Pouco 

Rio 
Puraquequara 320 669 47 

 
Sim 

 
Direita 

 
Pouco 

Igarapé 
Jatuarana 138 69 50 

 
Não 

 
Não se aplica 

 
Pouco 

Igarapé Sao 
Raimundo 82 119 68 

 
Sim 

 
Esquerda 

 
Bastante 

Igarapé 
Educandos 28 46 61 

 
Sim 

 
Esquerda 

 
Moderado 

Igarapé da 
Colônia 15 30 50 

 
Não 

 
Não se aplica 

 
Pouco 

Tabela 5.4 –Valores do fator de assimetria da bacia de drenagem (FABD) para as sub-

bacias existentes na área de estudo (ver localização na Figura 4.7), incluindo o efeito 

da tectônica. 

 

 



114 

 

 

Figura 5.16 – Análise do sentido do basculamento com base nos valores do fator de 

assimetria da bacia de drenagem (FABD); adaptado de Silva (2005). 
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De acordo com Salamuni et al. (2004), o método de quantificação FABD é 

recomendado para regiões onde há falhas recentes mascaradas ou pobremente 

expostas, como na porção da Bacia Sedimentar do Amazonas ocupada pela cidade de 

Manaus. Como o basculamento nessa área ocorre posteriormente à implantação da 

rede de drenagem, pode-se considerar que o deslocamento do rio principal 

perpendicularmente à direção de seu eixo caracteriza a atuação de atividade 

neotectônica. Assim, valores de FABD iguais ou próximos a 50 (cinqüenta) revelam 

pouca ou nenhuma atividade tectônica, ao passo que valores maiores que 50 

(cinqüenta) indicam um provável basculamento para a esquerda da margem direita do 

rio. Por sua vez, valores menores que 50 (cinqüenta) indicam um provável 

basculamento para a direita da margem esquerda do rio. Vale também ressaltar que, 

como a área investigada é quase toda constituída por sedimentos da Formação Alter 

do Chão (Figura 2.6), não há diferença expressiva de controle litológico entre as sub-

bacias, circunstância na qual o FABD apresenta melhores resultados. 

A análise da Tabela 5.4 indica que as sub-bacias do Igarapé Tarumã-Açu, Rio 

Cuieiras, Igarapé Tarumã-Mirim, Rio Preto da Eva, Rio Puraquequara, Igarapé São 

Raimundo e Igarapé Educandos apresentam valores de FABD sugestivos da 

ocorrência de basculamento. Por sua vez, as sub-bacias do Igarapé Colônia e do 

Igarapé Jatuarana apresentam valor de FABD igual a 50, o que determina a simetria 

dessas feições no espaço geográfico. O sentido do basculamento em cada uma das 

sub-bacias é ilustrado na Figura 5.16. 

Após o cálculo do valor de FABD para cada uma das sub-bacias de drenagem, foi 

gerada uma escala (Tabela 5.5) referente à magnitude do efeito da tectônica na 

configuração da rede hidrográfica (adaptada de Salamuni et al., 2004). Tal 

classificação indica quais sub-bacias foram provavelmente submetidas a uma maior 

movimentação do substrato (Tabela 5.4 e Figura 5.17). Verifica-se a existência de 

gradação espacial no efeito do tectonismo, pois há uma concentração de sub-bacias 

de drenagem pouco tectonizadas a leste da área de estudo (Rio Puraquequara, 

Igarapé Colônia, Igarapé Jatuarana, Rio Preto da Eva), enquanto que aquelas onde o 

basculamento foi mais pronunciado estão situadas a oeste (Rio Cuieiras, Rio Tarumã-

Açu, Igarapé São Raimundo). 
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  FABD 
Efeito da 
tectônica 

0,0> a < 35 Bastante 
35,0 ≥ a < 41 Moderado 
41 ≥ a ≤ 52  Pouco 
52 > a ≤  66 Moderado 

66  < a ≤100 Bastante 

Tabela 5.5 – Relação entre valor de FABD e efeito da tectônica (adaptado de 

Salamuni et al., 2004). 
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Figura 5.17 – Efeito da tectônica sobre as sub-bacias de drenagem. 
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Com base na escala adaptada de Salamuni et al. (2004), foram analisadas as relações 

topológicas porventura existentes entre os diversos divisores de água, tendo por foco 

o efeito da tectônica sobre o fenômeno de basculamento. Desse modo, foi possível 

classificar os interflúvios quanto à sua instabilidade ou estabilidade tectônica (Tabela 

5.6). A Figura 5.18 apresenta a relação topológica entre os interflúvios das sub-bacias 

presentes na área de estudo. Na Figura 5.19, fica patente a influência da faixa 

estrutural E-W sobre o interflúvio instável que separa as sub-bacias do Igarapé São 

Raimundo e do Rio Tarumã-Açu (comparar com Figura 5.14). 

Relação topológica 
entre interflúvios 

Exemplo 
ilustrativo Classificação 

 

     
Bastante/Bastante 

 

 

 

Interflúvio instável 

Bastante/Moderado 

  

Interflúvio moderadamente instável  

Bastante/Pouco 

  

Interflúvio pouco instável  

Moderado/Pouco 

 

Interflúvio moderadamente estável 

 
Pouco/Pouco 

 

Interflúvio estável                                                       

Tabela 5.6 – Relações topológicas entre interflúvios e sua classificação 

quanto a instabilidade/estabilidade tectônica. 
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Figura 5.18 – Relações topológicas entre os interflúvios das sub-bacias de drenagem 

na área de estudo. 
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Figura 5.19- Influência da faixa estrutural E-W sobre o interflúvio instável que separa 

as sub-bacias do Igarapé São Raimundo e do Rio Tarumã-Açu (comparar com Figura 

5.14) 
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5.5 Geração do mapa de declividade a partir do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) da SRTM e comparação com a anomalia circular de 

drenagem 

O mapa de declividade mostrado na Figura 5.20 é expresso em valores percentuais de 

gradiente. Tal produto fornece subsídios geomorfológicos adicionais para a 

caracterização no terreno da anomalia circular de drenagem identificada por Silva 

(2005) na área urbana de Manaus (Bairro da Cidade Nova), a qual possui 4 km de 

diâmetro (Figura 2.5). A Área de Movimentação Crustal (AMC) realçada no estudo 

histórico de interferogramas RADARSAT-1 está situada na periferia desta feição 

circular (Figura 3.28). 
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 (a) (b) 

(c) 

 Figura 5.20 - (a) Mapa de declividade gerado a partir do Modelo 

Digital de Elevação (MDE) da SRTM e expresso em valores 

percentuais de gradiente; (b) Interpretação morfológica, na qual 

as linhas pontilhadas representam segmentos curvilíneos de 

drenagem, as linhas tracejadas correspondem a cristas com 

disposição curvilínea e a linha contínua representa a AMC. (c) 

Imagem Landsat, na qual foi identificada a anomalia circular de 

drenagem. 
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A análise da Figura 5.20 indica que a anomalia circular de drenagem expressa na 

imagem Landsat é circundada por cristas alongadas no terreno com disposição 

aproximadamente curvilínea. O gradiente do relevo no cume dessas feições 

morfológicas atinge valores de até 76,5%, sugerindo a existência de controle pela 

estruturação geológica. A área ocupada pela AMC também exibe bordas íngremes 

marcadas por fortes gradientes, se localizando imediatamente a oeste da anomalia 

circular de drenagem (Figura 5.20). 

Por fim, os lineamentos curvilíneos de drenagem presentes na anomalia circular que 

está bem próxima da AMC foram extraídos com mais detalhe com o emprego da 

imagem IKONOS com 1 (um) metro de resolução espacial (Figura 5.21). 
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Figura 5.21 – Imagem IKONOS 

adquirida em 2001 sobre a AMC (em 

amarelo) e utilizada para extração 

em detalhe dos lineamentos 

curvilíneos de drenagem (em 

vermelho) da anomalia circular. 
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5.6 Controles geológico-geomorfológicos da Área de Movimentação 

Crustal (AMC) identificada no estudo de interferometria SAR 

 

Considera-se na presente dissertação que o fenômeno de basculamento na área de 

estudo se desenvolveu após a implantação da rede de drenagem, o que permite 

atribuir tal movimentação à atividade neotectônica. Além disso, como já foi aqui 

mencionado, existe uma gradação espacial no efeito do tectonismo, pois há uma 

concentração de sub-bacias de drenagem pouco tectonizadas a leste da área de 

estudo, enquanto que aquelas onde o basculamento foi mais pronunciado estão 

situadas a oeste. Um aspecto particularmente interessante refere-se ao interflúvio 

instável que separa as sub-bacias do Igarapé São Raimundo e do Rio Tarumã-Açu, 

visto que fica patente o condicionamento dessa feição morfológica pela faixa estrutural 

E-W (Figura 5.22). É exatamente nessa porção da Bacia Sedimentar do Amazonas 

que se localizam a anomalia circular de drenagem e a Área de Movimentação Crustal 

(AMC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 



127 

 

Figura 5.22 – Interferograma SAR com sobreposição do limite da faixa estrutural E-W 

(incluindo seus lineamentos de drenagem), do interflúvio instável Igarapé São 

Raimundo/Rio Tarumã-Açu, das estruturas geológicas observadas no campo, da 

confluência anômala e da captura de drenagem do Igarapé São Raimundo, da 

anomalia circular de drenagem e do limite da AMC.  

 

A esse respeito, vale lembrar que a porção meridional da faixa estrutural E-W 

representa, na área de Manaus, o prolongamento da linha de escarpa de igual direção 

existente na região de Paricatuba (comparar Figuras 2.3, 5.7 e 5.22). Além disso, em 

tal parte da área urbana de Manaus, Silva (2005) interpretou uma falha transcorrente 

destral (Figura 2.6), bem como identificou no campo falhas normais com atitude 

N80W/70SW, N85W/55NE (ponto 4) e N85E/50SE, N84E/60NW (ponto 5). A 

ocorrência de tectonismo é ainda corroborada pela presença no local de um ponto de 

confluência anômala e captura de drenagem no Igarapé São Raimundo (comparar 

Figuras 2.4 e 5.22). 

 

5.7 – Possíveis implicações para a exploração petrolífera na Amazônia 

Uma acumulação petrolífera deve sua existência à ocorrência simultânea no tempo 

geológico dos seguintes elementos e processos: rocha geradora/sobrecarga 

sedimentar/geração de hidrocarbonetos/migração; rocha reservatório; selo geológico; 

estruturas geológicas/rotas de migração/armazenamento; timing apropriado da 

seqüência de eventos. 

Como parte dos esforços de exploração petrolífera na Amazônia, foram 

extensivamente utilizados, nas décadas de 70 e 80 do século passado, os mosaicos 

semi-controlados de imagens de radar, na escala 1:250.000,  obtidos pelo Projeto 

RADAMBRASIL (e.g. Miranda, 1983). Esses produtos forneceram informações 

importantes para a caracterização do arcabouço tectono-estrutural das bacias 

sedimentares do Amazonas e do Solimões. Os objetivos principais de tais pesquisas 

consistiram em identificar indícios na morfologia do terreno da existência de trends 

estruturais potencialmente armazenadores de óleo e gás. 

No entanto, verificou-se na Bacia do Amazonas (região do Rio Tapajós) que a 

incidência de um importante pulso tectônico durante o Terciário (descrito por 

Travassos e Barbosa Filho, 1990) afetou a integridade do selo geológico, fazendo com 
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que poços exploratórios para gás natural depletassem rapidamente. Tal fato 

demonstra a necessidade de metodologias de sensoriamento remoto capazes de 

indicar a existência na superfície terrestre de movimentação recente por causas 

estruturais. 

O início do século XXI se caracterizou por radicais avanços tecnológicos no 

sensoriamento remoto por radar, que é importante na Amazônia por sua capacidade 

de obter dados mesmo sob condições meteorológicas adversas. Exemplos incluem a 

geração de um Modelo Digital de Elevação (MDE) interferométrico global pela Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM-NASA). Tais avanços permitem ainda detectar 

movimentação recente utilizando sistemas SAR orbitais de última geração, como o 

RADARSAT. Essa tecnologia pode detectar alterações sutis na superfície terrestre 

relacionadas à atividade tectônica recente, o que é um subsídio importante para a 

identificação de áreas sedimentares onde o risco para a integridade do selo geológico 

é alto. A presente dissertação pretende motivar, a partir de seus resultados, que tais 

pesquisas evoluam para o desenvolvimento de ferramentas de uso operacional na 

exploração petrolífera da Amazônia. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise de informações obtidas através de dados de sensoriamento remoto por radar 

(interferometria RADARSAT-1 e mosaico SRTM) resultou na contextualização 

geológico-geomorfológica dos resultados do estudo de movimentação crustal realizado 

na área de Manaus (AM), os quais sugerem a existência de uma causa geológica para 

tal fenômeno. O processamento de imagens digitais e a interpretação das informações 

sobre a rede de drenagem indicam que a movimentação está localizada sobre 

terrenos sedimentares submetidos a atividades neotectônicas. As evidências reunidas 

na presente dissertação indicam os cenários abaixo descritos. 

(a) O Rio Negro desvia para leste, a partir da orientação NW-SE que o define no 

Arquipélago das Anavilhanas, segundo uma linha de escarpa E-W na região de 

Paricatuba, que tem continuidade com a faixa estrutural E-W constituída por 

lineamentos de drenagem na área urbana de Manaus. A Área de Movimentação 

Crustal (AMC) está posicionada sobre esta feição, o que permite atribuir a ela um 

controle neotectônico. 

(b) A Área de Movimentação Crustal (AMC) está localizada sobre o interflúvio 

tectonicamente instável das sub-bacias do Igarapé São Raimundo e do Rio Tarumã-

Açu, ambas caracterizadas por forte fenômeno de basculamento. Tal instabilidade 

também justificaria geologicamente a existência da AMC. 

(c) Além de estar situada sobre a faixa estrutural E-W e sobre o interflúvio instável das 

citadas sub-bacias hidrográficas, a AMC encontra-se nas proximidades de uma 

anomalia circular de drenagem anteriormente identificada na região de Manaus. Além 

disso, a existência de uma confluência anômala e captura de drenagem no Igarapé 

São Raimundo, adjacente a essa anomalia circular, também sugere uma possível 

associação com atividades neotectônicas.  

 Tais cenários permitem afirmar que o emprego na Amazônia de interferometria por 

um sistema orbital SAR apresenta vantagens potenciais em termos de garantia de 

cobertura espacial e temporal, assim como da acessibilidade e disponibilidade de 

dados históricos do acervo RADARSAT. Recomenda-se a integração dos resultados 

obtidos por estudos interferométricos a Sistemas de Informações Geográfica (SIG’s), 

visando promover a combinação de diferentes informações espaciais para que sejam 



130 

 

identificadas as possíveis causas do fenômeno de movimentação crustal. Tal 

metodologia é potencialmente relevante para a exploração petrolífera na Bacia do 

Amazonas, pois pode contribuir na identificação de áreas sedimentares onde o risco 

para a integridade do selo geológico é alto. 

Em função da magnitude da influência atmosférica sobre regiões tropicais (como é o 

caso de Manaus), que introduz erros significativos na produção dos interferogramas, 

recomenda-se a complementação do presente estudo usando séries de dados 

RADARSAT-2 com maior cobertura temporal e processados com o emprego do 

método PSInSar, no qual é imprescindível a instalação no terreno de refletores de 

canto artificiais. 

No futuro, recomenda-se utilizar as medidas in situ de movimentação crustal obtidas 

por interferometria orbital SAR para complementar as estimativas de flutuações de 

gravidade induzidas pela hidrologia, tais como as obtidas com a missão GRACE. Tal 

sinergia pode ser interessante, pois os dados sinópticos adquiridos por essa missão 

possuem baixa resolução espacial (400 km). O conhecimento obtido a partir da análise 

conjunta dos ciclos hidrológicos, da movimentação da superfície e das flutuações de 

gravidade induzidas pela hidrologia são de interesse potencial tanto para geofísicos 

como para hidrólogos. 
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