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A superfície do mar apresenta irregularidades que são formadas por ondas 

capilares ou ondas Bragg (ondas de dimensões centimétricas), tais feições podem ser 

caracterizadas por padrões de auto-similaridade. Se compararmos duas regiões do 

oceano em condições normais e sob a influência de vento, o padrão resultante irá 

depender do material flutuante ou dos objetos situados em sua superfície. Neste 

contexto, a assinatura fractal tem se apresentado como uma tecnologia promissora para 

caracterização de manchas de óleo na superfície do mar. Esta tese propõe um novo 

método para a detecção e caracterização de manchas de óleo baseado na análise da 

dimensão fractal dinâmica em imagens obtidas por sistemas orbitais SAR (Synthetic 

Aperture Radar). Diferentemente das técnicas fractais relacionadas à geometria, esta 

nova abordagem fornece critérios de análise calcados em propriedades físicas. Os 

resultados evidenciaram o potencial da análise da dimensão fractal dinâmica para a 

detecção e caracterização das manchas de óleo no mar a partir da análise de imagens 

SAR. 
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USE OF THE DYNAMIC FRACTAL DIMENSION TO CHARACTERIZE OIL 

SLICKS ON THE SEA SURFACE THROUGH SAR IMAGE ANALYSIS 

 

Gil Márcio Avelino Silva 

October/2013 
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The sea surface presents several irregularities that are formed by capillary waves 

or Bragg waves (centimetric wavelength). Such irregularities can be characterized by 

self-similarity patterns. If we compare two oceanic regions under normal conditions and 

subjected to wind influence, the resulting pattern will depend on the floating material or 

objects located at the sea surface. In this context, the fractal signature has emerged as a 

promising technology for oil slick characterization on the marine environment. This 

thesis introduces a new method for oil slick detection and characterization based on the 

analysis of the dynamic fractal dimension obtained from orbital SAR (Synthetic 

Aperture Radar) images. Differently from other techniques related to fractal geometry, 

this new approach provides analysis criteria based on physical properties. The results 

showed the potential of dynamic fractal dimension analysis for oil slicks detection and 

characterization on the sea surface using SAR images. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um produto de suma importância no contexto mundial, o petróleo só passou a ser 

explorado comercialmente a partir do século 18, quando Edwin Drake, em 1859, 

perfurou o primeiro poço com essa finalidade. Entre outros, tem-se os seguintes 

produtos derivados desse recurso natural: gasolina, gás de cozinha, óleos 

combustíveis, óleos lubrificantes, querosene, nafta, plásticos, asfalto e parafina. 

O petróleo pode ser encontrado em terra ou em ambiente marinho. No caso do 

ambiente marinho, a presença do óleo na superfície do mar pode ser explicada pela 

diferença de densidade entre o mesmo e a água do mar. Os hidrocarbonetos possuem 

densidade menor que a água do mar; Isto faz com que migrem verticalmente para a 

superfície a partir do assoalho marinho, formando, assim, o fenômeno chamado de 

exsudação (SILVA, 2008). As feições geológicas que permitem a migração do petróleo 

através da coluna sedimentar são falhas ou discordâncias aflorantes, como também 

camadas carregadoras. Além das exsudações, existem outras fontes de óleo na 

superfície do mar, como vazamentos de plataformas ou dutos e descartes a partir de 

embarcações.  

Visando localizar manchas de óleo na superfície do mar, têm sido empregadas 

várias técnicas de detecção e monitoramento do ambiente marinho a partir de 

imagens de sensoriamento remoto (esse termo se refere ao conjunto de técnicas que 

possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície da terra, através do 

registro da interação da radiação eletromagnética com alvos naturais ou artificiais, 

sem contato direto com os mesmos), principalmente aquelas provenientes de Radares 

de Abertura Sintética (SAR). Tais sistemas apresentam rapidez no fornecimento de 

dados e capacidade de cobrir áreas extensas, adquirindo imagens independentes das 

condições atmosféricas durante o dia e a noite (STAPLES & HODGINS, 1998; GADE et 

al., 2000; BENTZ & MIRANDA, 2001; MIRANDA et al., 2004; FINGAS & BROWN, 1997b; 

GENOVEZ et al., 2007; GENOVEZ, 2010).  

O mecanismo que torna possível a detecção do óleo no mar consiste na redução da 

rugosidade de tal superfície, acarretando em regiões de textura lisa, gerando assim 
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manchas escuras nas imagens SAR. Porém, outros fenômenos, além da presença do 

óleo, podem provocar tais feições nas imagens, os quais são nomeados aqui de 

assemelhados ou falsos alvos.   

A capacidade de produzir informações consistentes de áreas extensas e de difícil 

acesso, como as regiões costeiras e oceânicas, faz do sensoriamento remoto uma 

ferramenta bastante útil no processo de detecção de óleo. O potencial de 

disponibilização de informações sobre eventos de difícil previsão em tempo próximo 

do real e a facilidade de acesso a áreas críticas de interesse, com acidentes envolvendo 

derramamento de óleo (GADE et al., 2000; BENTZ et al., 2007; GENOVEZ et al., 2007; 

GENOVEZ, 2010), tornam o sensoriamento remoto um recurso estratégico para a 

tomada de decisão. 

A constante preocupação dos órgãos ambientais, da sociedade e das empresas 

petrolíferas com as questões ambientais tem motivado ações para o monitoramento 

de áreas costeiras e oceânicas, com o intuito de prover métodos ágeis para a detecção 

de vazamentos de óleo (BENTZ, 2006). Além disso, existe uma demanda para o 

fornecimento de subsídios ao processo de exploração de hidrocarbonetos, visto que o 

monitoramento de manchas de óleo na superfície do mar facilita a compreensão da 

dinâmica temporal e distribuição espacial (localização) do fenômeno de exsudação. 

Existem relatos de uso operacional de imagens de radar orbitais no monitoramento 

de grandes áreas oceânicas e costeiras desde a década de noventa. A partir de 1994, 

verifica-se a ocorrência de implantação de procedimentos operacionais no Mar do 

Norte (WAHL et al., 1994 e 1996; PEDERSEN et al., 1996). A seguir, observou-se a 

utilização de imagens de radar no Golfo do México (MIRANDA et al., 2002; MENDOZA 

et al., 2003) e na região do sudeste do Brasil (BENTZ et al., 2005c).  

Os radares orbitais funcionam a partir da transmissão de ondas eletromagnéticas, 

gerando imagens através do processamento digital dos sinais retroespalhados pela 

superfície que chegam até as antenas de tais sistemas. Normalmente, esses produtos 

são interpretados de forma visual e as coordenadas geográficas das manchas suspeitas 

de associação com óleo são direcionadas para verificações de campo e, quando 
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necessário, ações de contingenciamento (STAPLES & HODGINS, 1998; BENTZ & 

MIRANDA, 2001). 

A interpretação visual das imagens não é uma tarefa simples, pois inclui a análise 

de outras variáveis meteo-oceanograficas, como velocidade do vento e presença de 

nuvens convectivas, entre outras. O processo de identificação visual das manchas de 

óleo e de outras ocorrências ambientais pode tornar-se uma tarefa extremamente 

difícil, principalmente por envolver um grande volume de cenas a serem interpretadas, 

o que acarreta numa significativa demanda de tempo (GADE et al., 1998; BREKKE & 

SOLBERG, 2005; KERAMITSOGLOU et al., 2006; GENOVEZ, 2010). Mesmo levando em 

consideração que a diferenciação entre manchas de óleo e outras ocorrências 

ambientais possa ser efetuada por especialistas no assunto, a classificação das imagens 

por parte de intérpretes humanos impõe subjetividade ao processo, a qual influencia 

diretamente nos resultados da classificação (INDREGARD et al., 2004; SOLBERG et al., 

2005c; BENTZ et al., 2007). 

Com o intuito de reduzir o tempo de análise para detecção de alvos escuros e 

auxiliar no processo de interpretação das imagens SAR, algoritmos são desenvolvidos 

para detecção automática dos alvos. Tais iniciativas visam diminuir a intervenção 

humana e, consequentemente, a subjetividade ligada ao processo (KUBAT et al., 1998; 

ESPEDAL, 1999; SOLBERG et al., 1999, 2003 e 2005c; KERAMITSOGLOU et al., 2006; 

GENOVEZ, 2010). Dentre os algoritmos disponiveis na literatura, várias são as técnicas 

empregadas para classificação dos alvos escuros, a saber: reconhecimento de padrões 

(FUKUNAGA, 1990); medidas de atenuação do espectro de freqüência (LOMBARDINI et 

al., 1989; TRIVERO et al., 1998); reconhecimento a partir de redes neurais (CALABRESI 

et al., 1999); abordagens empregando probabilidade (FISCELLA et al., 2000); 

segmentação e agrupamento de imagens (GENOVEZ, 2010); geometria fractal 

(MARGHANY et al., 2007, 2009a e 2009b). 

O processo de identificação automática de alvos escuros, exibido na Figura 1.1, é 

composto por 3 etapas bem destacadas (MARGHANY et al., 2009a e 2009b):  

a) Detecção de alvos escuros; 

b) Extração de atributos; 
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c) Classificação dos alvos escuros em óleo ou assemelhados. 

 

Imagens SAR

Detecção de 
alvos escuros

Cálculo de 
atributos

Classificação 
dos alvos 
escuros

Óleo Assemelhado

 

Figura 1.1 – Etapas para identificação automática de alvos escuros. 

Porém, vários autores preferem considerar como primeiro passo o processo de 

pré-processamento das imagens, antes da detecção de alvos escuros propriamente 

dita, totalizando, assim, 4 etapas (DEL FRATE et al., 2000; SOLBERG & SOLBERG, 1996; 

SOLBERG & VOLDEN, 1997; SOLBERG et al., 2003; ZHENG, 2005; BREKKE & SOLBERG, 

2005; GENOVEZ, 2010). Pesquisas nesta área têm sido realizadas há mais de dez anos 

(BREKKE & SOLBERG, 2005; TOPOUZELIS, 2008) e são consideradas promissoras áreas 

de desenvolvimento (SOLBERG et al., 1999; DEL FRATE et al., 2000; GENOVEZ, 2010). 

Ferramentas baseadas em análise por geometria fractal têm sido utilizadas para 

medir de que modo a complexidade espacial dos alvos nas imagens SAR, tais como o 

número de objetos distintos e a relação área-perímetro, influenciam na natureza da 

interpretação como óleo ou assemelhado (MARGHANY et al., 2009a e 2009b). 

Métodos baseados na análise fractal da textura das imagens têm sido propostos 
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(KAPLAN, 1999; STEWART et al., 1993; MARGHANY et al., 2007, 2009a e 2009b). Tais 

procedimentos estimam a dimensão fractal da imagem SAR para prover uma medida 

indireta da rugosidade da superfície do mar.  

Com o intuito de auxiliar na classificação das manchas escuras na superfície do mar 

como sendo óleo, oriundo de exsudações ou vazamentos operacionais, ou 

assemelhados, propomos na presente tese a utilização da dimensão fractal dinâmica. 

Essa abordagem fornece valores de análise calcados em propriedades físicas e pode 

servir como ferramenta de auxílio no processo de detecção e caracterização das 

manchas delimitadas em imagens SAR. Desta forma, propõe-se que a aplicação da 

análise fractal dinâmica pode subsidiar a identificação de padrões, com a finalidade de 

dar suporte a procedimentos de tomada de decisão em emergências ambientais e de 

planejamento a médio e longo prazo. 

1.1 Objetivos 

Esta tese tem como objetivo contribuir no processo de detecção de manchas 

provenientes de óleo e assemelhados na superfície do mar, bem como na sua 

caracterização, empregando a abordagem da dimensão fractal dinâmica nas imagens 

SAR orbitais. 

Segue abaixo a lista de objetivos específicos: 

a) Selecionar produtos SAR com diferentes níveis de complexidade oriundos 

de um banco de imagens já existente, o qual contém informações de 

manchas de óleo e assemelhados na superfície do mar; 

b) Caracterizar as manchas de óleo detectadas utilizando a análise da 

dimensão fractal dinâmica;  

c) Validar a metodologia proposta, tendo como área teste a região produtora 

de óleo na Baía de Campeche, Golfo do México. 

 

 



6 

 

1.2 Principais Contribuições 

A proposta principal deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma 

metodologia que visa contribuir no processo de detecção e caracterização de feições 

escuras, anteriormente identificadas em imagens SAR, com base na análise fractal 

dinâmica. O método proposto deve minimizar: 

a) A subjetividade associada ao processo de interpretação simplesmente 

visual; 

b) O tempo despendido na caracterização das feições; 

c) A quantidade de alarmes falsos, o que pode ser útil na otimização de 

inspeções aéreas; 

d) A área de busca no assoalho oceânico para amostragem “in situ”, 

agregando valor ao processo de exploração de petróleo em ambiente 

marinho, pela identifição de manchas de óleo possivelmente provenientes 

de fenômenos de exsudação. 

1.3 Organização do Trabalho 

De um modo geral, este estudo mostrará alguns problemas existentes no processo 

de identificação de alvos escuros e na sua classificação como óleo ou assemelhados a 

partir de imagens SAR. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 1 exibe uma introdução 

ao assunto, onde é resumidamente apresentado o problema a ser tratado, assim como 

os objetivos e contribuições da pesquisa; o capítulo 2 traz uma revisão sobre o 

imageamento SAR em áreas oceânicas; o capítulo 3 discorre sobre conceitos 

relacionados à geometria fractal e mostra sua capacidade de contribuição no problema 

de detecção e classificação de manchas escuras na superfície do mar; o capítulo 4 

consiste de uma síntese dos conceitos básicos de dinâmica; o capítulo 5 introduz a 

metodologia proposta; o capítulo 6 exibe os resultados e as discussões deles 

decorrentes; o capítulo 7 consta das conclusões e recomendações de trabalhos 

futuros; o capítulo 8 traz as referências bibliográficas empregadas.   
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2 IMAGEAMENTO DE ÁREAS OCEÂNICAS ATRAVÉS DE RADAR 

2.1 Fundamentos de radar 

De acordo com LILLESAND & KIEFER (1994), a palavra radar é um acrônimo para a 

expressão em inglês “radio detection and ranging”. Os sistemas assim designados 

utilizam a faixa do espectro eletromagnético das microondas para detectar a presença 

de um objeto em uma determinada posição no terreno.  

Diferentemente dos sensores passivos ópticos, que necessitam de iluminação 

solar, o radar é um sensor ativo, pois possui sua própria fonte de energia. Desta forma, 

tal sistema é capaz de adquirir informações durante o dia e a noite. Além disso, no seu 

funcionamento, a energia eletromagnética transmitida por sua antena é capaz de 

penetrar nuvens, chuva, fumaça, poluição, etc.  

Normalmente, os sistemas de sensoriamento remoto por radar operam com pulsos 

eletromagnéticos cujos comprimentos de onda variam de 0,5 cm a 75 cm. A 

capacidade de penetração das microondas através das nuvens ou nas camadas 

superficiais de determinados alvos aumenta diretamente com o incremento do 

comprimento de onda utilizado. A identificação das faixas de freqüência nos sistemas 

SAR é feita por letras, as quais são exibidas abaixo, conforme SABINS (1997): 

Banda K: de 0,75 a 2,4 cm (40 a 12,5 GHz); 

Banda X: de 2,4 a 3,75 cm (12,5 a 8 GHz); 

Banda C: de 3,75 a 7,5 cm (8 a 4 GHz); 

Banda S: de 7,5 a 15 cm (4 a 2 GHz);  

Banda L: de 15 a 30 cm (2 a 1 GHz);  

Banda P: de 30 a 100 cm (1 a 0,3 GHz). 

Sistemas de radar possuem uma antena fixa com visada lateral, podendo ser de 

abertura real (Real Aperture Radar - RAR) ou de abertura sintética (Synthetic Aperture 

Radar – SAR). O primeiro restringe-se à utilização em aeronaves, enquanto que o 

segundo pode ser utilizado tanto ao nível orbital quanto aerotransportados.  
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A diferença entre o RAR e o SAR está basicamente no processamento do sinal 

retornado à antena e na resolução azimutal (largura angular do feixe “varredura” da 

faixa de terreno iluminada pelo feixe de radar) dos dois sistemas (DUTRA et al., 2003). 

Segundo DI CENZO (1981), o aumento da resolução é conseguido com a técnica de 

compressão de pulsos, sendo estes, normalmente, modulados linearmente em 

freqüência (processo conhecido como chirp). O SAR utiliza a informação de uma 

seqüência inteira de pulsos ao longo da direção azimutal, e não apenas um pulso como 

nos sistemas RAR, para produzir uma simples faixa imageada. O SAR usa o efeito 

Doppler (baseado no deslocamento da plataforma) e o histórico das mudanças de fase 

a ele associado para simular uma antena cujo comprimento é muitas vezes maior que 

o da antena real. Este processo é obtido eletronicamente, por isso o termo "abertura 

sintética". Desta forma, o sitema SAR foi desenvolvido a partir da necessidade de 

aumentar a resolução azimutal do RAR sem aumentar o tamanho físico da antena. 

Na transmissão de um pulso de energia eletromagnética pela antena do radar, o 

qual se desloca no vácuo à velocidade da luz (          ), o vetor do campo elétrico 

pode ser orientado, por exemplo, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal, 

em relação ao eixo da antena (Figura 2.1). Nesse contexto, os radares podem ser de 

polarização paralela ou cruzada. A polarização é definida como a orientação segundo a 

qual oscila, no tempo, o vetor campo elétrico da onda eletromagnética. Esta 

orientação pode determinar uma polarização do tipo linear, circular ou elíptica. A 

polarização é dita linear quando a orientação do campo elétrico varia segundo uma 

linha reta, que pode ainda ser horizontal ou vertical. Usualmente, os sistemas de radar 

utilizam polarizações lineares paralelas, HH e VV, ou cruzadas, HV e VH (a primeira 

letra refere-se à polarização da radiação transmitida e a segunda à polarização da 

radiação recebida pela antena). Existem sistemas capazes de adquirir imagens com 

diferentes polarizações simultaneamente, gravando os sinais em dois ou quatro canais 

(BENTZ, 2006). 
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Figura 2.1 - Polarização das ondas eletromagnéticas do pulso de radar. Modificado de 

SABINS (1997). 

Em regiões planas, como as áreas oceânicas, o sinal de retorno do radar é 

controlado pela rugosidade da superfície, pelo comprimento de onda utilizado pelo 

sensor e pelo ângulo de depressão (Figura 2.2). Tais superfícies podem ser agrupadas 

em três categorias de rugosidade, como ilustra a Figura 2.3 (SABINS, 1997):  

 

Figura 2.2 – Ilustração dos ângulos de depressão e incidência em uma superfície plana. 
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1. Superfícies lisas, que refletem toda a energia incidente do radar com um 

ângulo de reflexão (r) igual e oposto ao ângulo de incidência (θ). Uma 

reflexão deste tipo é denominada especular;  

2. Superfícies de rugosidade intermediária, que refletem uma porção da 

energia incidente e espalham difusamente a outra parte;  

3. Superfícies rugosas, que espalham difusamente toda a energia incidente. 

 

Figura 2.3 – Mecanismos de interação do pulso do radar com o terreno em diferentes 

superfícies. Modificado do diagrama elaborado pelo Environmental Research Institute 

of Michigan (LILLESAND & KIEFER, 1994). 

Conforme o Critério de Rayleigh, uma superfície é considerada lisa quando a altura 

de seu micro-relevo vetical (Δh) é inferior a (λ) / (8 sen γ), onde λ é o comprimento de 

onda e γ é o ângulo de depressão (SABINS, 1997). Como os comprimentos de onda na 
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faixa das microondas são centimétricos, as irregularidades das superfícies consideradas 

serão da mesma escala. PEAKE & OLIVER (1971) modificaram o Critério de Rayleigh 

definindo limites superiores e inferiores para as superfícies de rugosidade 

intermediária. Conforme estes autores, uma superfície é lisa se Δh for inferior à (λ) / 

(25 sen γ) e rugosa se Δh for maior que (λ) / (4,4 sen γ), onde λ é o comprimento de 

onda e γ é o ângulo de depressão. 

Variações na rugosidade da superfície e no ângulo de depressão (γ) influenciam 

diretamente na intensidade do sinal de retorno para a antena do radar (RORIZ, 2006), 

conforme ilustrado nas Figuras 2.4 A, B e C. Para ângulos de depressão baixos a 

intermediários, a reflexão especular de uma superfície lisa irá retornar pouca ou 

nenhuma energia para a antena. Já para um ângulo de depressão alto (80° a 90°), o 

retorno para uma superfície lisa é maior (Figura 2.4 A). Superfícies rugosas produzem 

espalhamento difuso relativamente uniforme para um amplo intervalo de ângulos de 

depressão (Fig. 2.4 B).  

A Figura 2.4 C exibe um gráfico que compara a intensidade do sinal de retorno, 

considerando superfícies lisas e rugosas para diferentes ângulos de depressão. Pode-se 

observar que, para superfícies rugosas, o decréscimo na intensidade do sinal de 

retorno com a diminuição do ângulo de depressão é pouco significativo. Já para 

superfícies lisas, a intensidade do sinal de retorno é maior para altos ângulos de 

depressão, decaindo substancialmente à medida que tal ângulo diminui (RORIZ, 2006). 

A intensidade média do sinal de retorno atribuída a cada pixel é proporcional à 

rugosidade da superfície na escala de comprimento de onda emitida pelo radar 

(ELACHI & VAN ZYL, 2006; BREKKE & SOLBERG, 2005; MONTALI et al., 2006).  

 



12 

 

 

Figuras 2.4 A, 2.4 B e 2.4 C – Intensidade do sinal de retorno do radar para superfícies 

lisas e rugosas, em função de variações no ângulo de depressão. Modificado de SABINS 

(1997). 

Sistemas do tipo SAR são usualmente empregados no monitoramento do oceano 

para detecção de óleo (FERRARO et al., 2007). Nas imagens de radar, o oceano é 

representado pela intensidade do sinal de retorno que é retroespalhado pela 

superfície do mar e detectado pelo sensor. A rugosidade que ocorre na superfície do 

mar é causada pela presença de pequenas ondas induzidas pelo vento, denominadas 

ondas capilares de gravidade ou ondas Bragg (GENOVEZ, 2010). O mecanismo de 
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espalhamento das microondas na superfície do mar pode ser descrito pelo modelo de 

espalhamento Bragg (BREKKE & SOLBERG, 2005; TOPOUZELIS, 2008). 

O óleo sobre a superfície do mar reduz ou anula a interação entre o ar e a água em 

sua área de abrangência, ocasionando uma resistência à ação do vento capaz de 

reduzir a formação e a propagação das ondas capilares (GENOVEZ, 2010). Deste modo, 

o aumento de estabilidade na superfície do mar provocado pela presença de óleo 

diminui a rugosidade local, em razão da redução da amplitude das ondas capilares 

(ALMEIDA FILHO et al., 2005). Diversos autores na literatura (CALABRESI et al., 1999; 

DEL FRATE et al., 2000; GASULL et al., 2002; BREKKE & SOLBERG, 2005; ZHENG et al., 

2005; MONTALI et al., 2006; BENTZ, 2006; DERRODE & MERCIER, 2007; FERRARO et al., 

2007; TOPOUZELIS, 2008; GENOVEZ, 2010) destacaram que, quanto maior a espessura 

da camada de óleo e sua viscosidade, maior a taxa de atenuação das ondas capilares.  

O coeficiente de retroespalhamento de superfícies menos rugosas tende a ser 

baixo, visto que a maior parte da energia incidente é refletida na direção contrária à da 

antena do radar. Este fenômeno, conhecido como espalhamento especular, ocasiona 

regiões escuras nas imagens de radar, que podem ser associadas à presença de óleo 

(BREKKE & SOLBERG, 2005; ZHENG et al., 2005; BENTZ, 2006; GENOVEZ, 2010).  

A Figura 2.5 ilustra a diferença de retroespalhamento entre duas superfícies: uma 

sem óleo e com a presença de ondas Bragg; a outra com óleo e praticamente sem a 

presença de ondas Bragg. As manchas de óleo na superfície do mar suavizam as ondas 

Bragg que dominam o retroespalhamento do radar (MOUCHOT & GARELLO, 1998), 

fazendo com que o retorno para a antena seja muito menor na área em que essas 

feições ocorrem. As manchas de óleo aparecem como áreas escuras na imagem de 

radar devido a predominância de reflexão especular ocasionada pelo amortecimento 

das ondas Bragg. 
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Figura 2.5 - Espalhamento do sinal de radar em uma superfície livre da influência de 

camadas de óleo e em uma superfície amortecida pela presença de óleo. Fonte: RORIZ 

(2006). 

Vários fenômenos meteo-oceanográficos podem propiciar o amortecimento das 

ondas Bragg, ocasionando um baixo retorno à antena do radar e acarretando em 

regiões escuras nas imagens, similares às formadas pela presença de óleo (DEL FRATE 

et al., 2000; SOLBERG, 2005b; BREKKE & SOLBERG, 2005; ZHENG et al., 2005; BENTZ et 

al., 2005a; BENTZ, 2006; MONTALI et al., 2006; RORIZ, 2006; GENOVEZ, 2010). Tal fato 

torna a identificação de manchas de óleo no ambiente marinho uma tarefa de grande 

complexidade. 

2.2 Sistema RADARSAT-1 

Lançado em 04 de novembro de 1995, o satélite RADARSAT-1 entrou em operação 

com a finalidade de gerar informações para uso comercial e científico nas seguintes 

áreas de interesse: gerenciamento de desastres, interferometria, agricultura, 

cartografia, hidrologia, silvicultura, oceanografia, estudo do gelo e monitoramento 

costeiro, dentre outras (DORNELAS, 2013).  

A órbita do sistema é circular, síncrona com o sol, a cerca de 798 km de altitude. O 

satélite cruza a linha do equador por volta das 06:00h (horário local) ao amanhecer e 

18:00h (horário local) ao entardecer. Passando pelo equador em direção ao sul, o 

satélite segue uma trajetória descendente com visada para oeste; quando em direção 

ao norte, encontra-se em órbita ascendente com visada para leste. 
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O sensor SAR a bordo do satélite opera na banda C (λ = 5,6 cm), com freqüência de 

5,3 GHz e polarização HH (JENSEN, 2009). A Tabela 2.1 apresenta as características 

técnicas do sistema.  

Tabela 2.1 - Sumário de características técnicas do sensor RADARSAT-1. Modificado 

de DORNELAS (2013). 

Geometria da órbita Circular, sol-síncrona 

Altitude 798 km 

Inclinação 98,6 graus 

Período 100,7 min 

Ciclo de repetição com o 
mesmo modo de operação 

24 dias 

Órbitas por dia 14 

Frequência 5,3 GHz 

Comprimento de onda 5,6 cm 

Polarização HH 

 

Realizando o total de 14 órbitas por dia, o RADARSAT-1 consegue cobrir 

completamente a superfície terrestre num período de 24 dias com um mesmo modo 

de operação. No entanto, é possível programar o satélite para um ciclo de revisita mais 

curto, variando seus modos de operação (JENSEN, 2009). Tal capacidade pode ser bem 

aproveitada para o monitoramento ambiental. Deste modo, é possível, por exemplo, 

obter mais informações a reseito de uma região que sofreu acidente ambiental. 

A Tabela 2.2 mostra os valores de resolução espacial e as áreas de cobertura dos 

modos de aquisição das imagens do RADARSAT-1, enquanto que a Figura 2.6 exibe 

seus modos de imageamento. 
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Tabela 2.2 - Resoluções espaciais e área de cobertura dos modos de aquisição 

RADARSAT-1. Fonte: Material Educativo para Sensoriamento Remoto de Radar 

GlobeSAR2 – CD. 

 

 

 

Figura 2.6 - Modos de imageamento do RADARSAT-1. Fonte: Material Educativo para 

Sensoriamento Remoto de Radar GlobeSAR2 – CD. 

2.3 Feições similares a manchas de óleo em imagens de radar (falsos alvos) 

Alguns fenômenos meteorológicos, oceanográficos e de natureza antrópica podem 

ocasionar o amortecimento das ondas Bragg, acarretando um baixo retorno da 

Modo de aquisição Área de cobertura (Km) Resolução (m)

SCANSAR WIDE 500 x 500 100

SCANSAR NARROW 300 x 300 50

EXTENDED LOW 170 x 170 35

WIDE 150 x 150 30

STANDARD 100 x 100 25

EXTENDED HIGH 75 x75 25

FINE 50 x 50 8
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energia transmitida à antena do radar e, por conseqüência, gerando alvos escuros nas 

imagens (RORIZ, 2006). Fatores como óleos biogênicos, áreas com baixa intensidade 

de vento, células de chuva, dentre outros, constituem exemplos de feições passíveis de 

serem interpretadas erroneamente como óleo (CALABRESI et al., 1999; GASULL et al., 

2002; BENTZ et al., 2005a e 2005b; GENOVEZ, 2010). Tais fenômenos são chamados de 

assemelhados, em função da similaridade com a expressão de óleo nas imagens de 

radar. O reconhecimento dessas feições nas imagens é de grande importância para 

evitar falsas interpretações, conforme descrito a seguir.  

2.3.1 Baixa intensidade de vento 

As condições de estado do mar são bastante influenciadas pela intensidade do 

vento. A formação de ondas Bragg é fortemente inibida em regiões com baixa 

intensidade, ou seja, em áreas com velocidade inferior a 3 m/s, ocorre baixo 

retroespalhamento do  sinal do radar (RORIZ, 2006). Regiões com velocidade do vento 

superior a 8 m/s também são prejudicadas quanto à detecção de óleo, pois, com o mar 

muito agitado, os hidrocarbonetos não amortecem a amplitude das ondas Bragg 

(MIRANDA et al., 2004; RORIZ, 2006). De acordo com STAPLES & HODGINS (1998), a 

velocidade do vento considerada ideal para detecção de óleo no mar usando imagens 

SAR varia de 3 a 8 m/s. A Figura 2.7 mostra uma imagem SAR com regiões de baixo 

vento.  
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Figura 2.7 - Imagem do satélite RADARSAT-1 mostrando áreas de baixo vento. Fonte: 

RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001). 

2.3.2 Regiões de “sombra de vento” 

Em condições normais de vento, grandes plataformas de petróleo impedem a ação 

eólica sobre parte da superfície do oceano, dificultando a formação das ondas Bragg e, 

por consequência, acarretando um baixo retroespalhamento. O tamanho da “sombra 

de vento” depende da velocidade do fenômeno e das dimensões das plataformas 

(ESPEDAL, 1998). 

Montanhas e ilhas também provocam o efeito de proteção de regiões oceânicas da 

ação do vento. Tais áreas, de forma similar às mencionadas no parágrafo anterior, se 

apresentam como manchas escuras nas imagens de radar. 

2.3.3 Óleos biológicos 

Os óleos biológicos que ocorrem na superfície do mar são oriundos da secreção de 

substâncias orgânicas por peixes e outros seres marinhos, assim como por espécies 

planctônicas que vivem na parte superior do oceano (JOHANNESSEN et al., 1994; 

RORIZ, 2006). Esses resíduos podem, sob certas condições oceanográficas e 
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meteorológicas, ser transportados até a superfície do mar. Os óleos biológicos lá 

presentes formam uma microcamada que interfere na interação ar x água 

(JOHANNESSEN et al., 1994; RORIZ, 2006). A camada composta por óleos biológicos 

ocasiona a atenuação das ondas Bragg, causando baixo sinal de retorno para o radar. 

Em condições tranquilas, de baixa intensidade de vento, esta microcamada pode se 

estender por grandes áreas no oceano. A Figura 2.8 mostra uma imagem SAR com 

regiões offshore ocupadas por óleos biológicos. 

 

Figura 2.8 - Imagem do satélite RADARSAT-1 mostrando áreas com óleo biológico. 

Fonte: BENTZ (2006). 

2.3.4 Presença de células de chuva 

As células de chuva são formadas por precipitações intensas sobre a superfície do 

mar, que ocasionam o amortecimento das ondas Bragg. No centro da célula, ocorre 

baixo retorno do sinal do radar, já na periferia da feição, normalmente acontece um 

aumento no retroespalhamento (JOHANNESSEN et al., 1994; RORIZ, 2006). Os ventos 

fortes que afastam o ar frio descendente para longe da célula de chuva ocasionam a 
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formação de áreas rugosas no mar e, por conseqüência, regiões mais claras nas 

imagens, como é mostrado na Figura 2.9. As células de chuva ocorrem com mais 

freqüência em regiões subtropicais (JOHANNESSEN et al., 1994; RORIZ, 2006). Em 

geral, são usados mapas de temperatura do topo de nuvem para auxiliar na 

identificação de células de chuva, pois as formações tipo “cumulus nimbus” são muito 

frias (até -60°C) em sua parte superior. 

 

Figura 2.9 - Detalhe de uma imagem do satélite RADARSAT-1, mostrando áreas de 

baixo retorno associadas à presença de células de chuva. Fonte: RADARSAT 

Internacional & COPPE/UFRJ (2001). 

2.3.5 Ondas de gravidade atmosféricas 

Com respeito às ondas de gravidade atmosféricas, sabe-se que existe uma relação 

direta destas com outros fenômenos, tais como: distúrbios frontais na frente 

atmosférica em função de variações na velocidade do vento (JOHANNESSEN et al., 

1994; RORIZ, 2006). As ondas de gravidade atmosféricas são oscilações causadas pelo 

deslocamento de parcelas de ar, onde a posição inicial é restaurada pela força da 

gravidade. Deste modo, a força que desloca inicialmente a partícula para cima é 

chamada de flutuação (buoyancy force), enquanto que a gravidade (gravity force) é a 
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força de restauração (RORIZ, 2006). A Figura 2.10 exibe um exemplo de ocorrência de 

ondas de gravidade atmosféricas. 

 

Figura 2.10 - Imagem de 08 de maio de 2003 do satélite RADARSAT-1 na porção 

mexicana do Golfo do México, onde podem ser observadas áreas de baixo retorno 

associadas a ondas de gravidade atmosféricas. Fonte: RORIZ (2006). 

2.3.6 Ondas internas 

As ondas internas são formadas pela propagação de ondas na interface entre duas 

camadas da coluna d`água no mar com densidades diferentes. Essa interface ocorre na 

termoclina (local de variação brusca de temperatura em uma determinada 

profundidade do oceano). As ondas internas provocam células de circulação de água, 

que geram regiões lisas e rugosas na superfície do mar (Figura 2.11).  

Nas imagens SAR, a ocorrência de ondas internas pode ser observada na 

associação de zonas de alto e baixo retorno do sinal de radar, que correspondem, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Profundidade
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respectivamente, a bandas rugosas e lisas. A superfície do mar é lisa em zonas de 

convergência de fluxo (locais em que a camada de água é mais espessa), enquanto 

que, nas zonas de divergência (locais em que a camada de água é menos espessa), 

ocorre o aumento da rugosidade da superfície do mar (RORIZ, 2006). O esquema da 

Figura 2.11 mostra a propagação de uma onda interna e seus efeitos na superfície do 

mar. Um exemplo dessas feições é exibido na Figura 2.12. 

 

Figura 2.11 – Esquema da propagação de uma onda interna e seus efeitos na coluna 

d`água e na superfície do mar. Fonte: SABINS (1987). 
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Figura 2.12 - Imagem do satélite RADARSAT-1 do Estreito de Gibraltar, com ondas 

internas formadas pela interação entre duas camadas estratificadas de água nesta 

região. Também podem ser observadas turbulências causadas pela popa de 

embarcações em movimento. Fonte: RORIZ (2006). 

2.3.7 Turbulência causada pela popa de embarcações em movimento 

Ao se locomoverem, as embarcações geram turbulência a partir de sua popa, que 

tende a amortecer as ondas Bragg, formando áreas de baixo retorno nos dados de 

radar. Algumas vezes, a tubulência aparece na imagem de radar como duas linhas 

claras bordejadas formando um V, que normalmente é conhecido como envoltória 

Kelvin (RORIZ, 2006). Um exemplo de turbulência causada pela popa de embarcações 

em movimento pode ser observado na Figura 2.12. Estas linhas de alto retorno se 
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desenvolvem devido à formação de ondas Bragg induzidas por vórtices produzidos 

pelo corpo da embarcação (MOUCHOT & GARELLO, 1998). 

2.3.8 Camadas de gelo 

Quando camadas de gelo sobre a superfície do mar estão dispostas em grande 

concentração, ocorre o amortecimento das ondas Bragg, ocasionando feições escuras 

nas imagens SAR (SOLER, 2000). Este problema não ocorre quando a concentração de 

cristais de gelo na superfície do mar é baixa.  

2.3.9 Intrusões de água doce e poluição costeira 

As intrusões de água doce e poluição costeira propiciam baixo retorno de sinal para 

o radar (MIRANDA et al., 2004; RORIZ, 2006). Como exemplo de intrusão de água doce, 

podem ser citadas regiões de desembocadura de rios. A poluição ocorre devido à 

presença de produtos químicos ou substâncias orgânicas em zonas costeiras, o que 

também provoca o amortecimento das ondas Bragg. 

2.4 Feições associadas a manchas de óleo em imagens de radar 

Variados eventos podem ser associados à presença de óleo na superfície do mar. 

São descritos, a seguir, os principais: por processo natural (exsudação de óleo) e os 

relacionados à ação do homem (descarte de navio, descontroles operacionais e testes 

de formação). 

2.4.1 Exsudação 

As exsudações de óleo consistem na migração dos hidrocarbonetos da rocha 

geradora ativa ou da rocha reservatório para a superfície emersa ou submersa do 

terreno (BENTZ, 2006). Um diagrama ilustrando a ocorrência do fenômeno pode ser 

visto na Figura 2.13. As exsudações foram responsáveis por importantes descobertas 

de óleo em bacias costeiras. Com o início da utilização dos radares comerciais, na 

década de 90, para o recobrimento de grandes áreas oceânicas, essas passaram a ser 

monitoradas e eventos de exsudação passaram a ser detectados com mais freqüência. 

Hoje em dia, a identificação desse fenômeno é uma das primeiras etapas do processo 
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exploratório e fornece informações importantes para reduzir o risco referente à 

geração e migração em regiões onde o sistema petrolífero é pouco conhecido 

(MIRANDA et al., 1998).  

As exsudações ocorrem geralmente a partir do escape de pequenas quantidades 

de óleo, em eventos que se repetem ao longo do tempo, em torno do ponto de escape 

no assoalho marinho. Exceção deve ser feita para as exsudações que ocorrem no Golfo 

do México e no Mar Cáspio, onde quantidades expressivas de óleo migram para a 

superfície do mar quase que continuamente (BENTZ, 2006). O monitoramento 

sistemático desse evento em regiões oceânicas usando imagens SAR tem propiciado a 

compreensão de sua variabilidade e de sua contribuição no impacto ambiental da 

indústria petrolífera (MIRANDA et al., 2002 e 2004; MENDOZA et al., 2003). Em um dos 

estudos no Golfo do México, observou-se que, assim que o óleo migrado do assoalho 

marinho chega na superfície, ocorrem feições arredondadas, como mostra a Figura 

2.14a. No decorrer do tempo, sofrendo a ação do vento e das correntes superficiais, as 

feições arredondadas tendem a se conectar umas às outras, formando uma única 

feição mais alongada (BENTZ, 2006), conforme exibido na Figura 2.14b. 
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Figura 2.13 – Diagrama ilusttrando a detecção remota de uma exsudação de óleo na 

superfície do oceano. Fonte: BENTZ (2006). 

 

 

 

Figura 2.14 – Exsudações na superfície do oceano fotografadas em dois momentos: (a) 

manchas arredondadas; (b) mancha alongada formada a partir da união das anteriores. 

Fonte: BENTZ (2006). 
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2.4.2 Descarte de navio 

O óleo que é descartado a partir de navios apresenta feição alongada de acordo 

com a trajetória da embarcação. Com o decorrer do tempo e sob a influência do vento 

e das correntes marítimas, o óleo se dispersa. Em alguns casos, é possível observar na 

imagem SAR a embarcação que descartou o material, a qual se destaca pelo tom claro. 

A Figura 2.15 exibe dois exemplos de descarte de navio na Baía de Campeche, Golfo do 

México. 

 

 

Figura 2.15 - Exemplos de feições de óleo produzidas a partir de embarcações em 

movimento. Fonte: COPPE/UFRJ. 

2.4.3 Descontroles operacionais 

Chama-se de descontroles operacionais o vazamento de óleo, água de produção 

(oleosa) ou fluidos de perfuração, durante as fases de exploração e produção de um 

campo (BENTZ, 2006). Normalmente, não possuem forma alongada, em função de 

serem formadas por quantidades relativamente expressivas de óleo vazado num curto 

intervalo de tempo. As feições formadas costumam ser localizadas próximas às 

unidades petrolíferas onde ocorreu o descontrole operacional. A Figura 2.16 exibe dois 

exemplos desse evento. 
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Figura 2.16 - Exemplos de feições de óleo associadas a descontrole operacional. Fonte: 

BENTZ (2006). 

2.4.4 Testes de formação 

É denominado teste de formação o procedimento utilizado para avaliação de 

reservatórios, através da coluna de perfuração ou de produção de um poço. Esses 

testes são realizados para a determinação de parâmetros, tais como: produtividade, 

tipo de fluido, pressão e permeabilidade. Durante os testes, o poço é exposto à 

pressão de superfície e diferentes quantidades de água, gás e óleo são produzidas de 

forma controlada. Grande parte do óleo gerado, senão todo ele, é consumida pelos 

queimadores instalados nas plataformas. Porém, por vezes, água e óleo atingem a 

superfície do oceano, formando feições alongadas, conforme a direção dos ventos e 

correntes (BENTZ, 2006). As feições formadas, quando detectadas, costumam estar 

próximas às plataformas ou navios sonda onde estão sendo realizados os testes. A 

Figura 2.17 exibe dois exemplos de testes de formação. 
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Figura 2.17 – Exemplos de feições de óleo associadas a testes de formação. Fonte: 

BENTZ (2006). 

2.5 Fatores das imagens SAR que afetam na detecção de alvos escuros 

Embora sejam fortemente empregadas no monitoramento oceânico, as imagens 

de radar apresentam desafios na sua interpretação. O contraste dos alvos escuros com 

o oceano em tais produtos possibilita sua detecção (GASULL et al., 2002). Esse 

contraste resulta da interação entre o pulso da energia eletromagnética transmitido 

pelo radar e a superfície do oceano, sendo influenciado por vários fatores, tais como: 

propriedades elétricas da superfície imageada; comprimento de onda do pulso do 

radar; geometria de imageamento; ruído speckle (BREKKE & SOLBERG, 2005; SOLBERG, 

2005a; BENTZ, 2006; GENOVEZ, 2010). 

Os fatores citados afetam diretamente o contraste existente entre o oceano e os 

alvos escuros nas imagens de radar, fazendo com que a tarefa de detecção e 

interpretação e dos alvos escuros seja bastante complexa. No caso de vazamento de 

óleo, o contraste entre a mancha e o oceano também varia de acordo com a 

quantidade de óleo vazado, o grau de intemperismo, o tempo decorrido entre o 
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vazamento e a obtenção da imagem, entre outros fatores (TOPOUZELIS, 2008; 

MONTALI et al., 2006; GENOVEZ, 2010). 

2.5.1 Propriedades elétricas da superfície imageada e o comprimento de onda do 

sinal transmitido pelo radar 

Além de sua sensibilidade à rugosidade superficial, os radares são usualmente 

empregados na detecção de alvos escuros na superfície do mar devido à alta constante 

dielétrica da água, que torna a penetração do pulso de energia transmitido desprezível 

(RANEY, 1998; GENOVEZ, 2010). Como mostrado na seção 2.1, os radares imageadores 

operam numa faixa de comprimento de onda que varia de 0,5 cm a 75 cm, que se 

distribui nas bandas de K a P, respectivamente. Embora a banda X seja citada como 

mais indicada para a detecção de óleo em função do seu menor poder de penetração 

(BREKKE & SOLBERG, 2005), satélites como o RADARSAT-1 e o ENVISAT/ASAR, ambos 

operando na Banda C, têm sido amplamente empregados em sistemas de 

monitoramento de óleo e ocorrências ambientais (BREKKE & SOLBERG, 2005; 

GENOVEZ, 2010). 

2.5.2 Geometria de imageamento 

O ângulo de incidência do pulso do radar sobre a superfície do mar influencia 

diretamente no seu coeficiente de retroespalhamento, o qual diminui à medida que o 

ângulo de incidência aumenta (BREKKE & SOLBERG, 2005; MIRANDA et al., 2004; 

SOLBERG, 2005a; BENTZ, 2006; GENOVEZ, 2010). Deste modo, quanto maior o ângulo 

de incidência e a largura da faixa imageada, maior a dificuldade para detecção de alvos 

escuros (BENTZ, 2006; GENOVEZ, 2010). Nessa configuração, é baixo o sinal de retorno 

no alcance distante (far range) que tende a apresentar tons mais escuros se 

comparado com as regiões de alcance próximo (near range). A Figura 2.18 exibe a 

variação do ângulo de incidência (θ) para a faixa imageada de uma imagem RADARSAT-

1 e a Figura 2.19 mosta o efeito do ângulo de incidência nos alcances próximo e 

distante de uma imagem RADARSAT-1. 
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Figura 2.18 - Variação do ângulo de incidência (θ) para a faixa imageada de uma 

imagem RADARSAT-1 

 

 

Figura 2.19 - O efeito do ângulo de incidência nos alcances próximo e distante. Imagem 

RADARSAT-1. Modificado de GENOVEZ (2010). 
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2.5.3 Ruído speckle 

O ruído speckle consiste em interferências locais, inerentes aos espalhadores 

situados no elemento de resolução do sistema, construtivas e destrutivas, sobre o sinal 

de retorno retroespalhado pela superfície do mar (BENTZ, 2006; GENOVEZ, 2010). Tal 

efeito degrada a qualidade da imagem, pois gera uma aparência granular formada por 

variações bruscas no tom de cinza de pixels muito próximos (Figura 2.20). Ele é 

considerado por alguns autores como a principal limitação associada à interpretação 

de imagens SAR (BREKKE & SOLBERG, 2005; GENOVEZ, 2010). De forma a minimizar os 

impactos do ruído speckle, é recomendada a utilização de múltiplas visadas (multi-

look), as quais dividem a abertura sintética máxima em aberturas menores, gerando 

visadas independentes, ou ainda a aplicação de filtros pós-processamento (BENTZ, 

2006; GENOVEZ, 2010).  

 

 

Figura 2.20 - Representação do ruído speckle. Fonte: Material Educativo para 

Sensoriamento Remoto de Radar GlobeSAR2 – CD.   
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3 GEOMETRIA FRACTAL 

3.1 Fractais na Natureza 

 Segundo FALCONER (2003), conjuntos ou funções que não são suficientemente 

suaves ou regulares tendiam a ser ignoradas como “patológicas” e não dignas de 

estudo pela matemática clássica. No entanto, conjuntos irregulares fornecem uma 

representação muito melhor de vários fenômenos naturais do que as figuras da 

geometria clássica. Com efeito, a geometria fractal fornece um arcabouço geral para o 

estudo de tais formas irregulares. 

Uma caixa tem a forma de um cubo ou de um paralelepípedo; um bambolê tem a 

forma de uma circunferência; uma bola tem a forma de uma esfera; um poste tem a 

forma cilíndrica. Mas qual a forma de uma montanha? Qual a forma de uma nuvem, 

uma árvore, um arbusto e um raio? A geometria fractal provê um conjunto de técnicas 

para o estudo dessas e de outras formas na natureza com várias irregularidades, 

porém com contornos específicos e similares entre si. Essa nova geometria nos 

permite entender, sintetizar e reproduzir objetos presentes no meio natural (CASTRO, 

2010). 

Um fractal expressa uma forma geométrica que pode ser dividida em partes, onde 

cada uma é uma cópia reduzida aproximada da forma total. Pode-se representar uma 

estrutura fractal como um conjunto de pixels que apresentam um grau de auto-

similaridade em diferentes escalas. Auto-similaridade é a base para a análise fractal, a 

qual é definida como a propriedade de uma curva ou superfície onde cada parte é 

indistinguível do todo, ou seja, onde a forma da curva ou superfície não varia se 

comparada com partes maiores ou menores, o que significa que a curva ou superfície é 

feita de cópias de si mesma, em diferentes escalas (FUKUNAGA, 1990; MARGHANY et 

al., 2007, 2009a e 2009b). A Figura 3.1 exibe a imagem de um Brócoli Romanesco, 

exemplo clássico de uma estrutura fractal. Nela, observa-se claramente a propriedade 

de auto-similariadade, onde, analisando-se uma pequena amostra da estrutura e 

comparando-se com a imagem original, conclui-se que a pequena parte apresenta alto 

grau de similaridade com a estrutura maior, em escala reduzida. 
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Figura 3.1 - Imagem de um Brócoli Romanesco, exemplo clássico de uma estrutura 

fractal. Fonte: BEVILACQUA & BARROS (2008) 

“Porque a geometria normalmente é descrita como ‘fria’ e ‘seca’? Uma razão é 

pela sua inabilidade de descrever a forma de uma nuvem, uma montanha, uma árvore 

ou uma região costeira. Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, regiões 

costeiras não são círculos e a casca das árvores não é suave, nem raios viajam em linha 

reta. ... A existência destas formas nos desafia a estudar aquelas formas que Euclides, 

na geometria clássica, classificou como ‘sem forma’, a investigar a morfologia do 

‘amorfo’.” (MANDELBROT, 1983). 

Algumas propriedades inerentes às estruturas fractais são: auto-similaridade, 

irregularidade, dimensão fracionária, comprimento infinito, estrutura bem definida, 

mesmo em escalas reduzidas, e uma definição recursiva (CASTRO, 2010). A geometria 

fractal é a subárea da geometria que estuda os fractais e suas propriedades. 

3.2 Dimensão Fractal 

A palavra dimensão, originada do latim, consiste dos termos: dis (sentido contrário; 

independente; à parte) + metiri (medir). Deste modo, a dimensão pode ser vista como 
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uma propriedade que independe da escala em que determinada característica é 

medida; ela simplesmente traz a relação entre escalas e medidas (BARROS, 2011). 

Pesquisando em dicionários, encontramos os seguintes entendimentos 

relacionados à palavra dimensão: 

1) O menor número de coordenadas independentes capaz de representar 

pontos no espaço; 

2) Aspecto, característica ou atributo; 

3) Medida espacial (e. g., comprimento, largura e altura); 

4) Propriedades físicas, como massa, comprimento e tempo. 

O significado (1) está relacionado com a dimensão geométrica, de valores inteiros 

(dimensão topológica). Em (2), pode-se observar que, de fato, a dimensão consiste de 

um aspecto, característica ou atributo de uma medida espacial (3) como comprimento, 

largura e altura ou de propriedades físicas (4) como massa, comprimento e tempo 

(BARROS, 2011). 

A dimensão fractal é uma generalização da dimensão topológica: pontos têm 

dimensão zero, linhas e curvas têm dimensão um, planos e superfícies têm dimensão 

dois e sólidos têm dimensão três. Esta dimensão topológica está relacionada ao 

conceito de espaço vetorial, uma estrutura matemática que permite a representação 

de pontos (vetores) no espaço (CASTRO, 2010). A dimensão de um espaço vetorial 

especifica o número de direções independentes neste espaço que são necessárias para 

representar um objeto dentro dele.  

Segundo CASTRO (2010), os fractais podem ser entendidos como formas 

geométricas, naturais ou não, cuja dimensão é não inteira, ou seja, fracionária, tendo 

em vista que a generalização da dimensão fracionária surgiu da incapacidade da 

dimensão topológica de descrever a irregularidade ou fragmentação da maioria das 

formas da natureza, dos fractais. A Figura 3.2 exibe um Conjunto de Cantor, estrutura 

fractal com dimensão D = 0,6309.  
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Figura 3.2 – Primeiros passos para criação do Conjunto de Cantor. 

A Figura 3.3 mostra um fractal conhecido como triádica de Koch, de dimensão D = 

1,2619. 

 

Figura 3.3 – Primeiros passos para criação da triádica de Koch. 

O conceito de dimensão, antes do advento da teoria dos fractais, estava 

relacionado com um ramo da matemática intitulado de topologia. A dimensão de um 

objeto correspondia à quantidade de variáveis independentes capazes de descrever a 

vizinhança de cada ponto. Por exemplo, para descrever qualquer ponto de uma reta, 

precisamos apenas de uma coordenada, a coordenada x; já para descrevermos 

qualquer ponto de um quadrado, precisamos de duas coordenadas, as coordenadas x 

e y. 

De acordo com CASTRO (2010), o conceito de dimensão topológica não é suficiente 

para explicar a irregularidade ou fragmentação da triádica de Koch, exemplo ilustrado 

na Figura 3.3, que, como vimos, possui dimensão fracionária. Pode-se dizer que a 

Curva triádica de Koch é muito grande para ter dimensão um e muito pequena para ter 

dimensão dois. Logo, sua dimensão consiste de um número intermediário entre um e 

dois, um número fracionário, o que justifica a utilização do termo dimensão fracionária 

ou dimensão fractal. 

Uma técnica bastante empregada no cálculo da dimensão fractal é conhecida como 

Box-counting ou dimensão de contagem de quadrados. Assumindo a propriedade 

fractal de auto-similariade, podemos verificar quantas cópias menores de um objeto 
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existem dentro dele. Por exemplo, tomando como referência um quadrado, se 

dividirmos cada lado dele pela metade, precisaremos de quatro quadrados menores 

para preencher o quadrado original (Figura 3.4). Continuando esse raciocínio e 

reduzindo o tamanho do lado do quadrado original para 1/3, precisaremos de 9 

quadrados menores para preencher o quadrado original (Figura 3.4). 

Esta relação é dada pela fórmula: 

  (  ⁄ )  (3.1) 

Onde,  

   Número de quadrados resultantes; 

   Fator de redução; 

   Dimensão. 

Na primeira situação   = 1/2, tendo em vista que o lado do quadrado foi dividido 

pela metade, o que resultou em 4 quadrados, logo   = 4. Substituindo esses valores 

na equação mencionada obtêm-se   = 2. 

Na segunda situação   = 1/3, pois o lado do quadrado foi reduzido à terça parte, 

resultando em 9 quadrados menores, logo   = 9. Substituindo esses valores na 

fórmula, obtêm-se o mesmo valor de   = 2. Isso comprova a propriedade de auto-

similaridade, pois o valor da dimensão não foi alterado aplicando diferentes fatores de 

redução. 

m = 1,

N(m) = 1

m = 1/2 ,

N(m) = 4

m = 1/3,

N(m) = 9  

Figura 3.4 – Número de quadrados menores para preencher o quadrado original. 

Aplicando a função logarítmica na equação   (  ⁄ )  e isolando a variável  , 

obtêm-se a seguinte equação para o cálculo da dimensão fractal: 
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     ( )    (  ⁄ )⁄  (3.2)  

Para que se possa estudar um objeto com propriedades fractais, é necessário que 

sua dimensão seja constante para quaisquer valores do fator de redução, ou seja, se 

plotarmos os valores de    ( ) e    (  ⁄ ) num gráfico de coordenadas x e y, 

deve-se obter uma reta.  

No caso de uma estrutura fractal estatística, os pontos plotados no gráfico tendem 

a formar uma reta. 

3.3 Alguns trabalhos que empregam Geometria Fractal na detecção de alvos escuros 

no mar 

Qualquer objeto ou agente externo sobre a superfície do mar pode alterar as 

propriedades fractais da imagem que contempla o cenário em questão. Deste modo, o 

cálculo da dimensão fractal pode auxiliar consideravelmente no processo de 

reconhecimento de anomalias na superfície do mar. Sendo assim, vários algoritmos 

baseados em análise fractal têm sido propostos no estudo de localização de óleo e 

assemelhados na superfície do mar, quais sejam: 

1. Box-counting (FALCONER, 1990; KELLER et al., 1987; MARGHANY et al., 

2007, 2009a e 2009b); 

2. Análise espectral (FALCONER, 1990); 

3. Escalonamento de variância (STEWART et al., 1993). 

De acordo com REDONDO (1996), técnicas empregando geometria fractal podem 

ser utilizadas na discriminação de diferentes texturas. No trabalho de BEVILACQUA 

(2004), o autor mostra um exemplo de estrutura fractal estatística a partir de uma 

folha de papel metálico esticada após processo de amassamento (Figura 3.5). Pode-se 

observar que a mesma apresenta padrões de auto-similaridade, não tão perfeitos 

como nos exemplos do Conjunto de Cantor e da Curva triádica de Koch citados 

anteriormente. Com efeito, padrões aleatórios claros de auto-similaridade podem ser 

identificados, propriedade de uma estrutura fractal estatística. 
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Figura 3.5 – Folha de papel metálico esticado após processo de amassamento. Fonte: 

BEVILACQUA (2004) 

Considera-se que a superfície do mar, assim como a folha de papel metálico, 

apresenta padrões de auto-similaridade tanto na região formada apenas por água 

como no local onde são encontrados óleo e assemelhados. Deste modo, justifica-se o 

mapeamento da dimensão fractal da superfície do mar, partindo de imagens SAR, para 

o estudo de reconhecimento de padrões em tal superfície. Entende-se que a análise 

desse mapeamento fractal pode trazer informações relevantes para o processo de 

detecção e classificação das manchas escuras no ambiente marinho.  
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4 DINÂMICA 

4.1 Vibrações livres em sistemas com 1 grau de liberdade 

Observando-se a natureza, pode-se constatar inúmeros fenômenos de vibração: o 

balanço das árvores sob a ação do vento, o tremor da terra durante um terremoto e o 

movimento oscilatório de uma partícula líquida no mar durante a formação das ondas 

(PRODONOFF, 1989). Um sistema está em vibração livre quando oscila somente a 

partir de uma perturbação inicial, sem a ação de nenhuma força após essa perturbação 

inicial. As oscilações do pêndulo de um relógio de armário, o movimento oscilatório 

vertical que um ciclista sente após bater contra uma saliência da estrada e o 

movimento de uma criança em um balanço após o empurrão inicial representam 

alguns exemplos de vibração livre (RAO, 2009). 

A Figura 4.1 mostra um sistema massa-mola, que representa o sistema vibratório 

mais simples possível. É considerado um sistema com um grau de liberdade, visto que 

a coordenada x é suficiente para especificar a posição da massa a qualquer tempo. Não 

há nenhuma força externa aplicada à massa; consequentemente, o movimento 

resultante de uma perturbação inicial será de vibração livre. Se não existir algum 

elemento que cause dissipação de energia durante o movimento da massa, a 

amplitude máxima do mesmo permanece constante ao longo do tempo, o que 

configura um sistema não amortecido. Na prática, a amplitude de vibração livre 

diminui gradativamente com o tempo, devido à resistência oferecida pelo meio 

circundante (como o ar e o atrito). Tais vibrações são denominadas amortecidas. 

Vários sistemas mecânicos e estruturais podem ser idealizados como possuidores 

de um grau de liberdade. Em muitos sistemas práticos, a massa é distribuída; porém, 

para uma análise simples, ela pode ser aproximada por uma massa única pontual. De 

maneira semelhante, pode-se tratar a elasticidade que, apesar de normalmente se 

apresentar de forma distribuída por todo o sistema, também pode ser idealizada por 

uma única mola. 
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Figura 4.1 - Sistema massa-mola em posição horizontal. 

Vários métodos podem ser usados para se obter a equação do movimento do 

sistema. Um método simples consiste na construção do diagrama de corpo livre (DCL) 

em um instante arbitrário e na descrição das forças externas e de inércia atuantes em 

termos de coordenadas generalizadas. As leis básicas de mecânica são então aplicadas 

no DCL, conduzindo às equações diferenciais ordinárias (EDO) que descrevem o 

movimento. 

Para um corpo rígido, o movimento oscilatório é descrito pelas equações de 

Newton-Euler 

∑          (4.1) 
 

∑     ̈      (4.2) 
 

Sendo,  

∑  o somatório de forças externas; 

∑   o somatório de momentos no centro de gravidade  ; 

  o momento de inércia de massa; 

 ̈ a aceleração angular. 

A Figura 4.2 apresenta um sistema massa-mola-amortecedor com 1 grau de 

liberdade (gdl). 
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Figura 4.2 - Sistema massa-mola-amortecedor. 

Considerando que esta massa sofra a ação de uma força  ( ), a equação do 

movimento para este sistema é dada por: 

∑       
 

 ( )    ( )    ̇( )    ̈      (4.3) 
 

  ̈( )    ̇( )    ( )   ( )      (4.4) 

 

A equação 4.3 é uma EDO linear com coeficientes constantes, onde:  

 ( ) representa o deslocamento; 

 ̇( ) corresponde a velocidade; 

 ̈( ) representa a aceleração; 

É importante ressaltar que a força peso    não entra neste balanço de forças, 

pois os deslocamentos são medidos a partir do equilíbrio estático. 

Com relação aos valores da força   e do coeficiente de amortecimento viscoso  , 

pode-se definir os tipos de movimentos: 

Movimento oscilatório livre não-amortecido:  

  ̈       

Movimento oscilatório livre amortecido:  

   ̈    ̇       
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Movimento oscilatório forçado não-amortecido:  

   ̈      ( ) 

Movimento oscilatório forçado amortecido:  

   ̈    ̇      ( ) 

Como a metodologia proposta foi desenvolvida utilizando o movimento oscilatório 

livre não-amortecido, a presente tese detalhará apenas esse tipo de movimento. 

4.2 Vibração livre sem amortecimento 

Considerando a Figura 4.1, assumindo    , tem-se a equação do movimento 

para um sistema livre não-amortecido 

  ̈( )    ( )         (4.5) 

Dividindo a equação (4.5) por   tem-se: 

 ̈( )  
 

 
 ( )         (4.6) 

Definindo a freqüência angular natural não-amortecida    em     ⁄   

   √
 

 
      (4.7) 

Substituindo a equação (4.7) na equação (4.6) tem-se 

 ̈( )    
  ( )         (4.8) 

Assumindo que a resposta desta EDO é do tipo  ( )       com   constante, 

então: 

 ( )            (4.9) 

 ̇( )             (4.10) 

 ̈( )              (4.11) 

Substituindo estes valores na equação (4.8) tem-se 
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             (4.12) 

    (     
 )         (4.13) 

Uma vez que     é solução trivial e       , tem-se a equação característica 

     
     

      
   

               (4.14) 

Com estes valores obtém-se a solução da EDO que descreve o movimento 

oscilatório 

 ( )     
        

           (4.15) 

Lembrando a relação de Euler        ( )      ( ) e aplicando este 

resultado na equação (4.15) 

 ( )    [   (   )      (   )]    [   (   )      (   )]  (4.16) 

 ( )  (     )    (   )  (     )    (   )     (4.17) 

 ( )      (   )      (   )      (4.18) 

A solução final da equação do movimento é função das constantes   e   que são 

obtidas a partir das condições iniciais de deslocamento  ( )         e 

velocidade  ̇( )    , sendo assim 

       (   )      (   )          (4.19) 

 ̇( )        (   )        (   )             

      ⁄       (4.20) 

Com isto a solução final da EDO é dada por 

 ( )  
  

  
   (   )       (   )      (4.21) 
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Em problemas práticos, é interessante também saber qual o valor máximo 

 ( )    das amplitudes de vibração. Para encontrar este valor pode-se calcular os 

pontos críticos     ⁄   . Aplicando o princípio de conservação de energia e 

igualando o instante inicial ao momento de maior amplitude, ou seja, com velocidade 

igual a zero, constata-se que o valor da amplitude máxima de vibração livre em 

sistemas não-amortecidos é dado por 

 ( )    √(
  

  
)
 
   
       (4.22) 

Outra forma comum de se escrever a solução da equação (4.8) é 

 ( )         (     )      (4.23) 

Sendo, 

     √(
  

  
)
 
   
       (4.24) 

       (
    

  
)      (4.25) 

A Figura 4.3 exibe a resposta em vibração livre de um sistema de um grau de 

liberdade descrito matematicamente pela equação 4.23. A condição inicial determina a 

energia inicialmente presente no sistema; a energia potencial é continuamente 

convertida em energia cinética e vice versa. Pelo princípio de conservação de energia, 

o sistema eventualmente regressa ao estado inicial com suas energias potencial e 

cinética originais, completando o primeiro ciclo do movimento. O próximo ciclo é uma 

repetição do anterior. O tempo despendido na execução do segundo ciclo é o mesmo 

do primeiro. Uma vez que nenhuma energia do sistema é dissipada, o sistema executa 

ciclos de movimento indefinidamente. 

Quando um ciclo de movimento se repete igual ao anterior, após algum tempo 

temos um movimento periódico. Um período é a quantidade de tempo que o sistema 

leva para executar um ciclo. A frequência é o número de ciclos que o sistema executa 

em um período de tempo e é o inverso do período. 
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A Figura 4.3 mostra que um sistema de vibração livre de um grau de liberdade sem 

amortecimento é um sistema periódico e seu período pode ser calculado pela fórmula 

  
  

  
      (4.26) 

e freqüência, 

  
  

  
      (4.27) 

A frequência da equação 4.27 é normalmente calculada em unidades de ciclos por 

segundo ou hertz (Hz). Convertendo para radianos por segundo, tem-se a seguinte 

expressão: 

          ⁄         ⁄    

Assim,    é a freqüência em radianos por segundo e é chamada de freqüência 

angular natural de vibração livre, que consiste de uma função intrínseca do sistema 

que não depende de sua condição inicial e pode ser calculada diretamente pela 

equação 4.7.  

 

Figura 4.3 - Resposta de um sistema de vibração livre de um grau de liberdade sem 

amortecimento, de período     ⁄ , amplitude   e ângulo de fase  . 
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A equação 4.8 é a forma padrão de equação diferencial para um sistema de 

vibrações livres sem amortecimento com um grau de liberdade. Qualquer sistema 

desse tipo pode ter sua freqüência natural calculada a partir dessa equação. 

4.3 A mola 

Consiste em um dispositivo, tal como uma bobina de fio, que retorna à sua forma 

original depois de ser comprimido ou estendido. Em função de sua capacidade para 

voltar à forma original, as molas são usadas para armazenar energia (HARCOURT, 

2010). Elas são feitas a partir de diferentes composições e formas, podendo ser vistas 

como um dispositivo que armazena a energia potencial esticando as ligações entre os 

átomos de um material elástico. A lei de Hooke da elasticidade indica que a extensão 

de uma barra elástica (seu comprimento deformado menos seu comprimento 

indeformado) é linearmente proporcional à força usada para esticá-la. As molas estão 

presentes em desde uma simples caneta, até em mecanismos de grande 

complexidade, como em sistemas de amortecimento de veículos (NASCIMENTO, 

2011). 

O conceito de mola é estendido a toda a teoria da elasticidade que trata de corpos 

elásticos e serve de base para diversas disciplinas da engenharia, tais como a mecânica 

dos materiais (muito conhecida como resistência dos materiais) e a mecânica dos 

sólidos elásticos. Estas servem de base teórica para a construção de diversos 

elementos estruturais elaborados pela engenharia, incluindo edificações, pontes, 

máquinas, dispositivos, etc. As características de uma mola dependem essencialmente 

de seu material componente e de sua forma. 

4.4 Modelagem da elasticidade 

Nesta sessão, apresenta-se o estudo de molas construídas a partir da dobragem de 

um arame, molas compostas de elementos retos e dobras que unem esses elementos. 

A Figura 4.4 exibe uma mola presa em uma de suas extremidades e submetida à 

ação de uma força na outra extremidade, a qual se deforma até atingir uma 

configuração deformada de equilíbrio. 
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Assumindo uma relação linear entre a ação da força e a reação de deslocamento, 

pode-se relacionar a força externa   e o deslocamento correspondente   da seguinte 

forma: 

          (4.28) 
 

Onde   é uma constante chamada de rigidez da mola.  

Quanto maior a rigidez, menor o deslocamento para uma dada força. Define-se a 

flexibilidade   da mola como o inverso da rigidez. Assim,      . Pode-se, então, 

relacionar a força com o deslocamento pela expressão: 

          (4.29) 
 

 

Figura 4.4 - Mola antes e após a ação da força externa  , respectivamente 

indeformada e deformada. 

Em função da elasticidade da mola, quando a ação da força externa é diminuída 

lentamente até ficar reduzida a zero, a mola tende a retornar à sua posição inicial 

indeformada. Deste modo, considera-se que, na posição deformada, a mola armazena 

energia elástica. As características da mola (geometria, material, seção transversal) e 

da ação externa (tipo de força e sua intensidade) determinam a quantidade de energia 

elástica armazenada. Segue o estudo de três tipos de solicitação externa sobre a mola: 

momento, força horizontal e força vertical, os quais são exibidos na Figura 4.5. Para 

cada caso, há uma flexibilidade (rigidez) correspondente para a mola. 
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Figura 4.5 - Solicitações externas agindo sobre uma mola (momento e forças) e seus 

correspondentes efeitos diretos (rotação e deslocamentos). 

Partindo de uma solicitação externa na extremidade da mola, a energia elástica 

total armazenada   devido à flexão é obtida pela soma da energia elástica 

armazenada em cada elemento infinitesimal de mola pela expressão: 

  ∫    
 

 

 

 

 

  
∫ [ ( )] 
 

 
        (4.30) 

onde assumiu-se que a mola é construída com um arame de material homogêneo 

com módulo de elasticidade   e seção transversal constante com momento de inércia 

 .  

O momento de inércia é uma propriedade geométrica assim como a área. Por 

exemplo, enquanto para uma barra sujeita à tração, a propriedade da seção que define 

a rigidez da barra é a área, quando a barra está sujeita à flexão, a propriedade 

geométrica da seção que define a rigidez é o momento de inércia. 

A função  ( ) é o momento fletor em cada ponto   da mola, definido como a 

distância entre a linha de ação da força externa aplicada e cada ponto   da mola. No 
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caso de momento externo, o momento fletor é constante ao longo de toda a mola, isto 

é,  ( )     constante. Segue a definição de momento concentrado e a prova de 

que o momento se distribui uniformemente em uma mola. 

O momento concentrado   mostrado na Figura 4.6 representa a ação de um par 

de forças opostas e de mesma intensidade   distantes entre si de uma distância  , 

denominado binário. O momento provocado pelo par de forças pode ser calculado 

pela equação 

 

          (4.31) 

 
 

Figura 4.6 - Momento   definido como o efeito provocado pelo par de forças   

opostas, de mesma intensidade e distantes entre si de uma distância  . 

A Figura 4.7 exibe a influência do momento fletor provocado pelo par de forças no 

ponto  . Independente da posição do ponto  , o momento fletor provocado pelo par 

de forças (momento concentrado) é dado pela equação 4.31. 

 

Figura 4.7 - Momento provocado por um par de forças em relação a um ponto 

genérico  . 
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Logo, tem-se o seguinte desenvolvimento da equação 

    (   )           

Fica-se então provado que o momento provocado por um par de forças de mesmo 

módulo, direção e sentidos opostos é constante, independente do ponto em relação 

ao qual o momento é calculado. 

Considerando molas compostas de elementos de mesmo comprimento  , a energia 

elástica total da equação 4.30 pode ser calculada pela soma da energia armazenada 

em cada elemento, de acordo com a equação 4.32. 

  
 

 

 

  
∑ ∫ [ ( )]   

  
 

 
         (4.32) 

Analisando separadamente os três tipos de solicitação externa sobre a mola 

(momento, força horizontal e força vertical), chega-se às considerações explicitadas a 

diante. 

Caso 1: Momento 

No caso da solicitação de momento concentrado sobre a mola, como o momento 

fletor se distribui de forma uniforme em toda a extensão da mesma, a energia elástica 

fica dada por: 

  
 

 

  

  
       (4.33) 

onde      é o comprimento total da mola. 

Segundo o teorema de Castigliano (ODEN, 1967), a rotação   correspondente à 

ação do momento externo   pode ser obtida pela taxa de variação da energia elástica 

com a ação do momento, ou seja, 

  
  

  
      (4.34) 

A flexibilidade correspondente pode ser obtida a partir da rotação quando o 

momento tem valor unitário, isto é, 

  (
  

  
)
   
 
 

  
      (4.35) 
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Deste modo, pela expressão 4.35, a flexibilidade de uma mola sujeita à ação de um 

momento concentrado depende do comprimento da mola, do módulo de elasticidade 

(material componente) e do momento de inércia da seção transversal. 

A Figura 4.8 exibe um exemplo do modelo de distribuição da energia elástica para 

o caso do momento, representada pela área hachurada. Pode-se observar que a 

energia armazenada se mantém constante ao longo da mola analisada. 

 

Figura 4.8 - Distribuição da energia elástica para o momento representada pela área 

hachurada. 

Caso 2: Força horizontal 

No caso da ação de uma força na horizontal, os momentos fletores nas 

extremidades de um elemento genérico   são dados por: 

        

                (4.36) 

A função linear que descreve o momento fletor  ( ) ao longo do elemento 

genérico   é dada por: 

 ( )     
 

  
(       )      (4.37) 

ou, 

 ( )   [   
 

  
(       )]      (4.38) 

A Figura 4.9 mostra o comportamento do momento fletor para um exemplo de 

aplicação de força horizontal. 
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Figura 4.9 - Função momento fletor para um elemento genérico  , quando a mola é 

composta de elementos retos. 

A energia elástica de deformação devido à flexão é dada por: 

  
 

 

  

  
∑ ∫ [   

 

  
(       )]

 
  

  
 

 
         (4.39) 

que após a integração resulta em: 

  
 

 

  

  
∑

 

 
(  
             

 ) 
           (4.40) 

Se todos os elementos tem mesmo comprimento, ou seja,     , então: 

  
 

 

  

  
        (4.41) 

Onde,  

     é o comprimento total da mola e  

  
 

 
∑

 

 
(  
             

 ) 
    caracteriza a disposição dos elementos 

da mola em relação ao eixo horizontal da linha de ação da força  . 

Segundo o teorema de Castigliano (ODEN, 1967), o deslocamento correspondente 

à ação externa de uma força na horizontal pode ser obtido pela taxa de variação da 

energia elástica com a força, isto é, 

  
  

  
      (4.42) 
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A flexibilidade para este caso pode ser obtida a partir do deslocamento quando a 

força tem valor unitário. 

  (
  

  
)
   
 
  

  
      (4.43) 

Assim, pela expressão anterior, a flexibilidade de uma mola sujeita à ação de uma 

força na horizontal depende do comprimento da mola, da geometria da mola, do 

módulo de elasticidade e do momento de inércia da seção transversal. 

A Figura 4.10 exibe um exemplo do modelo de distribuição da energia elástica para 

o caso da força aplicada na horizontal, representada pela área hachurada. Nota-se que 

a energia armazenada pelo modelo aumenta à medida que o ponto analisado se afasta 

do eixo de aplicação da força, ao passo que os pontos da mola que estão no eixo de 

aplicação da força possuem energia armazenada nula. 

 

Figura 4.10 - Distribuição da energia elástica para a força na horizontal representada 

pela área hachurada. 

Caso 3: Força vertical 

De forma similar à força aplicada na horizontal, para o caso da força na vertical, os 

momentos fletores nas extremidades de um elemento genérico   são dados por: 

        

                (4.44) 

A função linear que descreve o momento fletor  ( ) ao longo do elemento 

genérico   é dada por: 
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 ( )   [   
 

  
(       )]      (4.45) 

A Figura 4.11 mostra o comportamento do momento fletor para um exemplo de 

aplicação de força vertical. 

 

Figura 4.11 - Função momento fletor para um elemento genérico   provocado por uma 

força na vertical. 

A energia elástica de deformação devido à flexão é dada por: 

  
 

 

  

  
∑ ∫ [   

 

  
(       )]

 
  

  
 

 
         (4.46)  

que após a integração resulta em: 

  
 

 

  

  
∑

 

 
(  
             

 ) 
           (4.47)  

Se todos os elementos tem mesmo comprimento, ou seja,     , então: 

  
 

 

  

  
        (4.48) 

Onde, 

     é o comprimento total da mola e  
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∑

 

 
(  
             

 ) 
    caracteriza a disposição dos elementos 

da mola em relação ao eixo vertical da linha de ação da força  . 

Segundo o teorema de Castigliano (ODEN, 1967), o deslocamento correspondente 

à ação externa de uma força na vertical pode ser obtido pela taxa de variação da 

energia elástica com a força, isto é, 

  
  

  
      (4.49) 

A flexibilidade para este caso pode ser obtida a partir do deslocamento quando a 

força tem valor unitário. 

  (
  

  
)
   
 
  

  
      (4.50) 

Assim, pela expressão anterior, a flexibilidade de uma mola sujeita à ação de uma 

força na vertical depende do comprimento da mola, da geometria da mola, do módulo 

de elasticidade e do momento de inércia da seção transversal. 

A Figura 4.12 exibe um exemplo do modelo de distribuição da energia elástica para 

o caso da força aplicada na vertical, representada pela área hachurada. Pode-se 

observar que a energia armazenada aumenta à proporção que o ponto analisado se 

afasta do ponto de aplicação da força, ou seja, à medida que aumenta a distância do 

eixo de aplicação da força. 

 

Figura 4.12 - Distribuição da energia elástica para a força na vertical representada pela 

área hachurada. 
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4.5 Dinâmica do Sistema massa-mola 

Considerando separadamente os três casos de estímulos externos agindo sobre o 

sistema massa-mola, ilustrado anteriormente na Figura 4.5, como referência 

geométrica para a construção de um sistema de osciladores, busca-se então 

caracterizar a inter-relação entre os comportamentos dinâmicos dos mesmos. 

Como demonstrado na seção anterior, a flexibilidade para as três forças externas 

(momento, força horizontal e força vertical) é obtida pelas seguintes expressões, 

respectivamente: 

   (
   

  
)
   

  

   (
   

  
)
   

  

   (
   

  
)
   

  

Como a força externa foi retirada das equações, o sistema inicia o movimento 

modelado pelas seguintes equações diferenciais para os três casos de estímulos 

externos, respectivamente: 

  ̈( )  
 

  
 ( )     

  ̈( )  
 

  
 ( )     

  ̈( )  
 

  
 ( )     

Onde   é momento de inércia da massa.  

As três equações anteriores correspondem à dinâmica de osciladores harmônicos. 

Os correspondentes períodos naturais de vibração para cada força externa são dados 

pelas seguintes equações, respectivamente: 

     √     

     √     
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     √      
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5 METODOLOGIA 

5.1 Área de Estudo 

A área escolhida para estudo situa-se na plataforma continental do Estado de 

Campeche (México) e constitui a maior província petrolífera no Golfo do México 

(VILLALÓN, 1998). A presença de uma notável exsudação de óleo no mar, localizada 70 

km a norte da Cidade de Carmen, colaborou para a definição do primeiro poço 

exploratório na região (Chac-1). A descoberta passou a se chamar Complexo de 

Cantarell, o maior campo de petróleo na América do Norte e o oitavo maior do mundo, 

conforme CARMALT & JOHN (1986). A Figura 5.1 exibe a área de estudo e os frames 

das imagens do satélite RADARSAT-1 utilizadas na pesquisa (Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4). 

Várias plataformas de petróleo estão localizadas nessa região, a qual apresenta 

constantes e conhecidas manchas de óleo de diversos tamanhos originadas de 

exsudações. A projeção cartográfica que utilizamos neste trabalho foi a Universal 

Transversa de Mercator (UTM), zona 15 e datum WGS-84. 

 

Tabela 5.1 - Coordenadas de canto do 

frame da imagem RADARSAT-1 SCN1 

adquirida em 22 de Julho de 2001. 

 

 

Tabela 5.2 - Coordenadas de canto do 

frame da imagem RADARSAT-1 W1 

adquirida em 09 de Agosto de 2001. 

 

 

Tabela 5.3 - Coordenadas de canto do 

frame da imagem RADARSAT-1 W1 

adquirida em 24 de Novembro de 2000. 

 

Tabela 5.4 - Coordenadas de canto do 

frame da imagem RADARSAT-1 W1 

adquirida em 28 de Julho de 2000. 

 

Vértice Latitude (N) Longitude (W)

1 18º 22’ 42,1” 93º 13’ 8,9” 

2 21º 13’ 39,4” 93º 53’ 43,6” 

3 21º 35’ 36,5” 90º 59’ 26,8” 

4 18º 43’ 59,3” 90º 24’ 11,5” 

Vértice Latitude (N) Longitude (W)

1 19º 3’ 56,6” 93º 41’ 45,2” 

2 20º 31’ 44,9” 93º 23’ 7,7” 

3 20º 11’ 47,6” 91º 40’ 41,3” 

4 18º 43’ 59,3” 92º 0’ 38,6” 

Vértice Latitude (N) Longitude (W)

1 18º 22’ 2,2” 93º 13’ 8,9” 

2 19º 49’ 50,5” 93º 33’ 46,3” 

3 20º 9’ 47,9” 91º 51’ 19,9” 

4 18º 42’ 39,5” 91º 32’ 42,3” 

Vértice Latitude (N) Longitude (W)

1 18º 52’ 38,1” 92º 41’ 13,2” 

2 20º 22’ 26,2” 92º 21’ 15,9” 

3 20º 1’ 48,9” 90º 38’ 49,5” 

4 18º 32’ 40,8” 90º 58’ 46,9” 



60 

 

 

Figura 5.1 - Mapa da localização da área de estudo com a batimetria associada. 

5.2 Uso de imagens SAR para detecção de óleo 

Resultado de um sofisticado processamento dos dados de radar (amplitude, tempo 

e fase), as imagens SAR fornecem importantes informações para o estudo da superfície 

do mar. O mecanismo físico que permite a detecção de óleo nesse ambiente é o 

amortecimento de ondas capilares. Em geral, tais feições são pequenas, com 

comprimento centimétrico, bem como responsáveis pelo retroespalhamento da 

energia eletromagnética transmitida pelo radar através do mecanismo de dispersão 

Bragg (JOHANNESSEN et al., 1994), como visto no Capítulo 2. Como resultado, as 

regiões oceânicas cobertas com óleo aparecem escuras nas imagens SAR, em razão da 

diminuição do retroespalhamento ocasionada pela redução da amplitude das ondas 

capilares, favorecendo a reflexão especular do pulso do radar. 
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Apesar das imagens SAR serem muito úteis para a detecção de óleo em ambiente 

marinho, algumas condições particulares do mar são conhecidas por limitar a utilidade 

das mesmas para detecção de óleo. Ventos muito fracos não produzem rugosidade 

capaz de fornecer retroespalhamento suficiente para contrastar manchas de óleo no 

mar. Ventos muito fortes podem produzir demasiada turbulência na superfície do 

oceano, o que torna muito difícil ou impossível detectar uma mancha. O intervalo de 

velocidade do vento considerado ideal para detecção de óleo utilizando imagens SAR 

está entre 3 e 8 m/s (STAPLES & HODGINS, 1998; MIRANDA et al., 2004). Além disso, 

uma forte chuva na superfície do oceano pode produzir turbulência capaz de 

enfraquecer as ondas capilares. Isso pode resultar numa área de baixo 

retroespalhamento de radar no centro da célula de chuva, ocasionando feições escuras 

para esta região central nas imagens e uma área de retroespalhamento mais elevado 

nas zonas circundantes (JOHANNESSEN et al., 1994; RORIZ, 2006). Deste modo, regiões 

que contêm células de chuva tornam a detecção de óleo uma tarefa muito difícil. 

Outros fenômenos, como zonas de sombra de ondas atrás de grandes estruturas como 

ilhas ou grandes embarcações e óleos biogênicos, também produzem regiões de baixo 

retroespalhamento, o que pode levar a erros de interpretação (FU & HOLD, 1982; 

MIRANDA et al., 2004; FINGAS & BROWN, 1997a; SILVA et al., 2013).  

O ângulo de incidência do feixe eletromagnético transmitido pelo radar é outro 

fator importante a ser considerado na interpretação das imagens. Com efeito, ângulos 

de incidência entre 10° e 40° favorecem a detecção de óleo. A capacidade de 

discriminação também depende do tamanho da área coberta pelo óleo, da espessura e 

viscosidade do material e da resolução espacial das imagens RADARSAT-1 escolhidas.  

Nesse trabalho, foram utilizadas imagens RADARSAT-1 com os módulos de 

aquisição ScanSAR Narrow 1 (SCN1) e Wide 1 (W1). O módulo SCN1 fornece uma visão 

sinóptica (visão ampla de um local) da área de estudo, visto que é caracterizado por 

uma cobertura nominal de 300 km × 300 km, ângulo de incidência variando de 20° a 

40° e resolução nominal de 50 m. O módulo W1 fornece uma visão mais detalhada da 

área de estudo, com uma cobertura nominal de 165 km x 165 km, ângulo de incidência 

variando de 20° a 31° e resolução nominal de 30 m. 
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5.3 Análise da dinâmica fractal aplicada a imagens RADARSAT-1 

O método mais usado para calcular a dimensão fractal é o Box-counting, o qual 

estima a dimensão fractal de uma imagem a partir da inclinação da reta formada pelo 

gráfico do log do número de cubos que abrangem a imagem versus o log do tamanho 

do cubo. O método Box-counting funciona apenas com a dimensão geométrica da 

imagem e não explora propriedades físicas. Este método tem algumas deficiências (e. 

g., a escolha do tamanho mínimo e máximo de cubo, efeitos de borda e da escala da 

imagem), que geralmente levam a uma subestimação da dimensão fractal (BERIZZI et 

al., 2006; KELLER et al., 1987). 

O mecanismo proposto na presente tese para o estudo da superfície do mar é 

baseado no comportamento dinâmico do sistema massa-mola, onde a geometria da 

mola está associada à rugosidade da superfície do mar. O sistema massa-mola tem um 

período natural de vibração, que depende da massa e da capacidade de armazenar 

energia elástica da mola. A energia elástica armazenada depende da força externa 

atuando na mola, da geometria da mola, da seção transversal e do módulo de 

elasticidade. Consideramos molas com o mesmo módulo de elasticidade e seção 

transversal. 

A geometria da mola é construída a partir de “transect lines”, linhas que cruzam a 

imagem RADARSAT-1 e fornecem o valor do tom de cinza (DN – Digital Numbers) de 

cada pixel que elas atravessam. Tais valores formam os picos e vales da geometria da 

mola. 

Cada mola gerada a partir de uma “transect line” é fixada (engastada) em uma 

extremidade, sendo a outra ligada a uma massa. O problema de identificação consiste 

em: a partir da geometria da mola original construir uma sequência sucessiva de 

amostras por meio de cortes eliminando partes da mola, como ilustra a Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Ilustração de uma sequência massa-mola construída a partir de uma 

“transect line”. 

Foram considerados três tipos de forças externas atuando sobre cada mola, os 

quais são denominados de momento  , força horizontal   e força vertical  , como 

exibido na Figura 5.3. Cada força externa produz um efeito direto correspondente em 

termos de rotação ou deslocamento de massa. O momento   produz uma rotação  , 

a força horizontal   produz um deslocamento horizontal   e a força vertical   produz 

um deslocamento vertical  . 

 

Figura 5.3 - Tipos de estímulos externos (forças) e suas direções correspondentes 

(rotação e deslocamentos). 

Uma vez submetida à atuação de um estímulo externo, casos 1, 2 ou 3 acima, a 

mola sofre deformação até atingir uma configuração de equilíbrio. Desse modo, a mola 

armazena certa quantidade de energia potencial elástica. Como mostrado no capítulo 

anterior, a energia elástica armazenada devido à flexão é obtida pela equação 
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∫ [ ( )] 
 

 
    

Onde: 

  é o módulo de elasticidade; 

  é o momento de inércia da seção transversal; 

 ( ) é a distribuição do momento de flexão ao longo da mola; 

  é o comprimento total da mola. 

Cada força externa possui um momento de flexão distribuído de maneira diferente 

ao longo da mola, como apresentado no capitulo 4. No caso do momento  , o 

momento fletor se distribui de maneira uniforme ao longo de toda a extensão da mola. 

No caso das forças horizontal e vertical, o momento de flexão aplicado em um ponto   

é obtido pelo produto da força aplicada com a distância percorrida entre as posições 

inicial e final do ponto. 

Como estabelecido na seção 4.5, os períodos naturais de vibração para cada força 

externa (momento, força horizontal e força vertical) são dados, respectivamente, pelas 

seguintes equações: 

     √     

     √     

     √     

Na abordagem dinâmica, a dimensão fractal é obtida a partir da relação logarítmica 

entre o período natural de vibração e o tamanho da amostra. Para provar a viabilidade 

da utilização da dimensão fractal dinâmica no estudo da superfície do mar para 

caracterização de alvos, usou-se como exemplo o sistema da triádica de Koch obtido 

por amostragem como geometria de referência. Onde cada amostra é associada a um 

oscilador, modelo ilustrado na Figura 5.4 e detalhado por BARROS (2011). 
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Figura 5.4 - Sistema de osciladores formado pelo processo de amostragem da triádica 

de Koch. 

Os resultados experimentais obtidos por BARROS (2011) confirmaram as relações 

analíticas abaixo entre o período e o tamanho da amostra. 

Para o caso 1, momento: 

  

 
 (
  

 
)

 

 
                (

  

 
)  

 

 
   (

  

 
)      (5.1) 

Para os casos 2 e 3, forças horizontal e vertical: 

  

 
 (
  

 
)
  
 

 
 ̅                 (

  

 
)  [  

 

 
]    (

  

 
)      ̅       (5.2) 

Onde: 

  é a dimensão fractal; 

 ̅  (   
 ) (   

 )⁄  é um termo de perturbação que depende da geometria da 

mola, da solicitação externa e da proporção da amostragem. 

Como apresentado no capítulo anterior,   assume os seguintes valores: 

 para força horizontal,    
 

 
∑

 

 
(  
             

 ) 
    ; 

 para força vertical,    
 

 
∑

 

 
(  
             

 ) 
   . 
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Em outro experimento, considerando a mesma triádica de Koch como geometria de 

referência e amostras cujo diâmetro é dado por 

  
    
          

foram obtidos os gráficos da Figura 5.5, que apresentam a variação dos períodos de 

vibração das amostras em relação aos seus diâmetros para (a) r = 1,3 e (b) r = 2,0. 

 

Figura 5.5 - Variação do período de vibração com a componente horizontal do 

comprimento, considerando (a) r = 1,3 e (b) r = 2,0 para a geometria da triádica de 

Koch. Modificado de BARROS (2011). 

A Tabela 5.5 mostra os valores para a dimensão fractal dinâmica obtida pela 

inclinação s da reta que minimiza a soma dos quadrados dos erros para cada conjunto 

de pontos dos gráficos anteriores. Além disso, traz as aproximações para a dimensão 

fractal D da triádica de Koch obtidas pelas expressões 5.1 e 5.2. 

Tabela 5.5 - Inclinações s obtidas pelas inclinações das retas que minimizam as somas 

dos quadrados dos erros dos gráficos da Figura 5.5 e estimação da dimensão fractal D 

da triádica de Koch, modificado de BARROS (2011). 

 
s D 

 
r = 1,3 r = 2,0 r = 1,3 r = 2,0 

Rotação 0,630722 0,632399 1,26144 1,264798 

Deslocamento horizontal 1,637792 1,632758 1,275584 1,265516 

Deslocamento vertical 1,631566 1,631935 1,263132 1,26387 
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Como mostrado no capítulo 3, o valor da dimensão fractal da triádica de Koch é 

1,2619. Deste modo, o cálculo da dimensão fractal dinâmica convertido para dimensão 

fractal no método da amostragem aplicado à triádica de Koch apresentou erros em 

torno de 1%. 

5.4 Metodologia Aplicada e Ferramentas utilizadas 

A metodologia aplicada na presente dissertação, representada esquematicamente 

na Figura 5.6, segue o seguinte procedimento para discriminação de manchas de óleo 

e outros alvos na superfície do mar: 

1. Selecionar a imagem SAR a ser estudada; 

Neste trabalho, foram empregadas imagens de radar orbitais ascendentes e 

descendentes de regiões do Golfo do México previamente interpretadas por 

RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2000 e 2001); 

2. Definir regiões lineares, “transect lines”, horizontais e verticais na imagem 

escolhida; 

Cada ponto (pixel) da linha definida possui uma informação de tom de cinza 

(DN – Digital Number) que varia de 0 a 255 (8 bits); essa informação fornece 

uma medida de rugosidade da superfície do mar; 

3. Aplicar o algoritmo que avalia o comportamento fractal dinâmico das “transect 

lines” definidas; 

O algoritmo utiliza a geometria obtida pela variação da escala de cinza da 

“transect line” no sistema massa mola e fornece o comportamento fractal 

dinâmico a partir de propriedades físicas do ambiente marinho; 

4. Detectar os alvos na superfície do mar; 

A detecção dos alvos é feita a partir de informações de mudanças de inclinação 

na escala logarítmica, indicando alterações no padrão da superfície do mar; 

5. Caracterizar os alvos através da dimensão fractal dinâmica. 
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A caracterização dos alvos é feita através da análise numérica dos valores de 

dimensão fractal dinâmica obtidos pela aplicação dos três estímulos externos 

ao sistema massa mola.  

 

Imagem SAR Transect lines
Fractal 

dinâmico
Detecção de 

alvos
Caracterização 

dos alvos

 

Figura 5.6 - Passos para detectar e classificar alvos na superfície do mar utilizando a 

dimensão fractal dinâmica. 

 

As ferramentas utilizadas neste trabalho estão descritas a seguir:  

 ArcGIS  

O ArcGIS é um pacote desenvolvido e comercializado pela empresa ESRI 

(Environmental Systems Research Institute), http://www.esri.com/, que permite a 

manipulação, análise e gerenciamento de dados georreferenciados, tanto em formato 

matricial quanto vetorial. Este conjunto de programas disponibiliza, no ambiente de 

um Sistema de Informações Geográficas (SIG), ferramentas para a visualização 

sobreposta de informações, as quais também permitem a visualização e edição dos 

dados de entrada, bem como a criação de produtos deles derivados (DORNELAS, 

2013). A aplicação do ArcGIS versão 9.3 neste trabalho foi de grande valia na 

visualização das imagens de radar orbitais georreferenciadas, fornecendo informações 

de latitude, longitude e tons de cinza de cada pixel variando numa escala de 8 bits (0 a 

255). Também foram obtidas informações de escala e coordenadas geográficas dos 

pontos cardeais. 

 Compilador Fortran (G95) 

O Compilador Fortran (G95) foi utilizado como plataforma de desenvolvimento 

do algoritmo que calcula a dimensão fractal dinâmica. O G95 é um compilador Fortran 

95, que pode ser obtido gratuitamente no site do Projeto G95: http://www.g95.org. O 

Projeto G95 começou por volta do ano 2000 e é mantido pela comunidade de 

desenvolvedores de software livre. 

http://www.g95.org/
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 Gnuplot 

O Gnuplot é um programa executado a partir de linhas de comando capaz de 

plotar gráficos de funções matemáticas em duas ou três dimensões. Este software 

pode ser obtido gratuitamente no site http://www.gnuplot.info/. A versão 4.6 desta 

ferramenta foi utilizada para plotar os gráficos relacionados à dimensão fractal e 

curvas com variações do tom de cinza das imagens SAR. 

 Microsoft Excel 

O Microsoft Excel faz parte do pacote Microsoft Office, 

http://office.microsoft.com/pt-br/; sua função primordial é disponibilizar recursos 

para criação de planilhas eletrônicas. Neste trabalho, foi utilizado o Microsoft Excel 

2010 na elaboração de tabelas, além de auxiliar na extração de dados do ArcGIS. 

  Notepad++ 

Programa distribuído como software livre, o Notepad++ é uma ferramenta de 

código aberto, empregada como editor de texto e de código fonte, http://notepad-

plus-plus.org/. Nesta pesquisa, foi usada a versão 6.4.5 deste aplicativo como editor do 

código Fortran e dos arquivos de entrada e saída para este código. 

 Photoshop 

Desenvolvido pela Adobe Systems, o Photoshop é o software de edição de imagem 

mais usado por profissionais na manipulação de produtos digitais, conforme 

http://www.adobe.com/products/photoshop.html. No presente trabalho, foi utilizada 

a versão 11.0 desse software na adequação das imagens RADARSAT-1 para os 

objetivos propostos. 

 Microsoft Visio 

Aplicativo desenvolvido pela Visio Corporation, uma empresa independente que foi 

adquirida em 2000 pela Microsoft. Desde então, o Visio foi incorporado ao pacote de 

ferramentas de produtividade, http://office.microsoft.com/pt-br/; sendo usado na 

geração de diagramas para o ambiente Windows, os quais incluem organogramas, 

fluxogramas, diagramas de redes, entre outros. O Microsoft Visio 2010 foi utilizado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems


70 

 

neste trabalho na elaboração de fluxogramas, facilitando a compreensão do estado da 

arte e da metodologia proposta. 

  



71 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para validar a metodologia desenvolvida, foram utilizadas imagens RADARSAT-1 

nos modos ScanSAR Narrow (SCN1) e Wide (W1), adquiridas em diferentes datas sobre 

regiões localizadas no Golfo do México. 

Os critérios tomados como base para a análise das manchas e para sua 

classificação como óleo ou falso alvo são exibidos nos anexos 1, 2 e 3, que 

correspondem a trabalhos desenvolvidos pela RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ 

(2000 e 2001). Partindo dessa interpretação preliminar, foi realizada a análise através 

da dimensão fractal dinâmica e, a seguir, efetuadas as interpretações com essa nova 

abordagem. 

6.1 - 1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

A imagem de 22 de Julho de 2000, que possui as coordenadas de canto 

referenciadas na Tabela 5.1 e localização mostrada na Figura 5.1, correspondente ao 

módulo SCN1 do RADARSAT-1. O produto foi obtido pelo radar em órbita ascendente, 

às 00:11:10 GMT de 22 de julho de 2001, horário local de 19:11:10 de 21 de Julho 

2001. Ela está exibida na Figura 6.1, que apresenta a região de estudo em destaque. 

Foram selecionadas duas sub-áreas da imagem original para investigar o 

comportamento do mar e dos alvos. A primeira sub-área, mostrada na Figura 6.2, 

apresenta uma região do mar sem alvos. Neste caso, foi estudado o comportamento 

da dimensão fractal dinâmica analisando apenas a rugosidade do ambiente marinho. A 

outra sub-área, exibida na Figura 6.3, apresenta uma região de mar com manchas de 

óleo e um falso alvo segundo a RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001), como 

também plataformas petrolíferas. 
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Figura 6.1 - Imagem RADARSAT-1 SCN1 ascendente de uma região do Golfo do México, 

adquirida às 00:11:10 GMT de 22 de julho de 2001, horário local de 19:11:10 de 21 de 

Julho 2001 (RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ, 2001). Ver localização na Figura 

5.1 

 

Figura 6.2 – Região do mar sem alvos (ver 

localização na Figura 6.1). 

 

Figura 6.3 – Região do mar com alvos (ver 

localização na Figura 6.1). 
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Em ambos os casos, foram definidas “transect lines” verticais e horizontais para 

medir a rugosidade da superfície do mar. 

Aplicando os três estímulos externos isoladamente (momento de flexão, força 

horizontal e força vertical) na geometria formada pela “transect line” definida, foi 

construído um gráfico que fornece o ângulo de inclinação a partir da relação 

logarítmica entre a variação do período de vibração e o tamanho da “transect line” 

incrementada pixel a pixel. Este ângulo de inclinação produz a dimensão fractal 

dinâmica da geometria. 

Para facilitar a tarefa de detecção de alvos na superfície do mar, foi construido 

outro gráfico com informações da inclinação entre a relação Log(Período) e 

Log(Tamanho da amostra). Este gráfico indica possíveis descontinuidades de padrão 

na superfície do mar e, assim, a possibilidade de se encontrar alvos. Deste modo, é 

possível isolar os alvos identificados para entender sua influência sobre o ambiente 

marinho e, em seguida, caracterizá-los a partir de informações da dimensão fractal 

dinâmica. 

O passo a passo da metodologia mostrada no capítulo anterior para os dois 

exemplos de superfície segue abaixo: 

1- Região do mar sem alvos (Figura 6.2); 

2- Região do mar com plataformas de petróleo, manchas de óleo e zona de 

falso alvo segundo RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001), (Figura 

6.3). 

Estudando primeiro o ambiente do mar sem alvos (Figura 6.2), foram definidas as 

“transect lines” verticais V1, V2 e V3, e as “transect lines” horizontais H1, H2 e H3 

(Figura 6.4). 

Para ilustrar o processo, foi escolhida a “transect line” V2, cujo gráfico (Figura 6.5) 

exibe a geometria dessa linha representada pela escala de cinza de 8 bits. 
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Figura 6.4 – “Transect lines” no mar (ver 

localização na Figura 6.1). 

 

Figura 6.5 – Escala de cinza da “transect 

line” V2 (ver localização na Figura 6.4). 

Esta curva é utilizada como representativa da geometria da mola no sistema massa 

mola, cujo período de oscilação é baseado na lei de conservação de energia. Assim, 

num instante, o sistema armazena energia potencial elástica de forma diferente para 

cada força externa aplicada isoladamente, a qual, logo em seguida, é transformada em 

energia cinética e vice-versa. A relação logarítmica entre o período natural 

   (    ⁄ ) e o tamanho da amostra    (    ⁄ ) é mostrada na Figura 6.6. A Figura 

6.7 apresenta a inclinação local da relação    (    ⁄ )    (    ⁄ )⁄ , considerando 

as forças dos três estímulos externos versus    (    ⁄ ). Essa informação é usada 

para detectar pontos de alteração no padrão da superfície do mar. 
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Figura 6.6 – Variação do período de 

vibração com o tamanho da amostra, 

considerando a geometria da “transect 

line” V2. 

 

Figura 6.7 – Inclinação local da relação entre 

a variação do período com o tamanho da 

amostra e o tamanho da amostra da 

“transect line” V2. 

Na Figura 6.6, é observada claramente uma relação linear no gráfico formado pela 

relação logarítmica. O comportamento linear do momento de flexão e das forças 

horizontal e vertical provam o padrão de auto-similaridade da superfície do mar. 

O gráfico exibido na Figura 6.7 não apresenta pontos marcantes de 

descontinuidade. De acordo com a expectativa, como não existem alvos na região 

analisada, o padrão da superfície do mar não se altera. O passo seguinte consiste na 

análise da dimensão fractal dinâmica para o momento de flexão e para as forças 

horizontal e vertical. Estes valores estão apresentados na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical da “transect line” V2. 

 
 

Para a segunda sub-área da imagem original de 22 de Julho de 2001, região do mar 

com manchas de óleo e plataformas petrolíferas segundo RADARSAT Internacional & 

Momento Horizontal Vertical Pontos

V2 0,507 0,519 1,502 1621

Dimensão fractal dinâmica - Vertical
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COPPE/UFRJ (2001) (Figura 6.3), foram repetidos todos os passos efetuados no 

primeiro exemplo. Neste caso a “transect line” escolhida foi a V4 (Figura 6.8). A Figura 

6.9 mostra a ampliação de V4 na área de cruzamento de uma região de mancha de 

óleo, polígono 214 de RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001), e o complexo 

AKAL-G, composto de 11 plataformas. Os resultados gerados são exibidos na Figura 

6.10, que mostra o gráfico da relação logarítmica entre o período natural de vibração e 

o tamanho da amostra. Além disso, a Figura 6.11 apresenta os gráficos das inclinações 

locais da relação    (    ⁄ )    (    ⁄ )⁄  versus    (    ⁄ ), correspondentes a 

cada um dos estímulos externos exibidos na Figura 6.10.  

 

Figura 6.8 – Região do mar com óleo e 

plataformas petrolíferas cruzadas pela 

“transect line” V4 (ver localização na 

Figura 6.1). 

 

Figura 6.9 – Ampliação da Figura 6.8 na 

região em que V4 cruza a mancha de óleo 

e o complexo de plataformas petrolíferas 

AKAL-G. 
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Figura 6.10 – Variação do período de 

vibração com o tamanho da amostra, 

considerando a geometria da “transect 

line” V4. 

 

Figura 6.11 – Inclinação local da relação 

entre a variação do período com o 

tamanho da amostra e o tamanho da 

amostra da “transect line” V4. 

 O gráfico da Figura 6.11 mostra claramente dois pontos de perturbação do 

padrão da superfície do mar. Isso ocorre primeiramente devido à influência da mancha 

de óleo e, logo em seguida, do complexo de plataformas de petróleo AKAL-G. Tal 

resultado prova que é possível detectar matérias (filmes de óleo) ou objetos que 

estejam sobre a superfície do mar a partir da abordagem da dimensão fractal 

dinâmica. 

A Tabela 6.2 mostra o valor da dimensão fractal dinâmica para os três casos de 

estímulos externos aplicados, momento de flexão e forças horizontal e vertical. 

Tabela 6.2 – Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical da “transect line” V4. 

Dimensão fractal dinâmica - Vertical 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

V2 0,531 0,557 1,536 1402 

 

Comparando os valores de dimensão fractal dinâmica das Tabelas 6.1 e 6.2, casos 

de regiões com apenas água do mar e de mar com influência de mancha de óleo e 

plataformas, não se nota um bom contraste entre elas. Isso ocorreu porque uma área 
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pequena coberta de óleo, plataformas ou outro material ou objeto que a “transect 

line” cruza não foi capaz de mudar a inclinação da reta e, consequentemente, a 

dimensão fractal dinâmica, de uma longa “transect line” que cruza a imagem SAR. 

Entretanto, isolando a região de óleo e de plataforma na “transect line” V4 identificada 

na Figura 6.9, verifica-se resultados substancialmente diferentes, conforme a Tabela 

6.3. 

Tabela 6.3 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical em regiões de óleo e plataformas petrolíferas. 

 
 

Partindo para a etapa de caracterização dos alvos, as Figuras 6.12, 6.13 e 6.14 

exibem detalhadamente aqueles realçados na Figura 6.3 e apresentam as “transect 

lines” verticais e horizontais cruzando as seguintes regiões: mancha de óleo, polígono 

214 de RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001); falso alvo, polígono 200 de 

RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001); complexos de plataformas de petróleo 

AKAL-TGP, AKAL-G e AKAL-C a serem estudadas. 

 

Figura 6.12 – “Transect lines” cruzando manchas de óleo (ver localização na Figura 6.3). 

V4 Momento Horizontal Vertical Pontos

Óleo 0,383 0,407 1,268 25

Plataformas 0,408 0,718 1,085 9

Dimensão fractal dinâmica
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Figura 6.13 – “Transect lines” cruzando falso alvo (ver localização na Figura 6.3). 

 

 

Figura 6.14 – “Transect lines” cruzando os complexos de plataformas de petróleo 

AKAL-TGP, AKAL-G e AKAL-C (ver localização na Figura 6.3). 
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A Tabela 6.4 mostra a inclinação, a dimensão fractal dinâmica, para as “transect 

lines” verticais e horizontais locais, ou seja, a parte interna ao polígono que as 

“transect lines” cruzam, que são: regiões de mancha de óleo; falso alvo; plataformas; 

mar sem alvos, onde se considerou toda a extensão das “transect lines” cruzando a 

imagem SAR. 

Tabela 6.4 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical referentes às regiões de óleo e falso alvo (RADARSAT Internacional & 

COPPE/UFRJ, 2001), plataformas e mar sem alvos.  
 

 
 

O primeiro importante ponto observado foi a estabilidade do ambiente marinho. 

Analisando os resultados das “transect lines” verticais e horizontais, pode-se notar 

baixos valores de desvio padrão relacionados ao momento de flexão e às forças 

horizontal e vertical para o mar, se comparado com as demais regiões. No caso do 

momento e da força horizontal, os valores de dimensão fractal dinâmica ficaram 

Óleo - Dimensão fractal dinâmica Óleo - Dimensão fractal dinâmica 
Momento Horizontal Vertical Momento Horizontal Vertical 

V5 0,275 0,101 1,260 H5 0,261 0,178 0,922 
V6 0,352 0,201 1,216 H6 0,177 0,020 1,286 
V7 0,490 0,414 1,645 H7 0,399 0,565 1,238 

Média 0,372 0,239 1,374 Média 0,279 0,255 1,149 
Desvio padrão 0,109 0,160 0,236 Desvio padrão 0,112 0,280 0,197 

Falso alvo - Dimensão fractal dinâmica Falso alvo - Dimensão fractal dinâmica 
Momento Horizontal Vertical Momento Horizontal Vertical 

V8 0,642 0,485 1,521 H8 0,810 0,652 1,742 
V9 0,685 0,564 1,626 H9 0,922 0,722 1,847 
V10 0,786 0,540 1,709 H10 0,582 0,507 1,568 

Média 0,704 0,529 1,619 Média 0,771 0,627 1,719 
Desvio padrão 0,074 0,041 0,094 Desvio padrão 0,173 0,110 0,141 

Plataformas - Dimensão fractal dinâmica Plataformas - Dimensão fractal dinâmica 
Momento Horizontal Vertical Momento Horizontal Vertical 

V11 0,435 0,742 1,139 H11 0,525 0,619 1,340 
V12 0,408 0,718 1,085 H12 0,526 0,948 1,265 
V13 0,208 0,264 0,996 H13 0,371 0,507 1,239 

Média 0,350 0,575 1,073 Média 0,474 0,691 1,281 
Desvio padrão 0,124 0,269 0,072 Desvio padrão 0,089 0,229 0,052 

Mar - Dimensão fractal dinâmica Mar - Dimensão fractal dinâmica 
Momento Horizontal Vertical Momento Horizontal Vertical 

V1 0,487 0,503 1,486 H1 0,528 0,519 1,507 
V2 0,507 0,519 1,502 H2 0,512 0,487 1,499 
V3 0,515 0,522 1,514 H3 0,500 0,467 1,493 

Média 0,503 0,515 1,501 Média 0,513 0,491 1,499 
Desvio padrão 0,014 0,010 0,014 Desvio padrão 0,014 0,026 0,007 

Resultados verticais Resultados horizontais 
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próximos a 0,5 em todos os experimentos. Já para a força vertical, os resultados 

ficaram próximos a 1,5 para todos os experimentos. Isso confirma que, em condições 

normais e sujeita à ação do vento, a superfície do mar apresenta irregularidades que 

podem ser caracterizadas por padrões de auto-similaridade. 

Em geral, as áreas cobertas com óleo, segundo RADARSAT Internacional & 

COPPE/UFRJ (2001), apresentam dimensão fractal dinâmica menor nos três estímulos 

externos para as “transect lines” verticais e horizontais, se comparadas com o padrão 

do mar. Deste modo, indica-se que as regiões cobertas com óleo podem ser 

detectadas na superfície do mar por meio da análise da dimensão fractal dinâmica. 

É interessante notar que a abordagem da dimensão fractal dinâmica caracterizou a 

deriva de uma mancha de óleo. Por exemplo, para ambas as “transect lines” V7 e H7, 

embora continuem indicando a presença de óleo, possuem valores relativamente 

diferentes que V5, V6 e H5 e H6, respectivamente. Na verdade, essas “transect lines” 

atravessam uma zona mista de óleo e água, as quais, neste caso, apresentam valores 

mais elevados para os três estímulos externos que os outros dois casos de óleo. De 

acordo com MARGANY (2009b), à medida que a mancha de óleo vai se tornando mais 

fina, o valor da dimensão fractal aumenta. Verifica-se esse mesmo comportamento 

para a dimensão fractal dinâmica. De fato, uma espessa camada de óleo amortece 

consideravelmente as ondas capilares, diminuindo fortemente ou eliminando o efeito 

Bragg, o que reduz consideravelmente a rugosidade da superfície do mar, se 

comparada com uma região em que a mancha de óleo é mais fina. 

Os valores de desvio padrão elevados no caso das plataformas de petróleo 

ocorreram pelo fato das “transect lines” V13 e H13 se apresentarem muito diferentes 

para as três forças externas. Isso pode ser explicado pelo fato das referidas “transect 

lines” atravessarem um grande complexo de plataformas (AKAL-C), composto de 23 

plataformas de petróleo. Tal diferença pode ser identificada pela dimensão fractal 

dinâmica. Esse fino detalhe nos resultados enfatiza o potencial da abordagem física 

para discriminar objetos distintos sobre a superfície do oceano. Ao comparar os 

números da dimensão fractal dinâmica das plataformas com o ambiente marinho, 

observa-se que, embora os valores do momento de flexão e da força vertical sejam 
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mais baixos que o mar, o valor da inclinação relacionada à força horizontal é superior 

ao ambiente marinho. Isso confirma que pequenos objetos como plataformas de 

petróleo podem ser mapeados pela alteração provocada no padrão do mar através da 

dimensão fractal dinâmica. 

Os resultados da região de falso alvo, segundo RADARSAT Internacional & 

COPPE/UFRJ (2001), em comparação com o ambiente marinho, mostraram bom 

contraste entre essas duas regiões. A zona de falso alvo apresenta valores médios 

maiores que as do ambiente marítimo para a dimensão fractal dinâmica das “transect 

lines” verticais e horizontais. 

É importante ressaltar a discriminação entre a zona de falso alvo e as regiões de 

mancha de óleo pela abordagem da dimensão fractal dinâmica. De acordo com a 

interpretação de RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001), que classificou as 

regiões como falso alvo ou manchas de óleo, a análise da dimensão fractal dinâmica 

mostrou que essas regiões possuem características diferentes. Enquanto a área 

coberta com óleo apresenta valores de dimensão fractal menor que o mar, a zona de 

falso alvo possui a média para os três valores de forças externas maior do que a 

superfície marinha. 

Comparando os valores médios das “transect lines” verticais e horizontais, não 

notamos grandes diferenças entre eles, especialmente para o ambiente marinho, que 

mostra um valor aproximadamente constante de dimensão fractal dinâmica. Assim, 

pode-se concluir que esta imagem analisada apresenta um comportamento isotrópico 

da superfície do mar. 

6.2 - 2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

A imagem de 09 de Agosto de 2001, cujas coordenadas de canto são apresentadas 

na Tabela 5.2 e localização na Figura 5.1, foi fornecida no módulo W1 do RADARSAT-1 

e obtida com o radar em órbita descendente, às 12:10:52 GMT de 09 de Agosto de 

2001, horário local de 07:10:52 de 09 de Agosto de 2001. Tal imagem está exibida na 

Figura 6.15, a qual apresenta a região de estudo em destaque. 
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Figura 6.15 - Imagem RADARSAT-1 W1 descendente de uma região do Golfo do 

México, adquirida às 12:10:52 GMT de 09 de Agosto de 2001, horário local de 07:10:52 

de 09 de Agosto de 2001 (RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ, 2001). Ver 

localização na Figura 5.1 

O estudo dessa imagem restringe-se à análise dos valores de dimensão fractal 

dinâmica, com o intuito de verificar seu comportamento numa região de vento 

relativamente alto de Leste para Oeste. A velocidade e adireção do vento podem ser 

observadas na Figura 6.16. Cabe ressaltar que esse mapa de vento a 10 m da superfície 

fornecido pelo satélite QuikSCAT foi adquirido 10 minutos e 52 segundos antes da 

passagem do satélite RADARSAT-1, sendo um bom produto para representar as 

condições eólicas no momento da obtenção da imagem de radar. 
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Figura 6.16 – Produto do satélite QuikSCAT com o mapa de vento a 10 metros da 

superfície, adquirido às 12:00:00 GMT de 09 de Agosto de 2001, horário local de 

07:00:00 de 09 de Agosto de 2001, incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 W1 de 

09 de Agosto de 2001 (RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ, 2001). 

A Figura 6.17 mostra a área de estudo com as maiores “transect lines” horizontais e 

verticais definidas. Os resultados de valores de dimensão fractal dinâmica para essas 

“transect lines” são mostrados na Tabela 6.5. Além disso, a Figura 6.17 exibe, 

delimitadas em vermelho, quatro regiões onde foi estudado localmente o 

comportamento fractal dinâmico na deriva de óleo.  
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Figura 6.17 – “Transect lines” maiores no mar (ver localização na Figura 6.15). “A” 

refere-se à Figura 6.18; “B” à Figura 6.19; “C” à Figura 6.20; “D” à Figura 6.21. 

Tabela 6.5 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical para as maiores “transect lines” da imagem de 09 de Agosto de 2001. 

 
 

Na Tabela 6.5, pode-se observar que as “transect lines” V1T e V3T apresentaram 

valores de dimensão fractal dinâmica maiores que V2T para os três estímulos externos. 

Acredita-se que esse comportamento ocorreu devido ao fato desta última, segundo 

RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001), no polígono 275 mostrado no anexo 2, 

atravessar uma região relativamente extensa de mancha de óleo. Deste modo, pode-

se verificar que a presença de óleo no mar influencia significativamente no valor da 

dimensão fractal dinâmica das linhas perpendiculares à direção do vento, 

principalmente na eventualidade de vento relativamente forte, como é o caso dessa 

imagem.  

Momento Horizontal Vertical Pontos Momento Horizontal Vertical Pontos

V1T 0,531 0,601 1,536 1119 H1T 0,512 0,496 1,488 1183

V2T 0,477 0,426 1,459 1119 H2T 0,542 0,541 1,529 1183

V3T 0,534 0,539 1,521 1119 H3T 0,511 0,506 1,525 1183

Dimensão fractal dinâmica - Vertical - Mar Dimensão fractal dinâmica - Horizontal- Mar
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No caso das “transect lines” horizontais, não se pode notar diferenças 

consideráveis nos valores. Entende-se que os valores de dimensão fractal para o mar 

não sofrem grande influência do óleo quando as linhas analisadas são paralelas à 

direção do vento, como pode ser observado nos valores de H1T, H2T e H3T.  

Para estudar de forma mais detalhada as áreas destacadas na Figura 6.17, é 

apresentada, na Figura 6.18, a primeira região de análise local, onde o polígono de 

número 275 é identificado como óleo segundo RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ 

(2001). Os resultados das linhas verticais e horizontais são exibidos nas Tabelas 6.6 e 

6.7, respectivamente. 

 

Figura 6.18 – Primeira região de análise da imagem de 09 de Agosto de 2001 (ver 

localização “A” na Figura 6.17). 

Tabela 6.6 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando a deriva do óleo pela ação do vento na região da Figura 6.18. 

Dimensão fractal dinâmica - Vertical 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

V1-1 0,346 0,141 1,319 36 

V1-2 0,602 0,366 1,424 36 

V1-3 0,657 0,695 1,544 36 
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Analisando os valores de dimensão fractal dinâmica, pode-se observar que, à 

medida que o óleo vai derivando em função do vento, os resultados dos três estímulos 

externos para as “transect lines” verticais vão aumentando. Deste modo, ao passo que 

o óleo vai derivando, menor a sua influência nas características físicas da superfície do 

mar. 

Tabela 6.7 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando áreas com e sem óleo na região da Figura 6.18. 

Dimensão fractal dinâmica - Horizontal 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

H1-1 0,496 0,537 1,489 64 

H1-M 0,500 0,528 1,520 64 

 

Os valores para as “transect lines” horizontais nas regiões dentro e fora da mancha 

não apresentaram variação significativa. Acredita-se que esse comportamento se deve 

à direção de vento paralela às linhas analisadas. 

A segunda região analisada é apresentada na Figura 6.19, que inclui o polígono 275 

de RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001). Os resultados das linhas verticais e 

horizontais são exibidos nas Tabelas 6.8 e 6.9, respectivamente. 

 

Figura 6.19 – Segunda região de análise da imagem de 09 de Agosto de 2001 (ver 

localização “B” na Figura 6.17). 
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Tabela 6.8 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando a deriva do óleo pela ação do vento na região da Figura 6.19. 

Dimensão fractal dinâmica - Vertical 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

V2-1 0,466 0,191 1,386 56 

V2-2 0,436 0,564 1,420 56 

V2-3 0,620 0,747 1,573 56 

 

Apesar do resultado do momento de flexão apresentar um leve decréscimo na 

transição de V2-1 para V2-2, pode-se observar uma tendência de aumento da 

dimensão fractal dinâmica na direção de deriva do óleo, principalmente para os 

valores da força horizontal que saltou de 0,191 em V2-1 para 0,747 em V2-3. 

Tabela 6.9 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando áreas com e sem óleo na região da Figura 6.19. 

Dimensão fractal dinâmica - Horizontal 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

H2-1 0,453 0,338 1,422 62 

H2-M 0,535 0,540 1,436 62 

 

Pode-se notar que as “transect lines” horizontais apresentaram valores menores 

para as três forças externas para a região com óleo, se comparada com o mar. 

A terceira região analisada, apresentada na Figura 6.20, também correspondente 

ao polígono 275 de RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001). Os resultados 

verticais e horizontais são exibidos nas Tabelas 6.10 e 6.11, respectivamente. 
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Figura 6.20 – Terceira região de análise da imagem de 09 de Agosto de 2001 (ver 

localização “C” na Figura 6.17). 

Tabela 6.10 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando a deriva do óleo pela ação do vento na região da Figura 6.20. 

Dimensão fractal dinâmica - Vertical 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

V3-1 0,503 0,244 1,416 63 

V3-2 0,510 0,347 1,471 63 

V3-3 0,523 0,512 1,445 63 

 

Ainda que o resultado da força vertical tenha apresentado uma leve queda na 

transição de V3-2 para V3-3, continuamos a observar uma tendência de aumento da 

dimensão fractal dinâmica na direção de deriva do óleo. 

Tabela 6.11 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando áreas com e sem óleo na região da Figura 6.20. 

Dimensão fractal dinâmica - Horizontal 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

H3-1 0,494 0,299 1,466 77 

H3-M 0,560 0,578 1,528 77 
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Do mesmo modo que ocorreu na segunda região de análise, os resultados das 

“transect lines” horizontais apresentaram valores menores para as três forças externas 

para a região da mancha, se comparada com o mar. 

A quarta região estudada é apresentada na Figura 6.21, onde foi analisado o 

polígono 274 identificado como óleo por RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ 

(2001). Os resultados das linhas verticais e horizontais são exibidos nas Tabelas 6.12 e 

6.13, respectivamente. 

 

Figura 6.21 – Quarta região de análise da imagem de 09 de Agosto de 2001 (ver 

localização “D” na Figura 6.17). 

Tabela 6.12 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando a deriva do óleo pela ação do vento na região da Figura 6.21. 

Dimensão fractal dinâmica - Vertical 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

V4-1 0,416 0,299 1,428 123 

V4-2 0,470 0,416 1,438 123 

V4-3 0,483 0,440 1,493 123 

 

De forma semelhante à primeira região estudada, os valores de dimensão fractal 

dinâmica vão aumentando à proporção que a mancha de óleo vai derivando. Ou seja, à 
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medida que o óleo vai se deslocando, a superfície do mar com óleo tende a ficar mais 

rugosa, influenciando no seu comportamento fractal dinâmico. 

Tabela 6.13 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando áreas com e sem óleo na região da Figura 6.21. 

Dimensão fractal dinâmica - Horizontal 

  Momento Horizontal Vertical Pontos 

H4-1 0,449 0,398 1,400 98 

H4-M 0,470 0,527 1,419 98 

 

Similarmente aos valores da segunda e terceira região, os resultados das “transect 

lines” horizontais apresentaram valores menores para as três forças externas na região 

com óleo, se comparada com o mar, com maior ênfase para a força horizontal. 

Verificando os resultados das “transect lines” verticais para avaliar o 

comportamento fractal dinâmico na deriva do óleo, nota-se que, nas quatro 

localizações da Figura 6.17, os valores fornecidos pela força horizontal aumentaram 

em todos os casos na direção de maior deriva do óleo. Sendo assim, pode-se concluir 

que esses valores fornecem um bom indicador de quanto o óleo se deslocou na 

superfície do mar, a partir da sua origem. 

6.3 - 3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

A imagem de 24 de Novembro de 2000, cujas coordenadas de canto são mostradas 

na Tabela 5.3 e localização na Figura 5.1, foi fornecida pelo módulo W1 do RADARSAT-

1 e obtida pelo radar em órbita ascendente, às 00:11:02 GMT de 24 de Novembro de 

2000, horário local de 18:11:02 de 23 de Novembro de 2000. Tal imagem está exibida 

na Figura 6.22, a qual apresenta a região de estudo em destaque. 
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Figura 6.22 - Imagem RADARSAT-1 W1 ascendente de uma região do Golfo do México, 

adquirida às 00:11:02 GMT de 24 de Novembro de 2000, horário local da região de 

18:11:02 de 23 de Novembro de 2000 (RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ, 2000). 

Ver localização na Figura 5.1 

O objetivo principal do estudo desta imagem foi a verificação da capacidade de 

detecção e caracterização de manchas de óleo através da dimensão fractal dinâmica.  

Sob supervisão de autoridades mexicanas (Secretaria de Marinha Armada do México -

SEMAR), foram realizados dois derramamentos de petróleo controlados no mar 

através de um navio. Os volumes liberados foram de 100 litros (aproximadamente 0,63 

barris) e 476 litros (aproximadamente 3 barris) de petróleo a 21,9° API (American 

Petroleum Institute). A liberação do óleo ocorreu 2 horas antes da aquisição da 

imagem RADARSAT-1 e as condições meteorológicas obtidas pelo navio nessa ocasião 

foram as seguintes: velocidade do vento variando entre 5,1 e 7,7 m/s e altura de onda 

menor que 1,22 metro. De acordo com dados do satélite QuikSCAT, a velocidade do 

vento na região do experimento variava entre 3,0 e 4,0 m/s no momento da aquisição 
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da imagem, enquanto o altímetro do satélite TOPEX-Poseidon indicava alturas de onda 

variando de 0,5 a 1,5 metro. 

 A Figura 6.23 exibe mais detalhadamente a área estudada e mostra as maiores 

“transect lines” definidas. Os resultados de dimensão fractal dinâmica para essas 

“transect lines” são mostrados na Tabela 6.14. 

 

Figura 6.23 – Região com navio e derrames controlados de óleo (ver localização na 

Figura 6.22). O derrame de 100 litros não foi identificado. Derrame de 476 litros “A” 

mostrado em detalhe na Figura 6.26; O navio “B” refere-se à Figura 6.27. 

Tabela 6.14 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical correspondentes às maiores “transect lines” da imagem de 24 de Novembro 

de 2000. 

 
 

Na Tabela 6.14 pode-se observar que os resultados não apresentaram variações 

significativas para as linhas verticais. Já no caso das “transect lines” horizontais, os 

Momento Horizontal Vertical Pontos Momento Horizontal Vertical Pontos

V1 0,539 0,522 1,510 157 H1 0,483 0,494 1,489 181

V2 0,524 0,525 1,532 157 H2 0,559 0,604 1,560 181

V3 0,508 0,528 1,509 157 H3 0,477 0,478 1,466 181

H4 0,527 0,489 1,573 181

Dimensão fractal dinâmica - Vertical Dimensão fractal dinâmica - Horizontal
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valores de H2 se mostraram consideravelmente maiores que seus vizinhos H1 e H3, 

principalmente para a força horizontal. Entende-se que esse comportamento ocorreu 

em função de H2 atravessar uma área que sofre influência do navio. 

Sabendo, pela Figura 6.23, que V2 cruza uma região de navio e a mancha de óleo 

de 476 litros e que H4 cruza a mesma região de óleo, foram plotados, nas Figuras 6.24 

e 6.25, os gráficos com as inclinações locais da relação logarítmica da variação do 

período de vibração com o tamanho da amostra versus tamanho da amostra. 

 

Figura 6.24 – Inclinação local da relação 

entre a variação do período com o 

tamanho da amostra e o tamanho da 

amostra da “transect line” V2. 

 

Figura 6.25 – Inclinação local da relação 

entre a variação do período com o 

tamanho da amostra e o tamanho da 

amostra da “transect line” H4. 

Analisando o gráfico da Figura 6.24, observa-se, na “transect line” V2, dois pontos 

de mudança de padrão na superfície do mar: o primeiro indicando o navio e o segundo 

a mancha de óleo. No gráfico da Figura 6.25, existem dois pontos de perturbação na 

superfície: o primeiro ponto indicando quando H4 entrou na região de óleo e o 

segundo demarcando quando saiu da mancha. 

Focando a análise no local em que V2 e H4 cruzam a mancha de óleo, polígono 111 

de RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2000), foram definidas V2-2 e H4-1 

representando as partes internas à mancha, além de V2-2M e H4-1M para o padrão do 
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mar local. As linhas citadas são exibidas na Figura 6.26 e os valores de dimensão fractal 

dinâmica apresentados na Tabela 6.15. 

 

Figura 6.26 – Linhas para estudo da mancha de 476 litros de óleo no cruzamento das 

“transect lines” V2 e H4 (ver localização “A” na Figura 6.23). 

Tabela 6.15 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical, representando áreas com e sem óleo no estudo da mancha de 476 litros de 

óleo (Figura 6.26). 

 
 

É interessante notar que os resultados dos três estímulos externos tanto da 

“transect line” V2-2 quanto da H4-1 ficaram menores que o padrão do mar. Deste 

modo, pode-se dizer que a mancha de 476 litros, além de detectada, foi caracterizada 

como óleo pela análise da dimensão fractal dinâmica. Observa-se também que a linha 

horizontal fornece melhor discriminação da mancha que a vertical. Entende-se que 

este comportamento se deu em função do maior número de pontos para análise.  

Foi realizado o mesmo teste com a mancha de 100 litros, porém os resultados não 

indicaram a presença do óleo na superfície do mar. Acredita-se que, usando um modo 

Momento Horizontal Vertical Pontos Momento Horizontal Vertical Pontos

V2-2 0,590 0,420 1,393 7 H4-1 0,258 0,174 1,096 18

V2-2M 0,849 0,875 1,716 7 H4-1M 0,566 0,565 1,449 18

Dimensão fractal dinâmica - Vertical Dimensão fractal dinâmica - Horizontal
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de aquisição RADARSAT-1 com melhor resolução espacial, como o “fine”, seria possível 

detectar e caracterizar essa mancha de óleo a partir da análise fractal dinâmica. 

Com o propósito de estudar o comportamento fractal dinâmico do navio, definiu-

se V2-1B e H2-1B no local em que V2 e H2 cruzaram o navio. Definiu-se também as 

linhas vizinhas V2-1A e V2-1C, H2-1A e H2-1C, além de V2-1M e H2-1M, para as 

respectivas comparações com o padrão do mar local. As linhas citadas são exibidas na 

Figura 6.27 e os valores de dimensão fractal dinâmica apresentados na Tabela 6.16. 

 

Figura 6.27 – Linhas para estudo do navio, cruzado pelas “transect lines” V2-1A, V2-1B, 

V2-1C, H2-1A, H2-1B e H2-1C (ver localização “B” na Figura 6.23). 

Tabela 6.16 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical representando o comportamento do navio no mar (Figura 6.27). 

 
 

 

Momento Horizontal Vertical Pontos Momento Horizontal Vertical Pontos

V2-1A 0,632 0,713 1,421 5 H2-1A 0,554 0,594 1,335 7

V2-1B 0,752 0,857 1,510 5 H2-1B 0,286 0,296 1,106 7

V2-1C 0,348 0,352 1,114 5 H2-1C 0,505 0,626 1,212 7

V2-1M 0,977 0,938 1,666 5 H2-1M 0,384 0,422 1,192 7

Dimensão fractal dinâmica - Vertical Dimensão fractal dinâmica - Horizontal
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Analisando a Tabela 6.16, observa-se que boa parte dos valores de dimensão 

fractal dinâmica, para os três estímulos, das “transect lines” verticais e horizontais, 

apresentaram valores menores para o navio se comparado com o padrão do mar, 

comportamento semelhante ao de regiões com óleo, que pode ser explicado em 

função da influência de áreas lisas no convés do navio. Exceto para as “transect lines” 

H2-1A e H2-1C, que apresentaram valores maiores que o padrão do mar para os três 

estímulos, entende-se que as diferentes formas de composição existentes ao longo do 

navio (proa, popa, chaminé, convés, etc) influenciam na dimensão fractal dinâmica, 

acarretando em valores diferenciados. Cabe ressaltar que o navio estudado nesta 

imagem apresentou comportamento fractal dinâmico diferente das plataformas 

estudadas no primeiro caso, imagem de 22 de Julho de 2001. Assim, embora ambos 

sejam objetos feitos por mãos humanas, possuem estruturas diferentes, as quais 

foram identificadas pela análise fractal dinâmica. 

6.4 - 4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

A imagem de 28 de Julho de 2000, cujas coordenadas de canto são mostradas na 

Tabela 5.4 e localização na Figura 5.1, foi fornecida pelo módulo W1 do RADARSAT-1 e 

obtida pelo radar em órbita descendente, às 12:06:47 GMT de 28 de Julho de 2000, 

horário local de 07:06:47 de 28 de Julho de 2000. Tal imagem está exibida na Figura 

6.28, a qual apresenta a região de estudo em destaque. 
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Figura 6.28 - Imagem RADARSAT-1 W1 descendente de uma região do Golfo do 

México, adquirida às 12:06:47 GMT de 28 de Julho de 2000, horário local da região de 

07:06:47 de 28 de Julho de 2000 (RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ, 2000). Ver 

localização na Figura 5.1. 

A ênfase no estudo desta imagem está na importância de se comparar a “transect 

line” interna à região de óleo com uma linha próxima na área de mar. Tais “transect 

lines” devem ser semelhantes em termos de número de pontos de análise. Com o 

intuito de detalhar os exemplos a serem estudados, a área inicial destacada foi dividida 

em duas sub-regiões. A Figura 6.29 apresenta as maiores “transect lines” definidas, 

bem como as sub-regiões analisadas em destaque. 

Os resultados de dimensão fractal dinâmica das maiores “transect lines” são 

mostrados na Tabela 6.17. 
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Figura 6.29 – “Transect lines” maiores no mar (ver localização na Figura 6.28). 

Tabela 6.17 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical das maiores “transect lines” da imagem de 28 de Julho de 2000. 

 
 

Observando os resultados da Tabela 6.17, não são percebidas variações 

significativas no padrão do mar.  

As Figuras 6.30 e 6.31 exibem as sub-regiões estudadas e as “transect lines” 

definidas para estudo local do comportamento fractal dinâmico. A Tabela 6.18 mostra 

os resultados obtidos. 

Momento Horizontal Vertical Pontos Momento Horizontal Vertical Pontos

V1 0,558 0,565 1,542 844 H1 0,541 0,559 1,532 881

V2 0,495 0,470 1,507 844 H2 0,496 0,486 1,492 881

V3 0,488 0,444 1,491 844 H3 0,491 0,454 1,512 881

V4 0,519 0,501 1,517 844 H4 0,504 0,503 1,498 881

Média 0,515 0,495 1,514 844 Média 0,508 0,501 1,509 881

Desvio padrão 0,032 0,052 0,021 844 Desvio padrão 0,023 0,044 0,018 881

Dimensão fractal dinâmica - Vertical Dimensão fractal dinâmica - Horizontal
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Figura 6.30 – Primeira região de análise da imagem de 28 de Julho de 2000 (ver 

localização na Figura 6.29). 

 

 

Figura 6.31 – Segunda região de análise da imagem de 28 de Julho de 2000 (ver 

localização na Figura 6.29). 
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Tabela 6.18 - Inclinações para o momento de flexão e para as forças horizontal e 

vertical correspondentes às “transect lines” locais da imagem de 28 de Julho de 2000. 

 
 

Analisando os resultados das “transect lines” locais internas às manchas de óleo, 

segundo RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2000), polígono 54 do anexo 1, e 

comparando com linhas do mesmo tamanho de regiões do mar, observa-se que, com 

exceção dos resultados para o momento de flexão das linhas V3-1 e V5-1, os valores 

das regiões com óleo ficaram abaixo do padrão local do mar. 

Cabe ressaltar a importância de comparação da região de mancha de óleo com os 

padrões locais do mar. Pois, como pode-se notar nos casos de V5-1 e H2-1, 

comparando-se esses valores com o padrão do mar obtido pelas maiores “transect 

lines”, chega-se à conclusão que não se tratam de manchas de óleo. Entretando, ao se 

comparar tais “transect lines” com os padrões locais do mar, pode-se notar que suas 

características são de óleo. Além disso, os valores de H5-1 que cruza V5-1 e V2-1 que 

cruza H2-1 indicam a presença do hidrocarboneto. 

Momento Horizontal Vertical Pontos Momento Horizontal Vertical Pontos

V1-1 0,464 0,488 1,516 28 H1-1 0,419 0,324 1,390 72

V1-1M 0,798 0,797 1,731 28 H1-1M 0,660 0,668 1,645 72

V2-1 0,309 0,227 1,368 74 H2-1 0,614 0,576 1,533 42

V2-1M 0,515 0,514 1,533 74 H2-1M 0,631 0,624 1,608 42

V3-1 0,476 0,356 1,365 32 H3-1 0,492 0,462 1,443 66

V3-1M 0,472 0,472 1,405 32 H3-1M 0,766 0,741 1,680 66

V4-1 0,404 0,372 1,317 25 H4-1 0,508 0,398 1,403 75

V4-1M 0,805 0,814 1,703 25 H4-1M 0,519 0,540 1,473 75

V5-1 0,707 0,721 1,529 29 H5-1 0,411 0,353 1,339 110

V5-1M 0,701 0,726 1,621 29 H5-1M 0,591 0,606 1,543 110

Dimensão fractal dinâmica - Vertical Dimensão fractal dinâmica - Horizontal
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

No estudo das quatro imagens utilizadas para validação da metodologia, observou-

se a estabilidade do ambiente marinho. Os resultados das “transect lines” verticais e 

horizontais relativos ao mar apresentaram baixos valores de desvio padrão 

relacionados ao momento de flexão e às forças horizontal e vertical. No caso do 

momento e da força horizontal, os valores de dimensão fractal dinâmica ficaram 

próximos a 0,5; para a força vertical, os resultados ficaram próximos a 1,5. Deste 

modo, confirma-se que, em condições normais e sujeitos à ação do vento, a superfície 

do mar apresenta irregularidades que podem ser caracterizadas por padrões de auto-

similaridade. 

Tomando como base as interpretações dos polígonos analisados por RADARSAT 

Internacional & COPPE/UFRJ (2000 e 2001), foi notado que as regiões com manchas de 

óleo apresentam dimensão fractal dinâmica menor para os três estímulos externos nas 

“transect lines” verticais e horizontais, se comparadas com o padrão do mar. Conclui-

se então que as regiões cobertas com óleo podem ser detectadas na superfície do mar 

por meio da análise da dimensão fractal dinâmica. 

O enfoque principal no estudo do primeiro caso, imagem de 22 de Julho de 2001, 

foi a caracterização dos alvos detectados (óleo, falso alvo e plataformas), segundo 

RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ (2001). Para efeito de discriminação dos alvos 

usou-se o padrão do mar como medida de comparação. Os resultados das regiões 

cobertas com óleo apresentaram valores de dimensão fractal dinâmica menores para 

os três estímulos externos, nas “transect lines” verticais e horizontais, se comparados 

com o mar. No caso da zona de falso alvo, os valores médios da dimensão fractal 

dinâmica correspondentes aos estímulos externos das “transect lines” verticais e 

horizontais ficaram acima do padrão do mar. Ao comparar a dimensão fractal dinâmica 

das plataformas com o ambiente marinho, notou-se que, embora os valores médios do 

momento de flexão e da força vertical fossem menores que o mar, o valor da 

inclinação relacionada à força horizontal foi superior ao ambiente marinho. Este fato 

confirma que pequenos objetos como plataformas de petróleo podem ser mapeados 
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como descontinuidades do padrão do mar pela dimensão fractal dinâmica e podem ser 

detectados na superfície do mar. 

Verificou-se que a abordagem da dimensão fractal dinâmica é capaz de caracterizar 

a deriva de manchas de óleo. Considerando o exemplo das “transect lines” V7 e H7 da 

imagem de 22 de Julho de 2001, embora essas indiquem a presença do óleo, possuem 

valores relativamente diferentes que V5, V6 e H5 e H6, respectivamente. Atribui-se a 

essa diferença o fato dessas “transect lines” atravessarem uma zona mista de óleo e 

água, as quais, neste caso, apresentam valores mais elevados para os três estímulos 

externos que os outros dois casos de óleo. De acordo com MARGANY (2009b), à 

medida que a mancha de óleo vai se tornando mais fina o valor da dimensão fractal 

aumenta. Verificou-se esse mesmo comportamento para a dimensão fractal dinâmica. 

De fato, uma espessa camada de óleo amortece consideravelmente as ondas capilares 

diminuindo ou eliminando o efeito Bragg, o que reduz consideravelmente a 

rugosidade da superfície do mar, se comparado com outra região coberta com uma 

camada mais fina de óleo. 

Outro ponto a ser destacado nesta imagem de 22 de Julho de 2001 são os valores 

de desvio padrão elevados no caso das plataformas de petróleo, fato ocorrido devido 

as “transect lines” V13 e H13 apresentarem valores muito diferentes para as três 

forças externas. Isso pode ser explicado pelo fato de que as referidas “transect lines” 

atravessam um grande complexo de plataformas AKAL-G, que é composto de 23 

plataformas de petróleo. Tal diferença pode ser identificada pela dimensão fractal 

dinâmica; esse minucioso detalhe nos resultados enfatiza o potencial da abordagem 

física para discriminar objetos distintos na superfície do mar.  

Ressalta-se a discriminação entre a zona de falso alvo e as regiões de mancha de 

óleo, na imagem de 22 de Julho de 2001, pela abordagem da dimensão fractal 

dinâmica. De acordo com a interpretação de RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ 

(2001), que classificou as regiões como falso alvo ou manchas de óleo, a análise da 

dimensão fractal dinâmica mostrou que essas regiões possuem características 

diferentes. Enquanto a área coberta com óleo apresentou valores de dimensão fractal 
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menor que o mar, a zona de falso alvo apresentou a média para os três valores de 

forças externas maior que a superfície do oceano. 

Ainda na imagem de 22 de Julho de 2001, observou-se que os valores médios das 

“transect lines” verticais e horizontais não apresentaram grandes diferenças entre eles, 

principalmente para o ambiente marinho, onde os valores de dimensão fractal 

dinâmica ficaram aproximadamente constantes. Deste modo, conclui-se que a 

superfície do mar para esta imagem analisada apresenta comportamento isotrópico, 

ou seja, apresenta valores parecidos independentemente da direção em que são 

obtidos. 

No segundo caso, imagem de 09 de Agosto de 2001, a ênfase foi dada no estudo do 

comportamento da dimensão fractal dinâmica numa região de vento relativamente 

alto (em torno de 7 m/s) e constante numa direção, para analisar a dispersão do óleo. 

Observou-se que a presença de óleo no mar pode influenciar significativamente no 

valor da dimensão fractal dinâmica das linhas perpendiculares à direção do vento, 

mesmo de linhas relativamente grandes, como o caso da “transect line” V2T de 1.119 

pontos “pixels”, que apresentou valores menores que seus pares, os quais não 

cruzaram regiões extensas de óleo. No caso das “transect lines” paralelas à direção do 

vento, não notou-se diferenças consideráveis se comparado ao mar, entende-se que o 

comportamento fractal dinâmico não sofre grande influência do óleo quando as linhas 

analisadas são paralelas à direção de vento relativamente forte. 

Analisando localmente as quatro regiões destacadas da imagem de 09 de Agosto 

de 2001, observou-se que, à medida que o óleo vai derivando em função do vento, os 

valores de dimensão fractal dinâmica para os três estímulos externos das “transect 

lines” verticais, ou seja, perpendiculares à direção do vento, possuem tendência a 

aumentar. Deste modo, conclui-se que, ao passo que o óleo vai derivando, menor a 

sua influência nas características físicas da superfície do mar. Já os valores para as 

“transect lines” horizontais, ou seja, paralelas à direção do vento, de uma forma geral 

não apresentaram variação significativa se comparadas com o mar. É importante 

ressaltar que os valores da dimensão fractal dinâmica para a força horizontal 

aumentaram em todos os casos na direção de maior deriva do óleo. Sendo assim, 
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pode-se concluir que esses valores fornecem um bom indicador de quanto o óleo 

derivou a partir de sua origem.  

Cabe frisar que, ainda na análise da imagem de 09 de Agosto de 2001, no estudo 

local das regiões destacadas, a variação da dimensão fractal dinâmica no interior das 

manchas de óleo se mostrou fortemente relacionada ao grau de dispersão do óleo. 

Quanto menor a dimensão fractal dinâmica, maior a espessura da camada de óleo; 

quanto maior a dimensão fractal dinâmica, mais disperso e misturado com água está o 

óleo no interior da mancha. Deste modo, a variação do valor da dimensão fractal 

dinâmica pode servir como um indicador para estimar a variação de espessura do filme 

de óleo no interior da mancha, podendo auxiliar na estimativa do volume de óleo 

derramado ou exsudado na superfície do mar. 

Na terceira imagem SAR analisada, imagem de 24 de Novembro de 2000, que 

apresenta dois derrames controlados de óleo de 100 e 476 litros, o objetivo foi testar a 

capacidade de detecção e caracterização de manchas de óleo através da dimensão 

fractal dinâmica. Para isso, estudou-se os gráficos das inclinações fornecidas pelos três 

estímulos externos (momento de flexão, forças horizontal e vertical), para identificar 

alterações no padrão do mar nas “transect lines” V2 e H4, as quais cruzaram a mancha 

de 476 litros de óleo e, no caso de V2, esta também atravessou a região do navio que 

derramou o óleo. Foi observado que o gráfico de V2 acusou dois pontos de 

perturbação na superfície do mar, o primeiro esta relacionado ao navio e o segundo a 

mancha de óleo. O gráfico de H4 também apresentou dois pontos de perturbação na 

superfície, o primeiro indicando a entrada na mancha de óleo e o segundo a saída da 

mesma. No estudo dos valores de dimensão fractal dinâmica para caracterização da 

mancha, embora ambas as “transect lines” analisadas tenham caracterizado a mancha 

de 476 litros de óleo como óleo, notou-se que os resultados de H4 distinguiram melhor 

esta região do padrão do mar, entende-se que este comportamento ocorreu em 

função de H4 atravessar uma região maior de óleo (18 pontos) que V2 (7 pontos). 

O mesmo procedimento foi efetuado com a mancha de 100 litros, porém os 

resultados não indicaram a presença do hidrocarboneto na superfície. Acredita-se que 

usando um modo de aquisição de imagem com melhor resolução espacial, como o 
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modo “fine” do RADARSAT-1, seria possível detectar e caracterizar essa mancha de 

óleo a partir da análise fractal dinâmica. 

É importante destacar também que, a “transect line” H2 que atravessa uma região 

de navio apresentou valores de dimensão fractal maior que seus pares, com ênfase 

para os valores provocados pela força horizontal, entende-se que este comportamento 

ocorreu devido à influência do navio perturbando de certa forma o padrão do 

ambiente marinho. Detalhe que enfatiza a capacidade da análise fractal dinâmica de 

detectar pequenas alterações na superfície do mar. 

Ainda na imagem de 24 de Novembro de 2000, observou-se que os resultados de 

dimensão fractal dinâmica apresentaram valores menores para 4 de 6 “transect lines” 

definidas na região do navio se comparado com o padrão do mar, comportamento 

semelhante ao de regiões com óleo, que pode ser explicado em função da influência 

de áreas lisas no convés do navio. No caso das duas “transect lines” que apresentaram 

valores maiores que o padrão do mar, entende-se que as diferentes formas de 

composição existentes ao longo do navio (proa, popa, chaminé, convés, etc) 

influenciaram na dimensão fractal dinâmica, acarretando em valores diferenciados. 

Cabe ressaltar que o navio estudado nesta imagem apresentou comportamento fractal 

dinâmico diferente das plataformas estudadas no primeiro caso, imagem de 22 de 

Julho de 2001, embora ambos sejam objetos feitos por mãos humanas, possuem 

estruturas de formas diferentes, que foram identificadas pela análise fractal dinâmica. 

No quarto caso estudado, imagem de 28 de Julho de 2000, o objetivo foi mostrar a 

importância de comparar a “transect line” interna a região de óleo com uma linha 

próxima na região de mar, e semelhante em termos de número de pontos de análise 

para caracterização da mancha. Nessa imagem, foram mostrados dois exemplos que, 

comparando seus valores com o padrão do mar obtido pelas maiores “transect lines”, 

chega-se à errônea conclusão que não se trata de uma mancha de óleo. Entretanto, 

comparando-se com os padrões locais do mar, notou-se que suas características são 

de óleo e os valores das linhas perpendiculares a esses dois exemplos indicaram a 

presença do hidrocarboneto. Deste modo, conclui-se que as perturbações na 

superfície do mar estão associadas a uma direção, ou seja, os resultados das “transect 
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lines” na direção horizontal são diferentes dos resultados na direção vertical. Isso 

mostra a riqueza de informação que a abordagem da dimensão fractal dinâmica 

fornece sobre o ambiente marinho, detalhe que passa despercebido pela abordagem 

clássica, mais conhecida, do método Box-counting. 

Cabe ressaltar que o método Box-counting funciona apenas com a dimensão 

geometrica da imagem, não explora propriedades físicas, este método possui algumas 

deficiências como a escolha do tamanho mínimo e máximo de cubo, efeitos de borda e 

dependência de escala da imagem, que geralmente levam a uma subestimação da 

dimensão fractal (BERIZZI et. al, 2006, KELLER et. al, 1987). No caso da abordagem 

dinâmica, método utilizado neste trabalho, os cálculos para estimação da dimensão 

fractal são baseados em propriedades físicas. Isto é, enquanto o Box-counting trata da 

imagem do evento, a abordagem dinâmica trata do evento físico propriamente dito. 

Com base nos exemplos analisados, entende-se que, quanto mais rápido a 

detecção da mancha de óleo na imagem SAR, quanto mais próximo a mancha estiver 

da plataforma ou navio que a liberou e quanto menor a influência de intempéries na 

superfície do mar, maior o contraste formado entre as regiões do mar com e sem o 

hidrocarboneto, e por consequência, mais ressaltada a característica do óleo através 

da dimensão fractal dinâmica. 

De fato, a discriminação de manchas de óleo na superfície do oceano em termos de 

precisão de classificação é uma tarefa desafiadora. Neste contexto, o emprego de um 

algoritmo que calcula a dimensão fractal dinâmica a partir de “transect lines” é 

apresentado como uma ferramenta para detectar e caracterizar manchas de óleo, 

além de outros alvos. Cabe ressaltar a agilidade do método no cálculo da dimensão 

fractal dinâmica das “transect lines” para análise, na ordem de segundos. Entende-se 

que esta abordagem pode ser utilizada em atividades de exploração de petróleo e na 

monitoração de áreas de produção, minimizando a subjetividade associada ao 

processo de interpretação visual, o tempo despendido na interpretação visual das 

imagens e a quantidade de alarmes falsos. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação da metodologia apresentada em 

regiões de baixo vento (abaixo de 3 m/s), alto vento (acima de 8 m/s), células de 
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chuva, além de outros alvos conhecidos e comprovados que podem ser confundidos 

com óleo a partir da interpretação visual das imagens de radar orbitais. 

Estimula-se a realização de experimentos utilizando a abordagem da dimensão 

fractal dinâmica para detecção e caracterização de manchas de óleo na superfície 

marinha a partir de outros modos de imageamento SAR, como exemplo instiga-se o 

teste da metodologia em imagens de radar com polarização Vertical x Vertical e 

polarização cruzada. 

Também com sugestão de trabalhos futuros, propõe-se a aplicação de métodos 

estatísticos com o intuito de refinar o processo de classificação, tornando a 

metodologia mais robusta e eficaz na discretização de manchas de óleo na superfície 

do mar. 

Visando tornar a metodologia proposta operacional, sugere-se o desenvolvimento 

de rotinas que definam automaticamente as “transect lines” nas imagens SAR. Em 

seguida, devem ser gerados, também de forma automática, os gráficos de inclinações 

locais e definidos limiares para alertar descontinuidades do padrão do mar. As regiões 

alarmadas podem ser estudadas através da análise numérica da dimensão fractal 

dinâmica. 

Considerando as dificuldades encontradas na detecção e classificação de alvos nas 

imagens SAR, seria de grande valia poder comparar os resultados obtidos com os dos 

diferentes métodos propostos na literatura. Para que isso fosse possível, seria 

recomendado que um conjunto de imagens, com alvos de complexidades 

diferenciadas, fosse disponibilizado para ser amplamente utilizado por pesquisadores e 

organizações interessadas no desenvolvimento de soluções para detecção de óleo no 

mar.  

Por fim, tendo em vista que os resultados foram bastante positivos, para a 

desafiadora tarefa de detecção e discriminação de manchas de óleo na superfície do 

mar, além de outros alvos, no universo pesquisado, propõe-se o amadurecimento da 

metodologia e o desenvolvimento de um software para uso operacional.  
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ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS POLÍGONOS DAS IMAGENS 

SAR DE 2000 UTILIZADAS NA PESQUISA. 

Fonte: RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ/2000 

 

 

 

 

 

SUMMARY OF USTC CLASSIFICATION RESULT: 

SEEPAGE SLICK AND OIL SPILL 
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PRODUCT 1 

 

USTC RESULT (SEEPAGE SLICK AND OIL SPILL) 

 

 

POLYGON  # 

 

RADARSAT-1 

ACQUISITION 

DATE AND BEAM 

MODE 

SCENE 

START 

TIME 

(GMT*) 

hh:min:sec 

 

 

CHARACTERIZATION 

CENTRAL  

COORDINATES 

 

 

AREA  (km
2
) 

 

 

PERIMETER (km) 

 

GRAPHIC 

REPRESENTATION 

 

LATITUDE 

 

LONGITUDE 

 

 

54 

 

 

 

28 JUL 2000 

W1 

 

 

12:06:47 

 

 

SEEPAGE SLICK 

 

 

92
O
13’19” W 

 

 

19
O
26’26”N 

 

 

74,23 

 

 

253,6 

 

 
 

111 

 

 

 

24NOV2000 

 

 

00:11:02 

 

 

OIL SPILL 

 

 

 

92
O
05’07” W 

 

 

19
O
39’21”N 

 

 

0.26 

 

 

2.82 

 

 
*GMT stands for Greenwich Meridian Time (Subtract 6 hours to obtain local time) 
SCN1 - ScanSAR Narrow 1 
SCW - ScanSAR Wide 
W1 – Wide 1 

 



 

 

ANEXO 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS POLÍGONOS DAS IMAGENS SAR DE 2001 UTILIZADAS NA 
PESQUISA. 

Fonte: RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ/2001 

 

 

 

 

SUMMARY OF USTC CLASSIFICATION RESULTS: 

OIL SPILLS, SEEPAGE SLICK AND FALSE TARGET 
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Appendix 2 - Summary of USTC classification results 

(Geographic coordinates in datum NAD-27) 

 

POL # 

ACQUISITION 
BEAM 

SCENE START 

CHARACTERIZATION 

CENTRAL COORDINATES 
AREA   

(km²) 

PERIMETER 

(km) 

WIND (m/s) WAVE HEIGHT (m) SST (ºC) 

CTT * 

DATE 
MODE 

TIME (GMT) LATITUDE LONGITUDE MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

200 22-jul-2001 SCN1 00:11:10 FALSE TARGET 91
O
48’35” W 19

O
18’59” N 14.90 73.8 1.5 9.0 0.4 1.0 26.3 29.0 YES  

214 22-jul-2001 SCN1 00:11:10 
SEEPAGE SLICK  

(CANTARELL) 

92
O
02’34” W 19

O
23’00” N 108.19 373.9 1.5 9.0 0.4 1.0 26.3 29.0 YES 

274 09-aug-2001 SCN1 12:10:52 
OIL SPILL 

PLATFORM KU-F 

92
O
11’59” W 19

O
29’58” N 16.73 114.95 4.0 8.0 1.0 4.0 23.0 29.0 YES 

275 09-aug-2001 SCN1 12:10:52 

OIL SPILL UNKNOWN  

TARGET AT  

92º06’42” W 19º26’30”N 

92
O
06’42” W 19

O
26’30” N 16.33 68.7 4.0 8.0 1.0 4.0 23.0 29.0 YES 

 

GMT stands for Greenwich Meridian Time 

SCN1 - ScanSAR Narrow 1 

          *Presence of clouds with temperature below -40oC



 

 

 
 
ANEXO 3 – DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS POLÍGONOS DAS IMAGENS 
SAR DE 2001 UTILIZADAS NO TRABALHO. 

Fonte: RADARSAT Internacional & COPPE/UFRJ/2001 

 

 

 

 

SUMMARY OF INTERPRETED FEATURES 

 

 

Module 1 

 

 

 

 

 
August 2001 
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POLYGON #200  22-JUL-2001  SCN1 

  

 

FEATURE: False Target 

AREA (km²): 14.90 

DISTANCE FROM THE COAST (reference point is the interception of a pipeline with the 
shoreline at 92O15’23.4”W  and 18O40’25.0”N): 82.34 km 

BATHYMETRIC LOCATION: Continental Shelf (30 m) 

MAIN ENVIRONMENTAL CONTROL: Winds from south-east 

PREDOMINANT ENVIRONMENTAL CONDITION: Possible biogenic oils that leads to 
misinterpretation 
INTERPRETATION CRITERION: RADARSAT-1 smooth textural feature situated in a zone of 
relatively low wind 

COMMENTS: Other possibilities include the origin from offshore facilities or ships (?) 

POLYGON #214  22-JUL-2001  SCN1 

  

 

FEATURE: Seepage Slick (Cantarell) 

AREA (km²): 108.19 

DISTANCE FROM THE COAST (reference point is the interception of a pipeline with the 
shoreline at 92O15’23.4”W  and 18O40’25.0”N): 81.36 km 

BATHYMETRIC LOCATION: Continental Shelf (45 m) 

MAIN ENVIRONMENTAL CONTROL: Winds from southeast 

TECTONIC SETTING: Salt-tectonic domain in shallow and deep water 

TEMPORAL PERSISTENCE: Akal Pillar Province (Chapopotera) 
 

PREDOMINANT ENVIRONMENTAL CONDITION: Possible spatial association with oil 
production and transportation facilities 
 

INTERPRETATION CRITERION: Contextual (RADARSAT-1 smooth textural feature situated in 
the area of known chapopoteras) 
 

COMMENTS: Similar features in the Cantarell area were observed in 11 different RADARSAT-1 
acquisition dates during the pilot project 
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POLYGON #274  09-AUG-2001  SCN1 

  

 

FEATURE: Oil Spill 

AREA (km²): 16.73 

DISTANCE FROM THE COAST (reference point is the interception of a pipeline with the 
shoreline at 92O15’23.4”W  and 18O40’25.0”N): 90.60 km 

BATHYMETRIC LOCATION: Continental Shelf (70 m) 

MAIN ENVIRONMENTAL CONTROL: Winds from northeast 

INTERPRETATION CRITERION: Contextual (RADARSAT-1 smooth textural feature situated 
close to offshore facilities) 

COMMENTS: Possible origin from offshore facilities (KU-F) 

POLYGON #275  09-AUG-2001  SCN1 

  

 

FEATURE: Oil Spill 

AREA (km²): 16.33 

DISTANCE FROM THE COAST (reference point is the interception of a pipeline with the 
shoreline at 92O15’23.4”W  and 18O40’25.0”N): 85.71 km 
BATHYMETRIC LOCATION: Continental Shelf (58 m) 

MAIN ENVIRONMENTAL CONTROL: Winds from northeast 

INTERPRETATION CRITERION: Contextual (RADARSAT-1 smooth textural feature situated 
close to offshore facilities) 

COMMENTS: Possible origin from offshore facilities (AKAL-KUTZ-TA) 

 
 



 

 

 
 
ANEXO 4 – GRÁFICOS DAS “TRANSECT LINES” GERADOS A PARTIR DA 
DIMENSÃO FRACTAL DINÂMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL PARA ANÁLISE GRÁFICA DE CADA 

“TRANSECT LINE” UTILIZADA NA TESE 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
“Transect line” V1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V4 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H4 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V5 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H5 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V6 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H6 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V7 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H7 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V8 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H8 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V9 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H9 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V10 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H10 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V11 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H11 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V12 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H12 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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1º Caso: Imagem de 22 de Julho de 2001 

 
 “Transect line” V13 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H13 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V1T 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H1T 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V2T 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H2T 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V3T 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H3T 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V1-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V1-2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V1-3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H1-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” H1-M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V2-2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” H2-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H2-M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V3-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V3-2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V3-3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H3-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” H3-M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V4-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” V4-2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V4-3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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2º Caso: Imagem de 09 de Agosto de 2001 

 
“Transect line” H4-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H4-M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 



153 

 

3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” V1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” V2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” V3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” H4 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” H4-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-2M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” H4-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-1A 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” H2-1A 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-1B 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” H2-1B 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-1C 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” H2-1C 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” V2-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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3º Caso: Imagem de 24 de Novembro de 2000 

 
“Transect line” H2-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H2 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H3 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V4 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H4 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V1-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H1-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V2-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H2-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V1-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H1-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V2-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o período 

com o tamanho da amostra, e o tamanho 

da amostra. 

 
“Transect line” H2-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V3-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H3-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V4-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H4-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V5-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H5-1 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V3-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H3-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V4-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 
“Transect line” H4-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 
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4º Caso: Imagem de 28 de Julho de 2000 

 
“Transect line” V5-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

“Transect line” H5-1M 

 

Variação do período de vibração com o 

tamanho da amostra. 

 

Inclinação local da relação entre o 

período com o tamanho da amostra, e o 

tamanho da amostra. 

 


