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 Os grandes sistemas fluviais da Amazônia são constituídos por extensas áreas 

alagáveis. A alta pluviosidade característica deste locais favorece uma densa rede de 

drenagem que, associada a grandes extensões de terras baixas, é causa de inundações 

periódicas nas margens de rios e igarapés. 

Mosaicos geo-referenciados de imagens JERS-1 SAR, correspondentes às épocas 

de seca, enchente, cheia e vazante, foram utilizados para o estudo da dinâmica sazonal 

do ciclo hidrológico. Estes produtos foram selecionados para visualização utilizando o 

algoritmo de Morphing. Tal procedimento realizou uma adequação morfológica de um 

mosaico a outro obedecendo a seqüência do ciclo hidrológico, combinando linearmente 

características selecionadas nas imagens de origem e destino. O processo inteiro foi 

exibido em forma de animação, com a subseqüente conversão dos arquivos de vídeo em 

uma seqüencia de imagens, o que permitiu selecionar a imagem intermediária 

correspondente, por exemplo, a um cenário de enchente máxima. Para contornar o 

problema de adequação de cores nos resultados do Morphing, foi proposta uma 

abordagem complementar baseada na confecção de limites entre classes temáticas, a qual 

apresentou um significado topográfico qualitativamente similar a curvas de nível. 
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The great fluvial systems in Amazonia are constituted by extensive floodable 

areas. High values of precipitation in this region favour the development of a dense 

drainage network that, in association with large lowland areas, results in periodic 

inundations along river margins. 

Georeferenced mosaics of JERS-1 SAR images corresponding to dry and wet 

seasons, as well as to flooding and receding waters, were used in this study. They fully 

portray the dynamics of the hydrological cycle. These products were chosen for 

scientific visualization by means of the Morphing algorithm. Such a procedure made a 

given mosaic morphologically suitable to the next one according to the temporal 

sequence of the hydrological cycle. To achieve this objective, selected characteristics of 

a given mosaic were linearly combined to the ones of the next mosaic. The entire 

process was shown as an animation. Further conversion of each frame to image format 

was also carried out. The image database thus formed allowed the visualization of the 

hydrological scenario corresponding to maximum flooding. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Áreas inundáveis são aquelas que recebem periodicamente o aporte lateral das 

águas de rios e lagos, da precipitação direta ou de lençóis subterrâneos, sendo de 

particular interesse na região amazônica aquelas associadas a rios e lagos. As variações 

físico-químicas resultantes do fenômeno de cheias e vazantes periódicas na Amazônia 

caracterizam um sistema singularmente distinto hidrológica e geologicamente. 

Estas áreas podem ser consideradas como de grande sensibilidade ambiental aos 

impactos de um derramamento de óleo e seus derivados, conforme o critério 

estabelecido pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Na 

época da enchente, um acidente no transporte de tais produtos pode resultar no acesso 

do óleo às lagoas, impactando grandes extensões dessas áreas sensíveis (CENPES, 

2002). 

Apesar dos constantes avanços nos sistemas de segurança operacional, sejam 

eles relativos à exploração, produção ou ao transporte de petróleo e derivados, a 

ocorrência de acidentes nesse ramo de atividade ainda é freqüente. Derramamentos de 

óleo têm representado uma ameaça importante para a qualidade ambiental das áreas de 

influência da indústria petrolífera.  

Esses impactos ambientais podem ser minimizados se as áreas sensíveis ao 

derramamento de petróleo puderem ser protegidas. Para isto, os mapas de sensibilidade 

ambiental são considerados uma ferramenta de importante suporte técnico-gerencial, 

tanto para a priorização dos ambientes a serem protegidos como para quantificação e 
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direcionamento dos recursos necessários ao combate ao derramamento (CENPES, 

2002). 

Assim, o presente trabalho propõe um novo método de geração de imagens 

representando mapas temáticos de áreas inundáveis no formato raster1, de modo a 

subsidiar a confecção de mapas de sensibilidade. Tal método consiste em uma forma de 

interpolação entre mapas já existentes de secas e cheias na Amazônia, capaz de gerar 

novos produtos cartográficos diários com informações confiáveis. Esses produtos 

poderão ser utilizados como ferramentas para estabelecimento de planos de 

contingência, operações de combate a derramamentos de óleo e planejamento 

ambiental. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo do presente trabalho é, portanto, promover a visualização de um 

fenômeno hidrológico na Amazônia que varia sazonalmente e, através disso, verificar a 

influência exercida pelo pulso das cheias e vazantes na constituição da paisagem 

limnológica. 

A idéia é promover a visualização científica adaptada às condições supracitadas, 

para aumentar o entendimento da influência exercida pelas variações sazonais do ciclo 

hidrológico nas áreas afetadas pela inundação, que são as mais sensíveis a 

derramamentos de óleo. 

 

_______________________________________ 

1 Raster - Imagens raster são produtos discretizados que contêm a informação distribuída em cada pixel, em 

oposição aos gráficos vetoriais.(WIKIPÉDIA, 2006). 
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Pretende-se gerar novas imagens através de um método de interpolação, que 

preencherá as lacunas temporais existentes, por exemplo, entre uma imagem de cheia e 

outra de seca. Pretende-se, assim, representar na escala diária as condições hidrológicas 

do Rio Solimões em que poderão ocorrer possíveis derramamentos de óleo e, desta 

forma, contribuir para a execução de monitoramentos sistemáticos e planos de 

contingência. 

 

1.2 Desafios e Motivações 

 

Um estudo de visualização científica na Amazônia constitui hoje um desafio, na 

tentativa de fornecer informações confiáveis com o intuito de representar um fenômeno 

hidrológico que tem implicações diretas e indiretas na ecologia da planície aluvial, de 

modo a monitorar o ambiente onde ocorre tal fenômeno e/ou formular planos de 

contingências diante de possíveis acidentes por derramamentos de óleo e seus 

derivados. A visualização científica tem muitas facetas e recursos para tal 

desenvolvimento. Escolher uma técnica apropriada e eficiente para representar as 

circustâncias de fortes sazonalidades existentes nesta região, que é considerada 

globalmente singular, é a principal questão científica a ser abordada na presente 

dissertação.  

A inexistência de experiências que possam ser tomadas como referências neste 

estudo constitui, por outro lado, uma motivação. Além disso, o projeto PIATAM 

(www.piatam.ufam.edu.br), que desenvolve  trabalhos voltados para elaboração de 

mapas de sensibilidade ambiental na Amazônia Central, e a ênfase dada pelo LAMCE à 

implementação de sistemas de monitoramento e modelagem ambiental também 

incentivaram a realização desta pesquisa. 
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1.3 Descrição dos Capítulos 

 

No primeiro capítulo, é efetuada uma breve descrição do fenômeno natural 

responsável pela caraterização hidrológica da região, cuja visualização é o principal 

propósito do presente trabalho. Procurou-se estabelecer os principais objetivos deste 

estudo, salientando os desafios encontrados durante seu desenvolvimento e as 

motivações que levaram à sua execução. 

Como parte da fundamentação teórica da pesquisa, é apresentada no Capítulo 2 

uma discussão detalhada sobre os mapas de sensibilidade ambiental a derramamentos de 

óleo, para obtenção de um melhor entendimento desta ferramenta muito valiosa na 

prevenção e contenção de possíveis danos ambientais decorrentes das atividades da 

indústria do petróleo no rio Solimões. Fez-se necessário também o conhecimento da 

metodologia adotada para a confecção destes mapas, os quais incluem o índice de 

sensibilidade a derramamentos de óleo (ISA), aspectos biológicos e recursos 

socioeconômicos. O propósito do texto é, além da caracterização do grau de 

sensibilidade da região investigada, verificar que critérios adotados nessa metodologia 

podem ser considerados na visualização proposta neste trabalho.  

Na discussão sobre computação gráfica, ainda no Capítulo 2, encontram-se os 

fundamentos necessários para a compreensão do conhecimento nas áreas de modelagem 

e visualização.  

Quanto à modelagem, neste Capítulo, mostra-se porque ela assume importância 

significativa neste trabalho, como uma construção teórica que procura descrever e 

explicar o funcionamento de determinado sistema através da representação de um 

fenômeno, ou conjunto de fenômenos, do mundo real, para eventualmente fazer a 

previsão de novos fenômenos ou propriedades, tomando como base um certo número de 
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leis. O objetivo é compreender as relações entre as diversas partes do sistema para 

compreendê-lo como um todo. A modelagem ajuda a testar se a forma de se tratar um 

determinado sistema é a mais adequada, além de permitir aplicar os resultados de um 

experimento em  outros sistemas correlatos (SPECIESLINK). 

Um modelo é definido como “uma proposição simplificada da natureza com o 

propósito de conhecer se um fenômeno” (BATCHELOR, 1994); no caso deste trabalho, 

trata-se do fenômeno de cheias e vazantes na Amazônia. Modelos também podem ser 

considerados como uma simplificação da realidade,  que pode facilitar a visualização do 

que está sendo descrito. A utilização de modelos não apresenta somente vantagens. Faz-

se necessário o conhecimento de suas limitações e dos problemas a eles relativos 

quando colocados em uso. 

A visualização científica, tratada ainda no Capítulo 2, é discutida com ênfase nas 

aplicações de análise visual e exploração de dados. Suas ferramentas são classificadas 

em termos evolutivos como bibliotecas gráficas genéricas (BGG), bibliotecas gráficas 

específicas (BGE), sistemas de visualização específicos (SVE) e sistemas de 

visualização genéricos (SVG). Seguindo essa classificação, o presente trabalho adota 

um SVG, por permitir a utilização de funções poderosas e por ser de fácil utilização. 

O Morphing foi uma das técnicas empregadas para visualização, com o 

carregamento de imagens correspondentes a diferentes fases do ciclo hidrológico. 

Assim,  através do método de interpolação linear com o qual o Morphing trabalha, 

foram geradas novas imagens intermediárias no tempo às pré-existentes. 

Uma breve discussão sobre sensoriamento remoto por radares orbitais na 

Amazônia tornou-se necessária para a comprensão das características das imagens 

utilizadas neste trabalho. Os tópicos relatados foram o espectro eletromagnético e 

radares de abertura sintética, particularmente o JERS-1 SAR. 
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No Capítulo 3, é caracterizada a área de estudo, nos seus aspectos fisiográficos, 

ecológicos e na singularidade sazonal que a diferencia, ou seja, o fenômeno de cheias e 

vazantes. Trata-se das principais características da Bacia Amazônica como um todo e, 

particularmente, do rio Solimões, por constituir a principal rota de escoamento de óleo e 

derivados produzidos na região.  

A metodologia adotada no presente estudo está descrita no Capítulo 4, onde são 

enumerados passo a passo os procedimentos da pesquisa, desde a escolha das imagens 

até sua própria visualização. Neste capítulo, há também explicações de como os 

programas funcionam.  

Por fim, os dois últimos Capítulos (5 e 6) discutem todos os resultados 

alcançados e enumeram as observações realizadas no decorrer do experimento e as 

condições obtidas ao final do trabalho. Nesse ponto, questionou-se a viabilidade e a 

eficiência da abordagem utilizada, bem como a possibilidade da adoção de uma 

metodologia alternativa. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Mapas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo 

 

Tais produtos de cartografia temática apresentam a sensibilidade ambiental dos 

habitats costeiros ou ribeirinhos, de acordo com uma escala tal como aquela da Tabela 

2.1. Além disso, fornecem uma visão espacial e temporal dos recursos biológicos e 

socioeconômicos sensíveis. Estes mapas representam uma ferramenta importante para a 

tomada de decisões nos casos de acidentes, uma vez que permitem uma rápida 

identificação destas áreas sensíveis. Assim, colaboram na redução das conseqüências 

ambientais tanto dos derramamentos quanto dos esforços de limpeza, permitem uma 

avaliação geral dos danos e facilitam a quantificação ou localização de equipamentos de 

resposta (ARAÚJO et al., 2004). 

Além de seu emprego em casos de emergência, os mapas de sensibilidade são 

valiosas ferramentas de planejamento e estudo de impacto ambiental, agregando valor 

na escolha de locais para a instalação de empreendimentos industriais ou do melhor 

traçado de dutos para transporte de petróleo e  derivados. Ademais, fornecem suporte 

para a geração de relatórios temáticos sobre demandas na área de responsabilidade 

socioambiental (ARAÚJO et al., 2006).  
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Tabela 2.1 – Índice de Sensibilidade Ambiental (ISA) a Derramamentos de Óleo para 

Ambientes Costeiros. 

SUBSTRATO 
ISA 

Tipo Penetração 
 do Óleo 

BIOTA  TIPO DE LITORAL

1 Costão rochoso  Impermeável  
Aclimatada a altos 

impactos hidráulicos e 
pressão  

Costões rochosos 
expostos, 

estruturas artificiais 
impermeáveis  

2 Leito rochoso  Impermeável  
Aclimatada a altos 

impactos hidráulicos e 
pressão  

Plataformas 
erodidas pela ação 

das ondas  

3 
Areia fina a 

média (0,06 a 1 
mm)  

Semipermeável
     (< 10 cm) Baixa densidade  Praias de areia fina 

ou média  

4 
Areia grossa / 
grânulo (2 – 4 

mm)  

Permeável 
 (≤ 25 cm)  Baixa densidade  Praias de areia e 

cascalho  

5 Areia e cascalho  ≤ 50 cm  Muito baixa  Praias de areia e 
cascalho  

6 Cascalho  
Altamente 
permeável  
(≤ 100 cm)  

Infauna e epifauna 
muito baixas  

Praias de cascalho 
e enrocamentos  

7 Areia  Penetração 
limitada  Muito baixa  Áreas intermarés 

planas expostas  

8 
Leito rochoso 

(algum 
sedimento)  

- Coberto de algas e 
outros organismos  

Costões rochosos 
abrigados  

9 Lamoso  Baixa 
permeabilidade 

Alta densidade de 
infauna  

Áreas intermarés 
planas abrigadas  

10 Areia lamosa  Baixa 
permeabilidade 

Vegetação associada 
com alta diversidade  

Marismas, 
manguezais  

Fonte: SILVA, 1996. 
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2.1.1 Metodologias de Elaboração de Mapas de Sensibilidade 

 

Em 1992, tomando contato com as diversas metodologias de elaboração de 

mapas de sensibilidade, o então Chefe do Setor de Biotecnologia e Meio Ambiente do 

CENPES, após visita à National Oceanic and Atmospheric Adminstration (NOAA, 

EUA), concluiu que a técnica adotada por essa entidade era a ideal para adaptação à 

realidade brasileira. Tal decisão baseou-se em sua grande aceitação e utilização em 

diversos países, assim como na facilidade que essa metodologia oferece para seu uso.  

Em 1996, a Associação Regional das Companhias de Óleo e Gás na América 

Latina e no Caribe (ARPEL) conduziu um workshop, no qual foi sugerido que todas as 

empresas a ela associadas utilizassem a mesma metodologia, a fim de facilitar o 

entendimento de mapas de sensibilidade por órgãos diversos.  

O primeiro mapa de sensibilidade elaborado pela Petrobras contemplou as áreas 

de influência das atividades petrolíferas da Bacia de Campos (RJ), sendo divulgado em 

1993. Esse produto foi aperfeiçoado e relançado em 2000. Em 1998, foram concluídos 

os mapas de sensibilidade preliminares de áreas de influência do então DTSUL (Dutos e 

Terminais Sul) da Petrobras, abrangendo as áreas de Tramandaí, São Francisco do Sul e 

Paranaguá.  

Em 1998, tendo como referências a metodologia da NOAA, a sugestão da 

ARPEL e as experiências acima citadas, foi iniciado um projeto no CENPES, em 

parceria com universidades, com dois objetivos: a) a criação de um manual para a 

elaboração de mapas de sensibilidade ambiental no sistema Petrobras, com base na 

metodologia da NOAA; b) a elaboração de um programa de computador que permitisse 

a elaboração de mapas digitais.  
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O Manual, ainda em formato de minuta, foi encaminhado ao Ministério do Meio 

Ambiente, que o utilizou como referência para a elaboração das “Especificações e 

Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para 

Derramamentos de Óleo”.  

O programa de computador foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a 

execução, a atualização e a edição dos mapas de sensibilidade, bem como a associação 

dos mesmos a outros aplicativos da Petrobras.  

O programa constitui uma ferramenta para a edição, manipulação, visualização e 

análise dos dados referentes aos mapas. Estes dados são todos georreferenciados e 

armazenados em um banco de dados, sendo distribuídos em três grupos: dados físico-

ambientais; recursos biológicos e recursos socioeconômicos. Os dados são inseridos no 

programa através de planilhas específicas para cada um dos grupos.  

Uma das principais funcionalidades do programa consiste no módulo que 

possibilita a impressão dos mapas em diversos formatos (A0, A3, A4, etc.) (ARAÚJO et 

al., 2004).  

 

2.1.1.1 Simbologia que Representa as Informações no Mapa de Sensibilidade: 

Índice de Sensibilidade Ambiental (ISA), Recursos Biológicos e Recursos 

Socioeconômicos 

 

2.1.1.1.1 Índice de Sensibilidade Ambiental (ISA) 

 

As linhas costeiras ou limites fluviais são codificados de acordo com um padrão 

de cores, as quais representam sua sensibilidade, a persistência natural do petróleo, e a 

facilidade de limpeza esperada. 
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O ISA classifica a sensibilidade de acordo com as características 

geomorfológicas do ambiente impactado, considerando os seguintes fatores: exposição 

relativa à energia de ondas e marés ou correntes fluviais e lacustres, declividade do 

litoral ou margem, tipo de substrato, produtividade e sensibilidade biológicas. A 

geomorfologia é, também, determinante para o tipo e a densidade das comunidades 

biológicas presentes na área  (MMA, 2002). 

Para essa classificação de sensibilidade, é fundamental o entendimento das inter-

relações entre os processos físicos, o tipo de substrato e a biota associada, que produzem 

ambientes geomorfológica e ecologicamente específicos, assim como tendências 

previsíveis de comportamento do óleo, padrões de transporte de sedimentos e impactos 

biológicos. 

 

2.1.1.1.2 Recursos Biológicos 

 

Ícones específicos representam as espécies sensíveis ao petróleo, assim como os 

habitats sensíveis ou aqueles que são utilizados por animais sensíveis ao petróleo (e.g., 

recifes de coral). As informações sobre recursos biológicos são apresentadas segundo os 

diferentes estágios do ciclo de vida das espécies e os meses de ocorrência dos referidos 

estágios, ou seja, considerando a sazonalidade (MMA, 2002).  

As cores são usadas nos ícones correspondentes, como também preechendo os 

polígonos e as áreas hachuradas que mostram a distribuição espacial das espécies. Cada 

grupo principal pode ter subgrupos com ícones próprios para indicar visualmente o tipo 

de organismo ou recurso presente. O ícone (ou grupo de ícones) deverá ser normalmente 

colocado no interior do polígono de ocorrência da espécie que representa. Entretanto, 

sempre que necessário, o ícone pode ficar afastado, traçando-se uma linha ligando o 
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ícone ao polígono ou ponto que representa a distribuição espacial da espécie, tornando 

visível a relação entre os dois. É importante notar que os ícones são usados para indicar 

os tipos de recursos presentes, mas os dados reais sobre a sua distribuição são 

representados pelos pontos, polígonos e áreas traçadas no mapa de sensibilidade. Uma 

“caixa” vermelha envolvendo um ícone indica que a espécie por ele representada está 

nas listas internacionais, federal ou estadual de espécies protegidas, raras, ameaçadas ou 

em perigo de extinção (MMA, 2002).  

O objetivo do mapeamento dos recursos biológicos é identificar as áreas de 

maiores concentrações de espécies, as fases ou atividades mais sensíveis do seu ciclo de 

vida e as espécies protegidas, para subsidiar os responsáveis pelo planejamento e 

resposta aos acidentes com derramamentos de óleo na determinação de prioridades de 

proteção. 

 

2.1.1.1.3 Recursos Socioeconômicos 

 

Ícones específicos representam os recursos e locais importantes aos homens e 

sensíveis ao petróleo, tais com praias recreacionais, aqüíferos (fontes e lençóis 

freáticos), áreas de pesca e maricultura, áreas sob gerenciamento especial (e.g., unidades 

de conservação, reservas indígenas e reservas extrativistas) e sítios históricos e 

culturais. Representam atividades socioeconômicas potencialmente prejudicadas por 

derramamentos de óleo ou pelas ações de resposta (MMA, 2002). 

Os recursos de uso humano são indicados por ícones em preto e branco. Devem 

ser identificadas nos mapas as estradas secundárias, importantes para as operações de 

resposta, assim como locais de atracação, rampas para barcos, aeroportos, heliportos, 
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depósitos e locais de concentração de equipamentos de contenção, limpeza e transporte 

(CASTRO et al., 2003). 

 

2.1.2 Índice de Sensibilidade a Derramamentos de Óleo (ISA) 

 

O sistema de classificação de sensibilidade da NOAA é baseado no 

conhecimento das características geomorfológicas das áreas intermarés ou margens 

fluviais e lacustres. Os fatores relevantes a essa análise são discutidos nos parágrafos a 

seguir. 

 

2.1.2.1 Grau de Exposição à Energia de Ondas e Marés 

 

É reconhecido pelos cientistas que as comunidades biológicas guardam forte 

relacionamento com o grau relativo de exposição às ondas e correntes. Há uma 

diferenciação entre as comunidades sujeitas a elevadas tensões causadas por grandes 

ondas ou fortes correntes daquelas que ocupam áreas protegidas ou abrigadas. 

O tempo de permanência do óleo em ambientes de alta energia de ondas,  marés 

ou correntes tende a ser menor  do que em ambientes abrigados. Níveis mais elevados 

de energia  causam a limpeza natural e a reconfiguração da linha costeira e ribeirinha. A 

biota associada a tais sistemas está adaptada a grandes pressões e impactos hidráulicos. 

O efeito das correntes de maré nas comunidades biológicas pode ser 

pronunciado. Por exemplo, substratos altamente móveis afetados por fortes correntes de 

maré abrigam menos organismos do que substratos estáveis. Raciocínio análogo pode 

ser empregado para rios e lagos, onde a intensidade das correntes afeta o 

comportamento do óleo e a biota existente (MMA, 2002). 



 14

2.1.2.2 Declividade do Litoral 

 

A inclinação do litoral ou margem determina a extensão da zona sujeita à 

contaminação por óleo. Esta inclinação pode ser caracterizada como alta (maior que 

30º), moderada (entre 30º e 5º) e pequena (menor que 5º). 

O ângulo de inclinação é importante por seu efeito na reflexão e quebra das 

ondas. Litorais muito inclinados levam ao rompimento abrupto e reflexão das ondas, 

com elevadas velocidades de espraiamento e refluxo na encosta ou face da praia. Nesse 

caso, o tempo de permanência do óleo no ambiente será, provavelmente, mínimo, com 

rápida limpeza natural da área atingida, a não ser que ocorra transposição das ondas 

(overwash), levando parte do contaminante para a zona de retaguarda da praia. 

Costas de baixa declividade, como planícies de maré e faixas de mangue, não só 

estão sujeitas a níveis de energia mais baixos (com tempo de permanência do óleo mais 

prolongado e menor ação de limpeza natural), como têm uma superfície intermarés que 

permite o estabelecimento de comunidades biológicas (e.g., leitos de mexilhões e 

comunidades de plantas). 

Em ambientes protegidos, a declividade do litoral é um fator menos importante 

com relação ao impacto do óleo, exceto pelo fato das comunidades biológicas sensíveis 

terem uma maior área para o seu desenvolvimento onde as inclinações são menores 

(NOAA, 1997). 
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2.1.2.3 Tipos de Substrato 

 

O tipo de substrato vai determinar ou afetar alguns parâmetros como 

permeabilidade, mobilidade do sedimento, permanência do óleo e tipos de comunidades 

bióticas desenvolvidas num determinado local. Determina também limitações 

operacionais para os equipamentos utilizados na resposta a acidentes com 

derramamentos de óleo. 

A permeabilidade de um substrato estabelece uma correlação direta com a 

infiltração e, portanto, com a permanência do petróleo no ambiente. Quanto maiores 

forem os diâmetros dos sedimentos do substrato, assim como sua esfericidade e 

selecionamento, tanto mais profunda será a infiltração do óleo. 

Penetrações maiores são esperadas para sedimentos grosseiros, cuja distribuição 

do tamanho de grão é mais uniforme (i.e., são bem selecionados). Em praias de 

cascalho, a penetração de mais de um metro pode ocorrer no caso de óleos pesados. 

Se os sedimentos são pouco selecionados, tais com praias mistas de areia e 

cascalho, a penetração é normalmente menor que 50 centímetros. 

Praias de areia são também diferenciadas nas categorias do diâmetro do grão 

(fina a média e grossas), que são diferentes quanto ao grau de permeabilidade e ao 

potencial de penetração do óleo. 

Sedimentos lamosos têm menores valores de  permeabilidade e  tendem a ser 

saturados de água. Conseqüentemente, a penetração do óleo é neles muito limitada. 

Contudo, onde o substrato é escavado por organismos, as bioturbações podem 

proporcionar a penetração do óleo. 

Os substratos não consolidados apresentam tendência à mobilidade sedimentar 

pela ação das ondas, a qual é acelerada durante as tempestades. O movimento dos 



 16

sedimentos pode diminuir o tempo de permanência do óleo cru ou, ao contrário, 

incorporá-lo aos estratos sedimentares inferiores. O processo de enterramento varia 

amplamente, assumindo valores de, no mínimo, seis horas (metade de um ciclo de maré) 

após o aprisionamento inicial do óleo. 

Durante as tempestades, o óleo em praias de cascalho pode ser enterrado pela 

construção de bermas ou barreiras. Em litorais com a ocorrência de fortes tempestades, 

podem existir ciclos anuais de erosão / deposição nos perfis de praia e padrões de 

distribuição de sedimentos. Essas costas têm o mais alto potencial para enterramento, 

particularmente  se o óleo for aprisionado no começo do período deposicional (MMA, 

2002). 

Por fim, o tipo de substrato influencia na trafegabilidade da região, fundamental 

para utilização de determinados equipamentos de resposta. As praias de areia fina, que 

são tipicamente compactadas e duras, permitem o tráfego de equipamentos. Em 

substratos lamosos, o uso de equipamentos de limpeza ou proteção não é exeqüível. Em 

substrados vegetados, tais como marismas e manguezais, os equipamentos de limpeza 

não devem ser utilizados. Nesses ambientes, admite-se apenas a limpeza manual 

(MMA, 2002). 

 

2.1.3 Aspectos Biológicos Agregados ao ISA 

 

Respostas diferenciadas de sistemas biológicos (indivíduos, populações, 

associações ou ecossistemas) a impactos por derramamentos de óleo podem ser 

parcialmente explicadas pela própria dinâmica de degradação do produto, como também 

pela textura dos sedimentos. Ademais, a dinâmica ambiental predominante pode 
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favorecer a dispersão, deposição ou retrabalhamento mais rápido do contaminante 

(NOERNBERG & LANA, 2002). 

Várias espécies biológicas, quer sejam marinhas, costeiras, ribeirinhas ou 

residentes em habitats submersos, podem estar em risco no caso de um derramamento 

de óleo, dependendo da sua distribuição espacial ou fase de vida. Tais acidentes 

ambientais podem, em geral, afetar as espécies biológicas nas maneiras discutidas a 

seguir. 

 

2.1.3.1 Impactos diretos: 

 

• Sufocamento – Animais com coberturas, pêlos ou penas podem ficar cobertos 

por óleo, resultando na inibição de funções e movimentos do corpo. As plantas 

também podem ter diminuída sua capacidade de troca gasosa e transpiração. O 

sufocamento direto corresponde, em geral, a acidentes com petróleo altamente 

viscoso e alterado pelo tempo (biodegradação); 

• Exposição tóxica – os efeitos tóxicos diretos podem afetar os animais através da 

ingestão, absorção e inalação dos hidrocarbonetos. A mortalidade das plantas 

pode ocorrer pelo contato ou exposição direta ao óleo ou pela absorção do 

produto nos sedimentos contaminados através das raízes (CENPES, 2002). 
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2.1.3.2 Impactos Indiretos 

 

A mortalidade por derramamento de óleo de plantas ou animais de níveis 

inferiores da cadeia trófica afetará indiretamente animais e plantas que deles dependem 

(CENPES, 2002). 

Segundo a NOOA, os mapas de sensibilidade ambiental devem destacar locais, 

períodos e situações nos quais animais e seus habitats são especialmente vulneráveis, a 

saber: 

• quando muitos indivíduos estão concentrados em uma área relativamente 

pequena, como, por exemplo, um local de encontro de mamíferos em fase 

reprodutiva ou uma baía onde aves se concentram durante o período migratório; 

• áreas importantes para determinados estágios do ciclo de vida ou para rotas 

migratórias, tais como áreas de alimentação ou descanso, assim como locais de 

desova usados por peixes ou tartarugas; 

• áreas criticamente importantes para a propagação de determinadas espécies; 

• quando uma espécie particular está ameaçada de extinção ou em perigo; 

• quando uma substancial percentagem de uma espécie animal ou vegetal está 

exposta ao óleo. 

 

2.1.4  Recursos Socioeconômicos 

 

Nesse item, estão inseridas áreas de uso recreacional como praias, locais de 

mergulho e pesca esportiva, além dos acessos possíveis e os diferentes tipos de veículos 

disponíveis para uso em cada situação de emergência. Também se incluem áreas 

legalmente protegidas e/ou geridas como parques, reservas e santuários marinhos, locais 
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de extração de recursos naturais como sítios de aquacultura e captação de água para uso 

industrial e doméstico, áreas de pesca comercial, e locais de patrimônio cultural que 

abrigam sítios arqueológicos e históricos. 

As regiões costeiras e ribeirinhas, por abrigarem ecossistemas muito atrativos 

para o desenvolvimento humano, são muito utilizadas para assentamentos 

populacionais, turismo e extração de recursos naturais, sendo freqüentemente sensíveis 

aos impactos do óleo derramado. 

Em muitas dessas áreas, existem atividades variadas que compreendem 

interesses conflitantes por parte de moradores, turistas, empresários, pescadores, 

aquicultores, administradores de áreas protegidas e autoridades portuárias. A 

complexidade da dinâmica dessas regiões requer um gerenciamento socioambiental para 

as indústrias que nelas operam e para aquelas que lá pretendem se instalar. A indústria 

do petróleo é de suma importância, por fornecer energia e matéria-prima, porém a 

utilização dos hidrocarbonetos acarreta riscos ao meio ambiente. Neste contexto, os 

mapas de sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo se destacam como uma 

valiosa ferramenta para tomada de decisões em caso de acidentes com vazamento, pois 

conferem maior eficiência às ações imediatas de resposta, colaborando tanto para 

amenizar as consequências do derrame como para facilitar os esforços de contenção e 

de limpeza, minimizando assim os danos ao patrimônio sociocultural das comunidades 

afetadas (ARAÚJO et al, 2006). 
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2.1.5 Sensibilidade Fluvial Amazônica a Derramamentos de Óleo. 

 

A região investigada possui grande sensibilidade ambiental a derramamentos de 

óleo e seus derivados. Assim, foi indispensável a compreensão do conjunto de feições 

fluviais amazônicas que caracterizam tal sensibilidade, segundo a abordagem 

estabelecida pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Isto 

torna possível determinar os ecossistemas a serem protegidos em caso de acidentes. 

Uma característica peculiar da região amazônica é a alteração da sensibilidade 

ambiental de acordo com a época do ano. A extensão da área inundável e de sua 

sensibilidade socioambiental variam continuamente em função da flutuação da cota do 

rio. Qualquer avaliação, portanto, desta sensibilidade terá de levar em consideração tal 

fenômeno (ARAÚJO et al., 2006). 

Em 2001, foi realizada em Manaus uma oficina de trabalho sobre Mapas de 

Sensibilidade Ambiental, promovida pela Petrobras. Na ocasião, após intenso debate, 

foram relacionados os componentes de interesse do sistema fluvial da região, conforme 

listados na Tabela 2.2. 
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                      Tabela 2.2 – Feições Fluviais da Amazônia 

FEIÇÕES ENCONTRADAS NO CANAL 

1. Margens de rio (grande classe subdividida 
 em feições mais precisas) e ilhas 

2. Praias de margens 

3. Cachoeiras 

4. Barras ou bancos fluviais - regionalmente tem o 
sentido de bancos de areia,  

mas são praias formadas no meio do rio, isoladas da 
margem  

FEIÇÕES ENCONTRADAS EM PLANÍCIES 
FLUVIAIS 

1. Lago/planície exposta 

2. Floresta alagável/densa 

3. Chavascal (densidade florestal menor) 

4. Banco de macrófitas herbáceas ou de 
gramíneas/planície  

exposta em função do período, funciona como filtro. 

FEIÇÕES DE TRANSIÇÃO ENTRE  
COMPONENTES DE CANAL E DE PLANÍCIE 

FLUVIAL 

1. Furos 

2. Bocas de lagos 

               Fonte: CENPES, 2006 

 

Após a apresentação das feições fluviais da região amazônica, foi aberto novo 

debate entre os participantes do evento sobre a hierarquização dos citados ecossistemas, 

objetivando a definição do Índice de Sensibilidade Fluvial a Derramamentos de Óleo 

(Tabela 2.3). Assim, a área estudada na presente dissertação caracteriza-se pelo índice 

de sensibilidade 10b da Tabela 2.3, por atender à classificação na qual se descreve a 

predominância de vegetação alagada (igapós, várzea, chavascal, campo, etc.). 
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Tabela 2.3 – Índice de Sensibilidade Fluvial da Região Amazônica a 

Derramamentos de Óleo. 

ÍNDICE FEIÇÃO 

1 Estruturas Artificiais 

2 Laje ou afloramento rochoso 

3 Corredeira/cachoeira 

4 Escarpa/barranco 

5 Praia ou banco de areia/seixo exposta 

6 Praia ou banco de areia/ seixo abrigada 

7 Praia ou banco de lama exposto 

8 Praia ou banco de lama abrigado 

9 Zona de confluência de rios e lagos 

10a Banco de macrófitas aquáticas 

10b Vegetação alagada (igapós, várzea, chavascal, campo etc.) 

       Fonte: CENPES, 2006 

 

2.2. Computação Gráfica 

 

2.2.1 Definição 

 

Computação Gráfica é definida como um conjunto de algoritmos, técnicas e 

metodologias para tratamento e representação gráfica de informações através da criação, 

armazenamento e manipulação de imagens, utilizando-se computadores e/ou 

dispositivos periféricos gráficos (SARTORI, 2003). 
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Tais procedimentos estão muito difundidos, principalmente nas interfaces 

gráficas dos Sistemas Operacionais e em jogos, mas também nas mais diversas áreas da 

ciência da computação. Nos passos iniciais da Computação Gráfica, os esforços se 

concentravam em técnicas e algoritmos de renderização (rendering2), visando à 

obtenção de imagens cada vez mais realistas. Atualmente, a animação gráfica permite a 

modelagem de objetos, o que facilita muito o desenvolvimento de soluções e o 

entendimento do problema, principalmente se este assumir maior complexidade. 

O principal aspecto abordado atualmente pela Computação Gráfica, e conseqüentemente 

pelas animações gráficas, é o da comunicação visual “máquina-homem”, através da 

síntese de imagens em dispositivos de saída apropriados. Por exemplo, um resultado na 

forma gráfica, em duas ou três dimensões, é muito mais fácil de ser interpretado do que 

uma informação apresentada através de tabelas numéricas. Com efeito, uma imagem 

presta-se muito mais à análise do que uma coleção de números (FREIRE, 1999). 

A visualização das saídas ou mesmo do funcionamento de um sistema através da 

Computação Gráfica garante ao intérprete um diferencial importante, pois fornece 

meios mais atrativos, simples, produtivos e dinâmicos de análise de dados. 

 

 

 

 

 

............................. 

____________________________________ 

2Rendering: Processamento computacional das informações de textura, iluminação, efeitos e movimento, gerando 

uma imagem ou animação final. Esta técnica varia conforme o volume de informações a serem trabalhadas pelo 

computador, podendo levar de alguns segundos até várias semanas na obtenção do resultado final. 
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2.2.1.1 Subáreas da Computação Gráfica 

 

A Computação Gráfica é uma vasta área de conhecimento especializado. Para 

seu melhor entendimento, GOMES & VELHO (1998) propuseram uma divisão nas 

subáreas Síntese de Imagens, Processamento de Imagens e Análise de Imagens, 

conforme demonstrado na Figura 2.1. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Gomes e Velho (1998) 

Figura 2.1 – Representação Esquemática das Subáreas da Computação Gráfica.  
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2.2.1.1.1 Síntese de Imagens 

 

É o processo de obtenção de imagens a partir de dados geométricos. É o caso da 

indústria cinematográfica, por exemplo, onde se utiliza o computador para criar cenas 

que são difíceis ou até impossíveis de serem adquiridas por outros meios. 

Nesta subárea, as representações visuais são geradas a partir de especificações 

geométricas e visuais de seus componentes. Segundo CERRI (2002), ela é 

extremamente difundida, confundindo-se freqüentemente com a própria Computação 

Gráfica. 

 

2.2.1.1.2 Processamento de Imagens 

 

É a manipulação computacional que se dá apenas no domíınio das imagens. 

Correção de cor, superposição de imagens (composição), warping (deformação da 

imagem) e filtros de detecção de contornos são exemplos de aplicação dessa técnica. 

No processamento de imagens, tanto a imagem original quanto a imagem 

resultante utilizam a mesma representação visual. As transformações visam, em geral, 

melhorar as características visuais da imagem, aumentando o contraste e o foco ou ainda 

reduzindo ruídos e distorções. 

 

2.2.1.1.3 Análise de Imagens 

 

É o processo inverso ao de síntese, onde, a partir de imagens obtidas com 

câmeras reais, é entendida a geometria dos objetos na cena. É também referido como 

Visão Computacional. Essas técnicas são empregadas no reconhecimento de terreno por 

robôs dotados de câmeras. 
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Nesta subárea, portanto, busca-se, com base na representação visual de uma 

imagem, obter as características de determinados componentes das cenas (dados). 

 

2.2.1.2 Modalidades da Computação Gráfica 

 

A Computação Gráfica pode ser definida, segundo GOMES & VELHO (1998), 

em processos passivos ou interativos. Além disso, os procedimentos por ela empregados 

incluem a modelagem, visualização e animação. 

A Computação Gráfica Passiva faz uso do computador para definir, armazenar, 

manipular e apresentar imagens gráficas. Os dados são preparados e armazenados na 

forma de figuras e o usuário/observador não interfere nesse processo. Os exemplos 

desse tipo de abordagem são simples, como a geração automática de um gráfico de 

barras a partir de uma tabela. 

Por outro lado, a Computação Gráfica Interativa, ao se utilizar do computador 

para preparar e apresentar imagens, permite que o observador/usuário interaja em tempo 

real com os produtos gerados pelos programas. 

 

2.2.1.2.1 Modelagem 

 

A construção de um modelo visa criar uma representação do objeto investigado 

de maneira que facilite sua manipulação e análise. Dependendo da aplicação, o modelo 

geométrico pode requerer uma descrição detalhada das propriedades das faces, tais 

como reflexão, transparência, textura e cor, ou, alternativamente, apenas informações 

sobre suas propriedades geométricas e de massa. Se o modelo é bastante rico em 

detalhes, pode-se executar operações sobre ele de modo a alcançar os mesmos 

resultados que seriam produzidos sobre o próprio objeto. 
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2.2.1.2.2 Visualização 

 

A visualização, em uma tela de computador, de objetos modelados em 

Computação Gráfica consiste numa seqüência de operações. Essas operações têm papéis 

distintos de um tipo de objeto para outro. Ou seja, os objetos 2D têm sua especificação 

de coordenadas e o tratamento das mesmas diferente de objetos 3D. 

 

2.2.1.2.3 Animação 

 

A animação em Computação Gráfica procura simular o que ocorre em um 

sistema real a partir do seqüenciamento rápido no tempo de imagens estáticas, 

proporcionando, assim, a ilusão do movimento. No entanto, tal processo não inclui 

apenas aspectos relacionados ao movimento. SARTORI (2003) destaca que, além de 

variações em relação à posição no tempo (movimento dinâmico), outras formas de 

animação incluem mudanças na forma, cor, transparência, estrutura e textura de um 

objeto (atualização dinâmica), bem como alterações na iluminação, posição da câmera, 

orientação e foco, através da técnica de rendering. 

Numa animação, as imagens estáticas são caracterizadas como frames ou 

quadros. O seqüenciamento rápido é definido como sendo a taxa na qual os frames são 

exibidos na unidade de tempo. Para o seqüenciamento das imagens parecer realístico, 

deve ser utilizada a uma taxa mínima de 30 quadros por segundo. A redução desta taxa 

pode ser empregada numa animação que não tenha por objetivo simular o tempo real, 

enquanto que o aumento desta taxa não causa diferenças perceptíveis para o olho 

humano. 
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2.2.2 Visualização Científica 

 

A visualização científica, tradicionalmente definida como sendo a representação 

pictórica de dados e informações, evoluiu concomitantemente com os avanços da 

informática e da computação gráfica, de onde congrega suas técnicas. Hoje constitui 

uma área dinâmica, em plena expansão, caracterizada por linhas de pesquisa recentes e 

bastante sofisticadas. Suas aplicações visam,  sobretudo, possibilitar a  análise  visual e 

 a  exploração  de dados coletados da natureza ou obtidos a partir do processamento 

 científico. Uma de suas características fundamentais é o tratamento de grandes 

quantidades de dados de natureza n-dimensional, com o objetivo de apresentar suas 

interações, interligações e características, que são consideradas complexas para a 

percepção em sua forma original. Por conseguinte, sua aplicação ocorre de maneira 

natural nas mais diversas áreas do conhecimento humano (SANTOS et al., 1996). 

Em termos evolutivos, as ferramentas de visualização científica podem ser 

classificadas como: 

• Bibliotecas Gráficas Genéricas (BGGs); 

• Bibliotecas Gráficas Específicas (BGEs); 

• Sistemas de Visualização Específicos (SVEs); 

• Sistemas de Visualização Genéricos (SVGs). 

Quando um fabricante de equipamentos tais como terminais, traçadores, 

impressoras, dentre outros, disponibilizava rotinas para a geração de primitivas gráficas, 

tal conjunto de aplicativos formava uma BGG, utilizada por cientista na confecção de 

programas para visualização de dados. Essas bibliotecas tinham como desvantagem o 

fato do próprio usuário ter de escrever o programa, o qual era limitado em termos 
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interativos. Além disso, as ferramentas disponíveis na biblioteca eram distantes 

funcionalmente dos elementos gráficos da aplicação e pouco portáteis. 

As BGEs surgiram para solucionar o problema da distância funcional entre as 

primitivas gráficas e os elementos gráficos da aplicação. 

Para resolver o problema da interatividade, foram criados os SVEs, que 

permitem ao usuário acionar durante o processamento um conjunto finito de recursos 

adequados à visualização de dados. O problema central com os SVEs reside no fato de 

que eles operam apenas com dados associados a uma área específica do conhecimento, 

como, por exemplo, topografia, dispersão de poluentes ou meteorologia. 

Os SVGs surgiram para resolver tal questão, pois contam com recursos que 

permitem ao usuário montar um esquema de visualização com a capacidade de 

encapsular funções poderosas e de fácil utilização, bem como técnicas complexas de 

computação gráfica.  

Como desvantagem, deve-se registrar que os SVGs são caros e difíceis de 

manipular, exigindo um bom treinamento dos potenciais usuários (BATTAIOLA & 

SOARES, 1998). 

 

2.2.2.1 Sistemas de Visualização Científica Genéricos 

 

De acordo com suas principais características, os SVGs são subdivididos em três 

classes: 

• sistemas de visualização genéricos por fluxo de dados (SVG_FDs); 

• sistemas de visualização genéricos orientados a objetos (SVG_OOs); 

• sistemas de visualização genéricos por mapeamento (SVG_Ms). 
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2.2.2.1.1 Os Sistemas por Fluxo de Dados 

 

Os SVG_FDs têm como modelo de exibição um processo de manipulação dos 

dados que consiste na composição de transformações básicas do sistema. Os sistemas 

AVS (UPSON et.al., 1989), apE (DYER, 1990), Iris-Explorer, IBM-Data Explorer 

(LUCAS et al., 1992), FRAMES (POTMESIL, 1987), GRAPE (NADAS e FOUNIER, 

1987), ConMan (HABERLI, 1988) e Khoros (RASURE et al., 1990), exemplos deste 

tipo de abordagem, são os mais relevantes atualmente, conforme descrito a seguir. 

Inicialmente, os SVG_FDs trabalhavam apenas com tipos particulares de 

estruturas de dados, ao invés de oferecerem um mecanismo genérico de definição destas 

estruturas. Isso ocorre em razão da dificuldade de se definir modelos computacionais 

que pudessem ser aplicados de forma arbitrária a estruturas de dados. Para solucionar tal 

problema, os sistemas comerciais deste tipo oferecem estruturas compatíveis com 

grandes áreas de aplicação (e.g., ciências atmosféricas, medicina, química). Ademais, os 

sistemas comerciais incluem grandes bibliotecas com módulos que implementam 

operações básicas de cálculo e visualização para uma estrutura de dados específica (o 

AVS constitui um bom exemplo). 

Os SVG_FDs mais recentes, como o Iris-Explorer e o IBM-Data Explorer, 

trabalham com uma estrutura genérica de dados composta por quatro componentes 

básicos: pontos-estruturados, pontos-não-estruturados, grade-regular e grade-não-

regular. Eles oferecem um meio natural de se combinar módulos de cálculo com 

módulos de visualização, de tal forma que fica visível o funcionamento interno dos 

algoritmos. No entanto, estes sistemas não constituem propriamente uma linguagem de 

programação; assim, nenhum deles suporta fluxos de controle complexos ou, então, 

definições complexas de tipos dados (BATTAIOLA & SOARES, 1998).  
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De forma a definir critérios de comparação, WILLIAMS & RASURE (1992) 

analisaram vários SVG_FDs e definiram os componentes principais destes sistemas, 

agrupando-os nas cinco categorias abaixo citadas: 

• paradigma de programação por linguagem visual, com especificação da 

linguagem e interface de programação; 

• processo de programação por linguagem visual, com definição do operador, 

modo de execução, modelo de dados e monitoramento do programa; 

• ambiente de desenvolvimento, com interface de usuário do sistema de 

desenvolvimento, interface de programação do operador e gerenciador de 

configuração; 

• requisitos de visualização, com importação/exportação, manipulação e exibição 

de dados; 

• considerações de trabalhos futuros, com programação colaborativa e inter-

operabilidade. 

 

2.2.2.1.1.1 Os sistemas AVS e apE 

 

O AVS (Application Visualization System) foi desenvolvido de forma a oferecer 

um ambiente de visualização científica que englobasse os seguintes requisitos: 

• Facilidade de uso - interfaces altamente interativas e de fácil uso; 

• Completividade – inclui os processos de visualização e de entrada e 

transformação de dados. Os implementadores do sistema definiram um ciclo de 

análise científica, cujos componentes principais são filtragem (geração de um 

novo conjunto de dados a partir de um outro, no intuito de diminuir volume e 

aumentar informação), mapeamento (mapeamento dos dados finais da filtragem 
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em primitivas geométricas que podem ser visualizadas) e renderização (geração 

da cena a partir das primitivas geométricas); 

• Expandibilidade - customização do ambiente AVS para uma determinada 

aplicação, além da adição de novos módulos; 

• Portatilidade - O AVS foi implementado usando-se padrões de fato, como UNIX 

e o X Windows System, além de padrões formais como o C++ e o PHIGS+. O 

sistema também usa a biblioteca InterView para compor as interfaces do usuário, 

como também a biblioteca de classes orientadas por objetos OOPS. 

O AVS tem um modo de execução similar ao do GRAPE, que é baseado em 

grafos3 acíclicos direcionados, mas combina este método com o paradigma da 

linguagem visual. Como o ConMan, o AVS apresenta uma linguagem visual orientada a 

módulos, que são conectados na forma de grafos para o desenvolvimento de um 

aplicativo. 

O apE (animation production Environment) é um sistema muito semelhante ao 

AVS, tendo sido implementado praticamente na mesma época. As principais diferenças 

entre eles residem na sua construção, relação entre tipos de elementos e dados, além de 

portatilidade. 

 

 

 

_______________________________ 

3Grafo: conjunto de pontos, chamados vértices (ou nodos ou nós), conectados por linhas, chamadas de arestas (ou 

arcos). A nomenclatura de nodos e arcos está caindo em desuso. Dependendo da aplicação, arestas podem ou não 

ter direção. Além disso, pode ser permitido ou não que arestas liguem um vértice a ele próprio e que vértices e/ou 

arestas possam ter um peso (numérico) associado. Se as arestas têm uma direção associada (indicada por uma seta 

na representação gráfica), temos um grafo direcionado, ou dígrafo. Um grafo com um único vértice e sem arestas é 

conhecido como grafo trivial ou "ponto". (WIKIPÉDIA,2006) 



 33

Como outra distinção, pode-se citar que o AVS foi desenvolvido em um 

contexto empresarial, enquanto que o apE foi concebido e implementado na Ohio State 

University. Assim, devido à facilidade em se obter seu código fonte, o apE encontrou 

larga disseminação em instituições de pesquisa americanas. Depois de um certo tempo, 

o apE foi assimilado pela área privada, como forma de expansão funcional e uso 

comercial. A versão apE III é suportada pela empresa TaraVisual Corporation 

(BATTAIOLA & SOARES, 1998). 

 

2.2.2.1.1.2 Os sistemas Iris-Explorer, IBM-Data Explorer e Khoros 

 

O Iris-Explorer da Silicon Graphics é um SVG_FD bastante poderoso, que tem o 

AVS e o apE como ancestrais conceituais. A título de inovação, ele apresenta novos 

módulos para adição à cadeia de módulos de processamento, como também oferece 

algumas rotinas utilitárias para a implementação de novos módulos. O processo de 

renderização é baseado na biblioteca gráfica OpenGL (NEIDER et al., 1993). O IBM-

Data Explorer é um sistema funcionalmente semelhante ao Iris-Explorer. O sistema 

Khoros foi inicialmente projetado para ser uma ferramenta de visualização na área de 

processamento de imagens. Ele tem a mesma concepção do AVS e Iris-Explorer, 

possibilitando que programas sejam escritos através da linguagem visual Cantata, a qual 

contém operadores de controle que permitem o uso de comandos do tipo if-then-else e 

while. Devido a seu intenso uso em instituições acadêmicas e de pesquisa, o Khoros 

possui farta documentação, inclusive no que diz respeito a treinamento (BATTAIOLA 

& SOARES, 1998).  
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2.2.2.1.1.3 O sistema FRAMES 

 

O Sistema FRAMES (Flexible Rendering, Animation and Modeling 

Experimentation System) é um conjunto de programas desenvolvidos para execução em 

ambiente UNIX, que pode ser usado para gerar imagens e animar cenas 3D. No 

FRAMES, cada passo de encadeamento do processo de renderização é associado a um 

filtro do sistema UNIX. Assim, o próximo comando UNIX é um encadeamento típico 

de passos de execução, com cada filtro realizando uma tarefa específica, como na 

seqüência 

 cat cena.frm | euclid | mover | shade | camera | abuf. 

Observando-se tal conjunto de comandos, pode-se facilmente perceber que a 

visualização é claramente encarada com um encadeamento seqüencial de operações, 

onde cada uma delas realiza uma tarefa básica de todo o processo. Como é o usuário 

que se responsabiliza por concatenar corretamente as ferramentas de visualização, é 

necessário que ele tenha um mínimo de conhecimento para tanto. Isto restringe o 

número de potenciais usuários do sistema, pois torna toda a parte de visualização um 

problema adicional a ser resolvido. Outra questão é que o FRAMES não define os tipos 

de dados como padrões, de forma que todos os módulos possam acessar e decidir pelo 

processamento deles ou não. No entanto, é inegável o mérito do FRAMES como um 

marco no progresso dos sistemas de visualização, por estabelecer uma estrutura de 

processamento flexível para a renderização de uma cena (BATTAIOLA & SOARES, 

1998). 
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2.2.2.1.1.4 O sistema GRAPE 

 

O sistema GRAPE (General Rendering Applications Programming 

Environment) é um avanço em relação ao FRAMES na evolução dos SVFDs. Dentre as 

características do GRAPE pode-se destacar: 

• é um ambiente computacional dividido em micro e macro programação. No 

contexto macro, o usuário não especialista na área de visualização concatena 

módulos para a produção de uma cena; no micro, o programador experiente 

pode adicionar ao sistema módulos implementados em C; 

• os módulos do sistema se comunicam através de um formato de dados padrão 

chamado appel (appearance element), o qual é semelhante a uma estrutura C e 

possui uma variável de estado que, através de mecanismos tipo union, pode 

representar diferentes parâmetros. É uma forma um pouco mais sofisticada de se 

padronizar uma interface entre módulos, não representando exatamente um 

avanço conceitual. 

• os módulos têm um modelo básico para implementação; 

• a conexão entre os módulos deve ser como em um SVG_FD. O usuário pode 

compor um grafo definindo a conexão entre determinados módulos e o sistema 

se encarrega de ajustar todas as interfaces entre os módulos conectados. Os 

dados então percorrem o grafo. 

 

2.2.2.1.2 Sistemas Orientados por Objetos 

 

A metodologia de programação orientada por objetos é utilizada na área de 

visualização de forma a explorar propriedades comuns e hierarquias geralmente 
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presentes no processo de exibição, através do uso dos conceitos de polimorfismo e 

herança. Exemplos de sistemas deste tipo são o Powervision (McCONNEL e 

LAWTON, 1988), SuperGlue (HULTQUIST e RAIBLE, 1992), VISAGE 

(SCHROEDER et al., 1992) e vtk (SCHROEDER et al., 1998). 

Como os SVG_FDs, os SVG_OOs oferecem modelos de dados que são 

definidos de forma extensiva como biblioteca de classes, onde cada classe implementa 

uma estrutura de dados em particular. Esta biblioteca pode ser estendida através do uso 

vantajoso das propriedades de polimorfismo e herança. Os citados modelos também 

oferecem uma integração natural de módulos de visualização com linguagens de 

programação para a confecção de algoritmos científicos. No entanto, como os 

SVG_FDs, somente objetos referentes às classes definidas pelo modelo de visualização 

de dados podem ser diretamente exibidos através dos SVG_OOs, limitando a 

capacidade destes sistemas de exibir as operações internas dos algoritmos científicos 

(BATTAIOLA & SOARES, 1998). 

 

2.2.2.1.2.1 Os sistemas Visage, SuperGlue e vtk 

 

O sistema VISAGE (VISualization, Animation and Graphics Environment), 

desenvolvido na General Electric Corporate Research and Development, tem as 

seguintes características: 

• é tanto uma biblioteca de classes de visualização quanto um aplicativo que pode 

ser utilizado por qualquer usuário não-especialista; 

• tem arquitetura orientada a objetos, para permitir a geração de um código 

modular, compacto, flexível, de fácil manutenção, extensível e reutilizável; 
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• define um modelo de dados que suporta conjuntos estruturados de pontos 

(matrizes uniformemente espaçadas de pontos 3D), conjuntos não estruturados 

de pontos (pontos 3D arbitrariamente localizados), grades estruturadas (um 

conjunto de pontos 3D com uma relação de vizinhança topologicamente 

regular), e grades não estruturadas (um conjunto de pontos 3D com uma relação 

de vizinhança topologicamente irregular); 

• suporta animação de múltiplos propósitos, na qual cada objeto do sistema, 

incluindo a interface do usuário, algoritmo e os próprios dados, possui como 

atributo o parâmetro tempo, possibilitanto assim, sua participação integral na 

animação; 

• permite a programação distribuída; 

• apresenta alto grau de portatilidade, operando em grande número de plataformas, 

além de ser projetado para usar os recursos de software e hardware de cada 

plataforma, ou seja, pode utilizar tanto a biblioteca gráfica GL da Silicon 

Graphics como a Starbase da HP; 

• o sistema é dividido em duas partes, incluindo o código implementado em 

LYMB (um ambiente de desenvolvimento orientado a objeto, que combina 

interfaces gráficas definidas pelo usuário, visualização e rápida prototipação) e a 

estrutura de visualização. 

O SuperGlue, ao contrário do VISAGE, foi projetado para visualizações nas 

áreas de simulações computacionais em dinâmica de fluidos, sendo implementado a 

partir da linguagem Scheme, que é um dialeto do Lisp. As principais razões para o uso 

desta linguagem são: interpretabilidade, abrangência (permite expressar uma grande 

variedade de paradigmas de programação), padronização e conveniência (contém 

recursos de ambientes de desenvolvimento de programas e de alocação automática de 
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memória, além de possuir sintaxe simples e permitir uma grande variedade de tipos de 

dados). 

O sistema vtk foi projetado com base no VISAGE, bem como na relação com 

usuários deste e de outros sistemas de visualização. O objetivo deste desenvolvimento 

foi aprofundar e aperfeiçoar a filosofia orientada a objeto, de forma a tornar mais 

simples o crescimento e a manutenção do software, como também a reutilização de 

pedaços de códigos. 

Além disso, o vtk opera de acordo com o esquema de módulos (toolkits), que, 

seguindo uma lógica de uso, permite a implementação de um programa de alto nível 

para a visualização de gráficos complexos. 

Como a experiência mostra que aplicações interpretadas podem ser construídas 

mais rapidamente do que aquelas compiladas, principalmente através da eliminação do 

ciclo compilação/link-edição, o vtk permite a programação nas linguagens interpretadas 

Tcl, Python e Java (esta com sua biblioteca de classes GUI). Para as aplicações 

compiladas, pode-se usar o C++, uma das linguagens de implementação do sistema, 

sendo a outra a Tcl. 

Em termos de recursos gráficos, os autores do vtk optaram por definir uma 

abstração em alto nível para gráficos 3D, que fosse independente de novas bibliotecas. 

Com efeito, verificou-se, com o passar dos anos, que uma biblioteca gráfica única nunca 

se tornará um padrão. Mesmo a OpenGL, que é um padrão 3D amplamente aceito, pode 

ser suplantada pelos recentes desenvolvimentos em jogos 3D, multimídia e acesso à 

Internet. Além disso, essa filosofia permite que o sistema seja facilmente portado no 

futuro para novos padrões. Uma desvantagem, no entanto, é que o vtk não atinge o 

máximo de desempenho por não utilizar extensivamente recursos dos dispositivos 

acessíveis através de mecanismos especiais das bibliotecas gráficas. As diferenças de 
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compatibilidade entre sistemas de janelas em plataformas Unix, PC e outras levaram os 

projetistas a não optar pela escolha de um deles em particular. Assim, o sistema central 

do vtk é independente dos sistemas de janela. Como pesquisadores, os autores do 

sistema decidiram disponibilizar gratuitamente o código. Benefícios antecipados desta 

postura incluem a habilidade de melhor disseminar seus algoritmos, colaborar com 

outros pesquisadores, desenvolver a credibilidade no campo da visualização e oferecer 

ferramentas para a educação e a pesquisa. Eles também contam que, similarmente ao 

que acontece com os sistemas de cunho acadêmico, como o Khoros e o VIS-AD, 

usuários externos vão se dispor a reportar e corrigir erros e também a dar sugestões 

valiosas para o aperfeiçoamento do sistema. 

Além de todas estas características, o vtk permite que se importe e exporte 

arquivos de formatos gráficos importantes. Por exemplo, o vtk lê arquivos 3D Studio (e, 

conseqüentemente, arquivos AutoCAD), o que permite a composição de gráficos 

científicos com objetos gerados em sistemas CAD. O sistema também exporta VRML, 

TIFF e Open Inventor, assim como manipula outros formatos. 

 

2.2.2.1.3 Sistemas por Mapeamento 

 

O sistema VIS-AD (VISualization for Algorithm Development) foi projetado 

como uma ferramenta para o desenvolvimento e depuração de algoritmos de 

visualização de dados científicos, constituindo um sistema integrado de edição, 

compilação, depuração e execução de implementações destes algoritmos. Seus 

principais recursos são: 

• mecanismos que permitem ao usuário definir no conjunto abrangente de tipos 

complexos de dados, oferecendo uma linguagem de programação similar ao C;  
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• múltiplas estruturas de referência, suportando a idéia central do VIS-AD de 

oferecer suficiente flexibilidade ao usuário para o mapeamento dos dados do seu 

modelo nos objetos relacionados à representação gráfica. O procedimento 

obedece a um modelo abstrato de exibição de dados, cujo processo é 

caracterizado pelo mapeamento dos elementos de um modelo de dados nos 

elementos de um modelo de exibição, sendo a função responsável por este 

mapeamento denominada de função de exibição. Este mapeamento permite a 

visualização do comportamento dos dados sem a necessidade da definição de 

tipos específicos para a lógica de exibição, ou seja, o VIS-AD faz a exibição dos 

dados sem acionar rotinas gráficas particulares. Estruturas de referência, 

editadas em janelas-texto, contêm as definições de mapeamento dos dados nos 

objetos de exibição. Assim, dados podem ser exibidos simultaneamente em 

diferentes janelas de exibição associadas a diferentes estruturas de referência; 

• depuração em um ambiente altamente integrado e interativo, no qual o usuário 

pode editar o algoritmo e as estruturas de referência, definir pontos de parada 

(breakpoints) durante a execução, interromper ou reexecutar o programa, 

executar o programa por passos, além de exibir a combinação de vários dados; 

• reexibição atualizada dos dados cada vez que o processamento do algoritmo 

avança um passo. Desta forma, o VIS-AD pode ser utilizado para a animação 

dos elementos de um algoritmo. 

Apesar de sua grande potencialidade, o VIS-AD não conseguiu ainda conquistar 

um número significativo de usuários, possivelmente devido à competição com sistemas 

já bem estabelecidos no mercado, tais como o AVS, o Iris-Explorer e o IBM-Data-

Explorer. No entanto, sua funcionalidade e sua última versão JAVA apontam para um 

crescente interesse em seu uso (BATTAIOLA & SOARES, 1998). 
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2.2.3 Morphing  

 

Existem muitas ambiguidades no significado do termo morphing, porque 

diferentes técnicas são comumente incluídas nessa denominação. O conceito surgiu 

originalmente na empresa Industrial Light and Magic (ILM), em associação a um 

programa (morf) por ela utilizado para realizar a interpolação de duas imagens no filme 

Willow (produzido em 1988). Nessa película, um tigre se transformou suavemente em 

uma mulher. A palavra morphing é derivada do vocábulo grego morphe, que significa 

forma (shape). O estudo das formas é conhecido como morfologia (morphology) e 

morphing vem a significar mudança de forma (shape-changing).  

A essência da técnica consiste em transformar um objeto ou uma imagem inicial 

em um objeto ou imagem final via computador (Imagem/Objeto Origem à 

Imagem/Objeto Destino), de forma que se consiga convencer o olho humano de que o 

primeiro se transformou no segundo de maneira contínua e suave (OLIVEIRA NETO, 

1992). 

Assim, o algoritmo  Morphing tem como objetivo gerar uma animação 

transformando sucessivamente um objeto em outro. A entrada de dados é composta por 

duas imagens, por uma lista introduzida pelo usuário mapeando características 

correspondentes dos objetos nas duas imagens e por um valor de 0% a 100%, que indica 

o grau de transformação do primeiro objeto no segundo. O algoritmo aplica uma 

distorção (warping) em cada imagem e promove sua combinação em um só produto 

através de uma operação de blending.  

Na maioria dos casos, os resultados do Morphing são gerados com o uso de 

técnicas baseadas em manipulação de imagens, onde a geometria dos objetos fonte e 
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destino é aproximadamente similar; caso contrário, o processo vai requerer um extenso 

trabalho do desenvolvedor (EVERS, 2000). 

Esta técnica é dividida em duas abordagens: Bidimensional e Tridimensional. 

O morphing aplicado a produtos 2D inclui primeiramente a especificação de 

alguma função que efetue o mapeamento de pontos da imagem fonte em pontos da 

imagem destino. A partir deste procedimento, a técnica envolve a interpolação 

simultânea da cor e posição dos pontos correspondentes para gerar as imagens 

intermediárias. Quando exibidas em seqüência, tais imagens intermediárias produzem a 

animação da transformação da primeira (fonte) na segunda (destino). 

No Morphing 3D, é estabelecida uma transição suave e contínua entre dois 

objetos tridimensionais, um inicial e um final. A manipulação de modelos 3D, ao 

contrário de imagens 2D, permite que os objetos sejam animados independentemente 

das transformações, usando técnicas tais como quadros-chaves (keyframing) (EVERS, 

2000). 

A principal desvantagem do Morphing 2D, além, é claro, de não tratar 

independemente as transformações, é que esta abordagem não permite recriar as 

sombras dos objetos nos quadros intermediários. 

Na fase de warping, as imagens são distorcidas para que as características 

mapeadas pelo usuário nos dois objetos (fonte e destino) se aproximem. As posições 

intermediárias dessas características são determinadas através de uma interpolação 

linear entre as configurações nas imagens inicial e final, estando mais próximas de uma 

ou de outra de acordo com o grau de transformação. O processo de blending funde essas 

duas imagens, de forma que a cor de um ponto da imagem final pode ser obtida como 

combinação linear das cores originais, proporcionalmente ao grau de transformação 

(NOGUEIRA et al., 2003). 
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2.3 Sensoriamento Remoto por Radar 

 

Como princípio básico dos métodos de sensoriamento remoto, admite-se que, 

em diferentes faixas de comprimentos de ondas/freqüências, cada tipo de objeto reflete 

ou emite uma certa intensidade de energia eletromagnética, a qual é dependente de seus 

atributos físicos ou de sua composição química. Assim, utilizando essa informação em 

uma ou mais regiões do espectro eletromagnético, é possível diferenciar tipos de alvos e 

mapear a sua distribuição em ambientes terrestres ou aquáticos. O sensoriamento 

remoto representa, portanto, uma ferramenta de grande importância para a aquisição de 

imagens sobre áreas extensas, com complexa variabilidade sazonal e difícil acesso, tais 

como a Amazônia.  

 

No presente trabalho, foram escolhidos para uso os dados do satélite japonês 

JERS-1 (Japanese Earth Resources Sattelite-1), referentes ao sensor SAR (Synthetic 

Aperture Radar). Esta decisão baseou-se nas características da faixa de microondas do 

espectro eletromagnético, que são adequadas para estudos ligados à área ambiental em 

florestas tropicais úmidas, especialmente no mapeamento de áreas inundáveis (NEVES, 

2005). 

 

2.3.1 Espectro Eletromagnético 

 

As radiações eletromagnéticas dispõem-se em um espectro ordenado segundo 

seus comprimentos de onda ou, de maneira equivalente sua freqüência ou energia. Tal 

espectro compreende desde raios gama até ondas de rádio, com as partes intermediárias 

incluindo raios X, ultravioleta, visível, infravermelho próximo, infravermelho médio, 
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infravermelho termal, infravermelho distante e microondas (Figura 2.2). O espectro 

eletromagnético, entre comprimentos de onda de 1Å a 1 m, pode ser dividido em duas 

partes principais: faixa óptica e faixa de microondas. A faixa óptica abrange os raios X, 

ultravioleta visível e infravermelho. A região de microondas compreende a faixa de 

comprimentos de onda de 1 mm a 1 m (NEVES, 2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
  (Fonte: IBGE, 1999). 
   Figura 2.2 – Espectro eletromagnético dividido em regiões ou intervalos espectrais 
 

2.3.2 Radar de Abertura Sintética (SAR) 

 

O Radar é um sensor que opera na região de microondas. Ele tem despertado 

grande interesse em diversas aplicações de sensoriamento remoto, devido à sua 

capacidade de aquisição de dados independente de condições atmosféricas e de 
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iluminação solar, ou seja, permite a obtenção de imagens em áreas com nebulosidade ou 

à noite. 

Originalmente, os sistemas de radar (Radio Detection And Ranging) foram 

desenvolvidos para detecção de objetos isolados, como navios e aviões. Para utilização 

em aplicações de sensoriamento remoto, tais sistemas foram modificados para imagear 

vários alvos ao mesmo tempo e para detectar e medir a contribuição do sinal de retorno 

dos objetos localizados na superfície. 

Os radares de abertura sintética (SAR – Synthetic Aperture Radar) são 

caracterizados  como sensores ativos, pois possuem sua própria fonte de energia ou 

iluminação, que é transmitida na forma de pulsos na faixa de microondas por sua 

antena. Os pulsos interagem com diferentes tipos de alvo e se espalham em várias 

direções. A fração do pulso que retorna à antena do radar é amplificada e gravada para 

posterior processamento e geração de imagens. Quanto maior for o retorno, maior será a 

intensidade ou brilho observado na imagem SAR (BEISL, 2006). Diferentemente dos 

radares de abertura real (RAR), a informação no SAR sobre a fase do retorno (efeito 

Doppler) é utilizada para sintetizar uma antena com grande comprimento virtual. Tal 

procedimento aumenta a resolução espacial na direção de azimute, ou seja, de 

deslocamento da plataforma (aeronave ou satélite). 

A faixa de microondas é dividida em bandas, designadas por letras, conforme a 

Tabela 2.4. Tais bandas caracterizam os comprimentos de onda/freqüências usados em 

sistemas de sensoriamento remoto por radar. 
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Tabela 2.4 – Comprimentos de onda e freqüências usados em sistemas de 

sensoriamento remoto por radar. 

Designação das bandas (comprimento de 
onda mais comum em parênteses) 

Comprimento de onda 
(λ) em cm Freqüência (υ) em GHz 

Ka (0,86 cm) 0,75 – 1,18 40,0 – 26,5 

K 1,18 – 1,67 26,5 – 18,0 

Ku 1,67 – 2,4 18,0 – 12,5 

X (3,0 e 3,2 cm) 2,4  - 3,8 12,5 – 8,0 

C (7,5, 6,0 cm) 3,8  - 7,5 8,0 – 4,0 

S (8,0, 9,6, 12,6 cm) 7,5  - 15,0 4,0 – 2,0 

L (23,5, 24,0, 25,0 cm) 15,0 – 30,0 2,0 – 1,0 

P  77,0 – 136,0 0,39 – 0,22 

     Fonte: modificado de Jensen, 2000 

 

2.3.3 JERS-1(Japanese Earth Resources Sattelite-1) 

 

O JERS-1 possui um sistema SAR que opera na banda-L, com comprimento de 

onda de 23,5 cm. O pulso transmitido pelo JERS-1 penetra nas camadas mais altas da 

vegetação até a superfície do terreno, apesar dos troncos e dos galhos das árvores serem 

bons espalhadores da energia eletromagnética na faixa de microondas.  

Podem ocorrer reflexões duplas (double bounce) em florestas inundadas, quando 

o pulso radar se reflete nos troncos das árvores e na superfície lisa da água (Figura 

2.3b). Como resultado, o sinal de retorno é fortíssimo e a imagem fica muito clara 

(Figura 2.4). Isso significa que as imagens JERS – 1 SAR são capazes de identificar 

vegetação arbórea alagada (índice 10b na Tabela 2.3). Ao contrário, quando não há 

vegetação, o solo torna-se liso no comprimento de onda de 23,5 cm do JERS – 1 SAR. 

Nesse caso, o pulso do radar será refletido para longe da antena, o que fará com que 



 47

essas áreas da imagem pareçam escuras. Pela mesma razão, rios e massas d’água como 

reservatórios, lagos, lagoas, dentre outros, se apresentam bem escuros nas imagens 

SAR, quando não há vento. As florestas de terra firme (Figura 2.3a) são usualmente 

caracterizadas por forte retorno, pois o pulso incidente é espalhado difusamente, com 

uma boa quantidade de energia voltando ao sensor. Nessa situação, a imagem assume 

uma tonalidade intermediária (BEISL et al., 2002). 

 

 

 

                       (Foto: Max-Planck-Institute for Limnology, 2006) 

                  Figura 2.3 – (a) Seca e (b) cheia na Amazônia  

 

(a) 

(b) 
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Fonte: BEISL, 2006. 
Figura 2.4 – Mosaico de imagens JERS-1 SAR obtido pelo Global Rain Forest 

Mapping Project, no trecho que vai da província de Urucu a Manaus. Áreas muito 

claras representam vegetação alagada. Áreas escuras estão associadas a massas d’água. 

Áreas de tonalidade média correspondem a florestas de terra firme. 
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CAPÍTULO 3 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 Localização 

 

A área de estudo está inserida na planície aluvial do Rio Solimões, estado do 

Amazonas, no trecho Coari-Manaus (Figura 3.1). Abrange os municípios de Codajás, 

Anori, Beruri, Anamã e Coari e está compreendida entre as latitudes 3º30’ a 4º10’ sul e 

longitude 61º a 63º30’ oeste. Esta região integra a rota de escoamento, desde o Terminal 

do Solimões (TESOL) até a refinaria da Petrobrás em Manaus (REMAN), de óleo cru e 

GLP (gás liquefeito de petróleo) produzidos na Província Petrolífera de Urucu. O acesso 

se dá principalmente através de transporte aéreo ou aquático, devido à influência da 

sazonalidade do ciclo hidrológico, que tem como conseqüência uma grande variação do 

nível dos rios.  
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Figura 3.1 – Mapa de Localização. Sub-área 1 fica no polígono à direita; sub-área 2 

no polígono à esquerda (ver Capítulo 5). 

 

3.2 Caracterização Ambiental 

 

3.2.1 Bacia Amazônica 

 

A Bacia Amazônica é um dos locais de maior pluviosidade do planeta, com 

índices anuais superiores a 2.000 mm, podendo atingir 10.000 mm em algumas regiões. 

Durante os meses de chuva, a partir de dezembro, as águas sobem em média 10 metros, 

podendo atingir até 18 metros em casos extremos (WEBCIÊNCIA, 2006). 

Na Amazônia se encontra a maior bacia hidrográfica do planeta, com uma área 

total de drenagem de 5,8 x 106 km², sendo 3,9 x 106 km² no Brasil. As nascentes de seus 

rios estão localizadas principalmente na Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. No 

Sub-área 1 

Sub-área 2 
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Brasil, abrange os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Acre, Roraima, 

Rondônia e Mato Grosso. Como tem seu curso geralmente disposto ao longo da linha do 

Equador, o complexo Amazonas-Solimões possui afluentes provenientes dos dois 

hemisférios do globo. Na  margem esquerda, destacam-se o Japurá, o Negro e o 

Trombetas; na margem direita, o Juruá, o Purus, o Madeira, o Xingu e o Tapajós. 

A região é fortemente influenciada pela pronunciada sazonalidade climática. As 

chuvas começam entre novembro e dezembro na região a sul do Equador e alguns 

meses mais tarde nas áreas de latitude norte, estendendo-se  por 4 a 5 meses. 

Com 6.500 km de extensão, o Rio Solimões/Amazonas é responsável por 20% 

do influxo anual de água doce nos oceanos. Embora seja inegavelmente o maior do 

mundo em volume de água, há controvérsias quanto à sua condição de rio mais longo 

em escala global. Em território brasileiro, o Solimões/Amazonas desenvolve-se 

principalmente num contexto de planície, possuindo baixa declividade. O leito principal 

do baixo Amazonas tem largura média de 4 a 5 km, situando-se a profundidade maior 

geralmente em torno dos 40 a 50 m (SIOLI, 1985). Navios oceânicos de grande porte 

podem chegar a Manaus, enquanto embarcações menores, com até seis metros de 

calado, podem alcançar a cidade de Iquitos, no Peru, 3.700 km a oeste do Oceano 

Atlântico. 

Os afluentes do Solimões/Amazonas classificam-se em rios de águas barrentas 

(ou brancas, conforme a denominação das populações locais), de águas claras e de 

águas pretas. Os rios de águas barrentas, como o Madeira e o próprio 

Solimões/Amazonas, apresentam essa coloração por causa dos sedimentos, ricos em 

nutrientes, carreados rio abaixo desde a cordilheira andina. Por esse motivo, são aqueles 

que apresentam maior produtividade biológica. 
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O igapó, denominação local da mata inundada sazonalmente, é um dos 

ecossistemas mais peculiares dos rios da Amazônia. Vastas extensões de florestas são 

invadidas anualmente pelas águas (IBAMA, 2006). 

Os rios amazônicos, com suas praias, restingas, igarapés, matas inundadas, lagos 

de várzea e bancos de vegetação aquática, são colonizados por uma enorme diversidade 

de plantas e animais. A Amazônia possui a maior diversidade de peixes do mundo, com 

cerca de 2.500 a 3.000 espécies (IBAMA, 2006). 

 

3.2.2 Aspectos Fisiográficos e Ecológicos 

 

3.2.2.1 Relevo 

 

De modo geral, a topografia da região amazônica brasileira apresenta baixas 

altitudes, com exceção das áreas localizadas na fronteira do Brasil com a Venezuela e 

Guianas, onde o relevo é pronunciado (PETCON, 2002). 

Na região estudada, ocorre relevo que varia de plano a suave ondulado. A área a 

ser atravessada pelo gasoduto Coari-Manaus apresenta duas unidades geomorfológicas: 

Terra Firme e Planície Fluvial. A unidade Terra Firme está relacionada às cotas 

topográficas superiores a 40 m, refletindo os depósitos da Formação Alter do Chão e 

Solimões. A Planície Fluvial apresenta a topografia mais plana da área de estudo, 

inferiores a 30 m (PETROBRAS, 2004). Na Figura 3.2, a topografia, obtida a partir de 

dados da SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), no trecho do Rio Solimões entre 

Codajás e Anamã, encontra-se codificada em cores. A Figura 3.3 apresenta a 

composição IHS (Intensity, Hue and Saturation) da topografia codificada em cores e do 

relevo sombreado de NW. 
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Figura 3.2 – Topografia codificada em cores, obtida a partir dos dados SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission), no trecho do Rio Solimões entre Codajás a Anamã. 

 
 
Figura 3.3 – Composição IHS (Intensity, Hue and Saturation) da topografia codificada 

em cores e do relevo sombreado de NW, obtida a partir dos dados SRTM (Shuttle Radar  
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Topographic Mission), do trecho do Rio Solimões entre Codajás a Anamã. 

 

3.2.2.2 Clima 

 

Na região de mata amazônica, predomina um clima quente e úmido, variando 

entre o equatorial, predominante, e o tropical, com temperaturas médias entre 24° e 

27°C (PETCON, 2002). 

A região de montanhas apresenta um clima subtropical de altitude, com 

temperaturas amenas. Já nos planaltos mais elevados, acima dos 1.800 m, a temperatura 

nos meses mais frios oscila entre 15° e 20°C. 

O forte calor, a floresta densa e a grande quantidade de rios caudalosos 

provocam uma intensa evaporação de água, que se acumula na atmosfera. No decorrer 

do dia, a temperatura vai aumentando e a evaporação se intensifica, formando nuvens 

carregadas de umidade. O conteúdo de vapor d’água contido nessas nuvens se eleva, 

como conseqüência do aquecimento, e, ao atingir maiores altitudes, resfria-se e ocasiona 

precipitação.  

Outro fator que contribui para a intensa quantidade de chuvas na região são os 

ventos alísios, que provêm dos hemisférios norte e sul e para ela se dirigem carregados 

de umidade. Como resultado, a Amazônia apresenta os maiores índices pluviométricos 

do Brasil. 

Na região investigada, o período das chuvas se estende de dezembro a Junho, o 

período das secas ocorre de julho a novembro. 

Embora as elevadas temperaturas sejam praticamente constantes, é comum a 

penetração de frentes frias no sudoeste da Amazônia, durante o inverno no hemisfério 

sul. Quando ocorre tal fenômeno, os termômetros descem bruscamente, atingindo 
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temperaturas em torno de 14°C, o que dura no máximo uma semana. Essa condição 

climática anômala recebe o nome de friagem e afeta principalmente a população 

ribeirinha. 

Na Amazônia Ocidental, onde as chuvas são abundantes e quase diárias, o clima 

equatorial torna-se superúmido, descaracterizando, assim, a estação seca (PETCON, 

2002). 

 

3.2.2.3 Vegetação 

 

O termo Igapó é dado a planícies de inundação ao longo de rios de águas pretas, 

caracterizadas por altas concentrações de substâncias húmicas dissolvidas e baixas 

concentrações de material em suspensão (SIOLI, 1985) (Figura 3.4). Esse tipo de 

vegetação se insere na denominação geral de vegetação alagada da Tabela 2.3, a qual 

possui índice de sensibilidade máximo a derramamentos de óleo (10b). 

 

 
                        (Foto: WILL LEWIS, 2004) 

 Figura 3.4 – Floresta inundada. 
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As várzeas, segundo SIOLI (1985), são áreas inundáveis todos os anos e quase 

inteiramente alagadas na época das cheias. Penetrando na mata ciliar, as águas barrentas 

do Amazonas são freadas até sua quase estagnação. Com isso, o material em suspensão 

transportado pelo rio é depositado na planície aluvial, a várzea, que todos os anos recebe 

uma camada nova de solo fresco. Assim, essas são as terras preferidas pelos agricultores 

da região para as culturas de curto ciclo como a juta (um tipo de fibra natural bastante 

utilizada na indústria de sacaria), pois as alagações periódicas contribuem para mantê-

las sempre fertilizadas (Figura 3.5). Ela também recebe o índice 10b na Tabela 2.3. 

 

 
                            (Foto PISCES CONSERVATION, 2006) 

Figura 3.5 – Várzea. 

 

Na floresta de terra firme, as árvores são, em sua maioria, gigantescas, chegando 

a mais de 60 metros de altura, e estão imunes às inundações. Essa formação vegetal é a 

mais rica em madeiras de lei, onde se encontram espécies como o louro, cedro, 

maçaranduba e itaúba. Esta última, por sua grande resistência, é bastante utilizada para a 

construção de barcos regionais (PETCON, 2002). 
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Além disso, o rio Solimões contém sedimentos ricos em nutrientes e pH quase 

neutro, o que propicia o desenvolvimento de ilhas de macrófitas flutuantes (Figura 3.6). 

Cerca de 50 espécies podem compor essar ilhas flutuantes, sendo as mais comuns em 

grandes bancos Eichornia crassipes, Paspalum repens, Salvinia sp., Pistia stratioides e 

Mimosa sp. Vale ressaltar que Paspalum repens é uma gramínea que possui raízes com 

cerca de 2 m na coluna d’água, as quais proporcionam um substrato adequado para o 

estabelecimento de uma rica ictiofauna, que se alimenta basicamente de organismos 

planctônicos e insetos aquáticos (JUNK, 1997). Os bancos de macrófitas aquáticas 

recebem o índice de sensibilidade 10a na Tabela 2.3. 

Os bancos de macrófitas são ambientes temporários que aumentam de tamanho à 

medida que o nível da água se eleva, iniciando a senescência com o período de vazante. 

Nesta ocasião, tais bancos podem se desprender da margem várzea e mover-se, levados 

pela corrente fluvial, para outras áreas. Estudos indicam que não existe uma ictiofauna 

característica associada aos bancos de macrófitas. Entretanto, é possível que ocorra uma 

estruturação da comunidade de peixes baseada em aspectos funcionais das espécies de 

vegetação aquática, como, por exemplo, as características de cadeias tróficas 

(PACHECO et al., 2001). 

 

 
                                (Foto: ATTILA’S PHOTOGRAPHY, 2001) 

Figura 3.6 – Macrófitas. 
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CAPÍTULO 4 

  

METODOLOGIA 

4.1 Seleção da Área de Estudo 

 

Os grandes sistemas fluviais da Amazônia são constituídos por extensas áreas 

alagáveis. A alta pluviosidade característica destes locais favorece uma densa rede de 

drenagem que, associada a grandes extensões de terras baixas, é causa de inundações 

periódicas nas margens de rios e igarapés. Uma característica peculiar da região 

amazônica  é a alteração da sensibilidade ambiental de acordo com a época do ano. A 

extensão da área inundável e sua sensibilidade socioambiental variam continuamente 

em função da flutuação da cota do rio, e qualquer avaliação desta sensibilidade terá de 

levar em consideração esta dinâmica (ARAÚJO et al, 2006). 

A amplitude de variação sazonal do rio (ou seja, a diferença do nível d’água na 

seca e na cheia) média é alta, mas pode mudar ao longo do curso de um grande rio. Nas 

proximidades de Manaus, essa amplitude é cerca de 10 m. Assim, áreas que no período 

da seca estão emersas, durante a cheia chegam a estar a 10 metros de profundidade.  

Assim, a primeira etapa do trabalho constituiu na seleção da área para 

desenvolvimento da visualização do fenômeno de cheia e vazante. Adotou-se como 

critério de escolha a presença na área de estudo de estações pluviométricas da Agência 

Nacional de Águas (ANA). Este procedimento deveu-se à necessidade de uma posterior 

análise dos produtos gerados utilizando as informações fornecidas por tais estações. 

Após selecionada a área de estudo, imagens JERS-1 SAR foram recortadas na sua 

delimitação para uso no software de visualização. 
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4.2 Seleção de Dados JERS-1 SAR 

 

Os produtos selecionados correspondem a sub-áreas de quatro mosaicos 

georeferenciados compostos por imagens JERS-1 SAR, referentes a cada uma das fases 

do ciclo hidrológico (seca, enchente, cheia, vazante), conforme ilustrado na Figura 4.1 e 

na Tabela 4.1. Em tais mosaicos, foi aplicado o algoritmo de classificação intitulado 

Unsupervised Semivariogram Textural Classifier (USTC), cuja descrição encontra-se 

em MIRANDA et al. (1997). As três classes discriminadas nesse procedimento foram 

água (azul), floresta inundada + vegetação flutuante (amarelo) e floresta de terra firme 

(verde) (BEISL et al., 2002). A área investigada no presente estudo abrange 126,00 km 

x 79,80 km e inclui as estações da Agência Nacional de Águas (ANA) intituladas 

Codajás, Anamã, e Beruri. 

A pesquisa tem especial interesse em observar a evolução no tempo do limite 

entre as classes florestas inundada e floresta de terra firme. Em termos topográficos, tal 

limite pode ser aproximadamente considerado uma “curva de nível” para a cota indicada 

pela estação da ANA na data de aquisição das imagens JERS-1 SAR utilizadas. Além 

disso, também indica o limite em direção à terra firme das áreas representadas pelo 

índice 10b (vegetação alagada) de sensibilidade fluvial a derramamentos de óleo na 

região amazônica. 
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Figura 4.1 – Frames de imagens JERS-1 SAR selecionados para visualização através 

do Morphing. 

 

                      PASSAGENS JERS-1 

                                         NO MOSAICO 

 
CICLO HIDROLÓGICO 

PASSAGEM
 LESTE 

PASSAGEM
 CENTRAL 

PASSAGEM
 OESTE 

SECA 21/10/95 22/10/95 23/10/95 

ENCHENTE 01/03/96 02/03/96 03/03/96 

CHEIA 28/05/96 29/05/96 30/05/96 

VAZANTE 24/08/96 25/08/96 26/08/96 

Tabela 4.1 – Datas de aquisição das imagens JERS-1 SAR constituintes do mosaico 

utilizado.  

 

 

Seca 

Enchente 

Cheia 

Vazante 
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4.3 Seleção de Software para Visualização 

 

Em seguida, foi efetuada a escolha de um software apropriado para o 

desenvolvimento da visualização proposta neste trabalho. Dentre as diversas opções 

disponíveis no mercado, foram selecionados o sqirlz morph, o smarthMorph e o Virtual 

Dub, por sua simplicidade de operação e por atender potencialmente às necessidades da 

pesquisa. Tais programas apresentam as características básicas descritas a seguir. 

 

4.3.1 Sqirlz Morph (1.2 d copyright 2004/5) 

 

O Sqirlz Morph  permite o carregamento de duas, três ou mais imagens. Além 

disso, suas animações podem ser salvas como flash movie, AVI vídeo clip, ou arquivos 

de bitmap/jpeg. Como acontece com outras ferramentas do morphing, o controle é 

exercido através da colocação de pontos especiais em cada uma das imagens. Tais 

pontos com características notáveis definem vetores que executam o rastreamento nas 

imagens, onde cada ponto na origem corresponde a outro ponto no produto final. O 

programa, então, faz uma adequação morfológica (morphing) de cada imagem, de modo 

que as características inicialmente selecionadas na origem e no destino são combinadas. 

O processo inteiro pode ser exibido e salvo como animação em AVI ou no formato flash 

(.swf) (VERSIONTRACKER, 2006). 
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Tal procedimento encontra-se descrito a seguir: 

1º passo -  Converter/reduzir as imagens no Adobe Photoshop para 

extensões compatíveis com o programa; 

2º passo  -      Carregar duas ou mais imagens a serem trabalhadas; 

3º passo -      A          Adicionar os pontos notáveis na imagem de origem; 

4º passo -              Ajustar os pontos correspondentes na imagem final; 

 

5º passo -          Executar a animação. 

  

4.3.2 SmarthMorph (1,55 copyright 2004) 

 

O programa pode realizar um morphing de uma imagem para outra ou executar 

efeitos selecionados em uma única imagem. É similar àquele descrito no ítem anterior. 

Permite ao operador redimensionar e cortar as imagens para obter os melhores 

resultados no decorrer do morphing. A animação resultante pode ser exibida em tempo 

real ou gravada em disco (FREEWAREFILES, 2006). 

 

4.3.3 VirtalDub, version 1.6.14 

 

O VirtualDub converte e transforma arquivos AVI em sequências de imagens e 

filmes, assim como tem capacidade de processar grandes arquivos. Embora seja 

direcionado para arquivos em AVI, também trabalha com MPEG-1 e jogos de imagens 

BMP. O programa captura vídeo e é compatível com a maioria das placas e dispositivos 

para esse fim. Após a inserção do arquivo no disco rígido, o software faz conversões, 

aplica filtros e legendas, elimina áreas da imagem no vídeo e codifica áudio e vídeo 
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separadamente. Durante todos esses processos, é possível visualizar os resultados na 

tela. O VirtualDub pode ser usado como servidor para outras aplicações, processo que é 

conhecido como frameserving. Todas essas funções cabem em menos de 1 MB, o que o 

torna um prodígio de programação. O site do VirtualDub, mantido pelo autor, Avery 

Lee, ainda conta com um extenso banco de dados com sugestões de uso e links para 

filtros adicionais (INFO ONLINE, 2006). 

 

4.4 Abordagem Experimental do Morphing 

 

A operação de morphing fica determinada por duas imagens I0 e I1 e pelos 

mapeamentos C0 e C1, os quais especificam completamente a correspondência entre as 

duas imagens (C0: I0→I1 e C1: I1→I0). O procedimento consiste essencialmente na 

criação de um novo produto intermediário através da deformação das imagens originais 

e do cálculo da média dos valores relativos à cor dos pixels na imagen criada. A função 

de deformação para cada imagem é determinada através de uma interpolação linear 

entre pontos correspondentes do mapeamento:  

W0(p0,s) = (1-s) p0 + sC0(p0)  

e  

W1(p1,s) = s p1 + (1-s) C1(p1).  

As funções W0 e W1 descrevem o deslocamento de cada ponto p0∈I0 e p1∈I1 em função 

do parâmetro s∈[0,1], que permite definir qual a distância da imagem sintetizada às 

imagens originais.  
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Embora a técnica de Morphing tenha a capacidade de gerar imagens visualmente 

convincentes, verifica-se que, após um processo de interpolação linear a duas 

dimensões, os mapas de projeção não são preservados, o que provoca um efeito de 

curvatura nas imagens intermediárias, como ilustrado na Figura 4.2.  

 

 
          Fonte: SEBASTIÃO, 2004 

Figura 4.2 - Distorção provocada na síntese de imagens através da técnica Morphing. 

 

De fato, um dos problemas com que esta abordagem computacional se debate 

deve-se ao fato de não assegurar que alterações relativas ao objeto e ao ponto de vista 

sejam consideradas nas imagens sintetizadas, o que conduz a que possíveis transições 

entre as imagens original e final não pareçam realistas nos produtos intermediários 

(SEBASTIÃO, 2004).  

 

4.5 Uso dos Programas 

 

Foi calculado o intervalo de tempo em número de dias entre uma imagem 

original (mosaico JERS-1 SAR) e outra. Tal intervalo refere-se a cada fase do ciclo 

hidrológico, para o qual seriam geradas as novas imagens através do Morphing. As 

mesmas imagens JERS-1 SAR foram utilizadas nos dois programas anteriormente 

citados.  
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O procedimento obedeceu à seqüência do ciclo hidrológico, ou seja, 

seca_enchente, enchente_cheia, cheia_vazante e vazante_seca. O primeiro par de 

imagens utilizado totalizou um intervalo de 129 dias entre a seca e a enchente (Tabela 

4.1). Isto levou a configurar a animação em 129 frames, como demonstrado no esquema 

da Figura 4.3. O segundo par totalizou 86 dias entre a enchente e a cheia, resultando em 

86 frames. O terceiro par, 86 dias entre a cheia e a vazante, repetindo-se o procedimento 

com 86 frames. O quarto par apresentou o intervalo de 56 dias, sendo obtido um total de 

56 frames. No final, somaram-se 357 imagens geradas mais as 8 já existentes, fechando 

o ciclo com 365 produtos. A cada dois pares de imagens, foram colocados pontos 

aleatórios em uma delas, como uma espécie de referência para a animação através dos 

dois programas já mencionados. No SmarthMorph, a animação foi salva no formato 

(.smo); no Sqirl Morph, foi salva como vídeo clip configurado em 15 frames por 

segundo, com compressão em Cinepak Codec. O Virtual Dub foi usado para converter 

os arquivos de vídeos, salvos anteriormente, em uma sequência de imagens. 
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                   Imagem JERS-1 SAR origem - Seca  

                 

 

 

 

                                                        Imagem JERS-1 SAR destino - Enchente 

                            Vetores de rastreamento em cada imagem. 

 

 
 
 
  
 
                                                                                                      Imagens geradas = 
                                                                                                            129 frames 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                   
                                  Imagem JERS-1 SAR destino - Enchente 

Figura 4.3 - Esquema de desenvolvimento de mapas através do Morphing. 

 
 

Imagem JERS-1 SAR origem - Seca 
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CAPÍTULO 5 
 
RESULTADOS  
 

Os mosaicos geo-referenciados de imagens JERS-1 SAR, referentes às épocas 

de seca, enchente, cheia e vazante, são apresentados nas Figuras 5.1 a 5.4, 

respectivamente. Tais produtos foram selecionados para visualização utilizando o 

algoritmo de Morphing, com o carregamento dos mosaicos JERS-1 SAR 

correspondentes a cada fase do ciclo hidrológico. Assim, através do método de 

interpolação linear com o qual trabalha o Morphing, foram geradas 357 novas imagens 

intermediárias no tempo às preexistentes. 

 

 

Figura 5.1 – Mosaico georeferenciado composto por imagens JERS-1 SAR referentes à 

época seca (Tabela 4.1). As classes temáticas foram obtidas com o Unsupervised 

Semivariogram Textural Classifer (USTC): água (azul), floresta inundada + vegetação 

flutuante (amarelo), floresta de terra firme (verde). Estações da Agência Nacional de 
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Águas (ANA): CO (Codajás), AN (Anamã) e BE (Beruri) (Figura 2.4). Para localização, 

ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 

 

 

Figura 5.2 – Mosaico geo-referenciado composto por imagens JERS-1 SAR referentes 

à enchente (Tabela 4.1). As classes temáticas foram obtidas com o Unsupervised 

Semivariogram Textural Classifier (USTC): água (azul), floresta inundada + vegetação 

flutuante (amarelo), floresta de terra firme (verde). Estações da Agência Nacional de 

Águas (ANA): CO (Codajás), AN (Anamã) e BE (Beruri) (Figura 2.4). Para localização, 

ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 
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Figura 5.3 – Mosaico geo-referenciado composto por imagens JERS-1 SAR referentes 

à época cheia (Tabela 4.1). As classes temáticas foram obtidas com o Unsupervised 

Semivariogram Textural Classifier (USTC): água (azul), floresta inundada + vegetação 

flutuante (amarelo), floresta de terra firme (verde). Estações da Agência Nacional de 

Águas (ANA): CO (Codajás), AN (Anamã) e BE (Beruri) (Figura 2.4). Para localização, 

ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 

 

 

Figura 5.4 – Mosaico geo-referenciado composto por imagens JERS-1 SAR referentes . 
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à vazante (Tabela 4.1). As classes temáticas foram obtidas com o Unsupervised 

Semivariogram Textural Classifier (USTC): água (azul), floresta inundada + vegetação 

flutuante (amarelo), floresta de terra firme (verde). Estações da Agência Nacional de 

Águas (ANA): CO (Codajás), AN (Anamã) e BE (Beruri) (Figura 2.4). Para localização 

ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 

 

O procedimento de Morphing realizou uma adequação morfológica de um 

mosaico a outro obedecendo à seqüência do ciclo hidrológico, combinando linearmente 

características selecionadas nas imagens de origem e destino. O processo inteiro foi 

exibido na forma de animação e os resultados documentados conforme abaixo descrito: 

 

• Anexo I: Visualização da animação seca-enchente utilizando o programa 

Sqirl Morph (129 frames); 

• Anexo II: Visualização da animação enchente-cheia utilizando o 

programa Sqirl Morph (86 frames); 

• Anexo III: Visualização da animação cheia-vazante utilizando o 

programa Sqirl Morph (86 frames); 

• Anexo IV: Visualização da animação vazante-seca utilizando o programa 

Sqirl Morph (56 frames); 

• Anexo V: Visualização da animação seca-enchente utilizando o 

programa Smarth Morph (129 frames); 

• Anexo VI: Visualização da animação enchente-cheia utilizando o 

programa Smarth Morph (86 frames); 

• Anexo VII: Visualização da animação cheia-vazante utilizando o 

programa Smarth Morph (86 frames); 



 71

• Anexo VIII: Visualização da animação vazante-seca utilizando o 

programa Smarth Morph (56 frames); 

• Anexo IX: Mosaico JERS-1 SAR referente à seca (arquivo .bmp); 

• Anexo X: Mosaico JERS-1 SAR referente à enchente (arquivo .bmp); 

• Anexo XI: Mosaico JERS-1 SAR referente à cheia (arquivo .bmp); 

• Anexo XII: Mosaico JERS-1 SAR referente à vazante (arquivo .bmp); 

• Anexo XIII: Planilha contendo a relação de frames e suas datas 

correspondentes. 

 

O programa Virtual Dub possibilitou a conversão dos arquivos em uma 

seqüência de imagens. Assim, tornou-se factível recuperar uma imagem intermediária 

no tempo aos mosaicos JERS-1 SAR pré-existentes, com o objetivo de estudar cenários 

hidrológicos de interesse. Observe-se, por exemplo, a série histórica do nível da água na 

estação de Codajás, no período referente à aquisição das imagens que compõem os 

mosaicos JERS-1 SAR aqui utilizados (Figura 5.5a). A sazonalidade que caracteriza a 

região amazônica está didaticamente expressa nesse gráfico. A análise do 

comportamento da derivada primeira (Figura 5.5b) indica que (1) valores máximos 

(positivos) indicam a enchente máxima, (2) valores nulos indicam, respectivamente, a 

cheia e seca máximas e (3) valores mínimos (negativos) indicam vazante máxima. Do 

ponto de vista de um acidente com derramamento de óleo, o pior cenário é a enchente 

máxima, pois o produto será conduzido pela corrente fluvial para o interior das florestas 

inundadas. 
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a) Série Histórica do Nível da Água na Estação de Codajás
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Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA). 
Figura 5.5 – Análise da série histórica da estação de Codajás. 
 
 

A metodologia aqui proposta permite selecionar a imagem intermediária 

correspondente ao dia em que a enchente máxima ocorreu (Figuras 5.6 e 5.7), conforme 

b) Derivada Primeira da Série Histórica do Nível da Água na Estação 
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determinado na Figura 5.5b. Tal afirmativa é igualmente válida para os demais cenários 

definidos na Figura 5.5b, da maneira ilustrada nas Figuras 5.8 a 5.13. 

 

 

Figura 5.6 – Frame obtido com o programa Sqirlz Morph representando a imagem 

intermediária referente à enchente máxima em 26/02/96 (Frame nº 123 da seqüência 

enchente-cheia). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 
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Figura 5.7 – Frame obtido com o programa Smarth Morph representando a imagem 

intermediária referente à enchente máxima em 26/02/96 (Frame nº 123 da seqüência 

enchente-cheia). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 

 

 

Figura 5.8 – Frame obtido com o programa Sqirlz Morph representando a imagem 

intermediária referente à cheia máxima em 13/06/96 (Frame nº 14 da seqüência 

enchente-cheia). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 
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Figura 5.9 – Frame obtido com o programa Smarth Morph representando a imagem 

intermediária referente à cheia máxima em 13/06/96 (Frame nº 14 da seqüência 

enchente-cheia). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 

 

 

Figura 5.10 – Frame obtido com o programa Sqirlz Morph representando a imagem 

intermediária referente à vazante máxima em 11/09/96 (Frame nº 16 da seqüência 

vazante-seca). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 
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Figura 5.11 – Frame obtido com o programa Smarth Morph representando a imagem 

intermediária referente à vazante máxima em 11/09/96 (Frame nº 16 da seqüência 

vazante-seca). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 

 

 

Figura 5.12 – Frame obtido com o programa Sqirlz Morph representando a imagem 

intermediária referente à seca máxima em 08/10/96 (Frame nº 43 da seqüência vazante-

seca). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 
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Figura 5.13 – Frame obtido com o programa Smarth Morph representando a imagem 

intermediária referente à seca máxima em 08/10/96 (Frame nº 43 da seqüência vazante-

seca). Para localização, ver Sub-área 1 na Figura 3.1. 

 

O processo de Morphing funde as duas imagens consideradas, de modo que a 

cor em um pixel da imagem final é obtida como combinação linear das cores originais, 

estabelecendo uma transição contínua. Entretanto, nos produtos intermediários das 

Figuras 5.6 a 5.13, observou-se o surgimento de cores diferentes (um azul mais escuro 

ou um amarelo mais claro) daquelas que originalmente representavam as classes 

temáticas, ou seja, azul, amarelo e verde associados, respectivamente, a água, floresta 

inundada + vegetação flutuante e floresta de terra firme. Tal fato contribuiu para que os 

produtos intermediários não parecessem integralmente realistas. Mesmo assim, eles 

podem ser tentativamente utilizados para a construção de um mapa representando a 

distribuição no terreno dos índices de sensibilidade 10b (vegetação alagada na Tabela 

2.3) e 10a (banco de macrófitas aquáticas). Tal exercício de cartografia temática deve se 

basear apenas na interpretação visual das imagens intermediárias geradas com o 

Morphing. 
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Em vista do exposto, pode-se concluir que a técnica de Morphing introduz cores 

espúrias na confecção de produtos temporalmente intermediários. Decidiu-se, então, 

complementar esse primeiro método adotando um processo de interpolação baseado em 

curvas de nível. Como se sabe, as curvas de nível são linhas marcadas em plantas ou 

mapas topográficos representando pontos de mesma altitude. Assim, os limites de águas 

do rio e de lagos, quando cheios até uma determinada cota, consubstanciam fisicamente 

uma curva de nível do terreno. 

O primeiro passo para utilização dessa abordagem foi eliminar as três cores com 

as quais se tinha trabalhado no Morphing. Foi selecionada uma das cores para análise 

(background) e definido um foreground com as restantes. O processamento agora utiliza 

um bitmap em branco e preto, como nos exemplos mostrados nas Figuras 5.14, 5.15 e 

5.16. Esta etapa foi realizada utilizando o programa Photoshop 7.0. 
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Figura 5.14 – Imagem JERS-1 SAR da cheia e seu respectivo bitmap, com o amarelo 

no background e o verde e azul no foreground. Procurou-se, assim, destacar a classe 

floresta inundada + vegetação flutuante. Para localização, ver Sub-área 2 na Figura 3.1. 

 

 

                 

 

Figura 5.15 – Imagem JERS-1 SAR da cheia e seu respectivo bitmap, com o verde no 

background e o amarelo e azul no foreground. Procurou-se, assim, destacar classe 

floresta de terra firme. Para localização, ver Sub-área 2 na Figura 3.1. 
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Figura 5.16 – Imagem JERS-1 SAR da cheia e seu respectivo bitmap, com o azul no 

background e o verde e amarelo no foreground. Procurou-se, assim, destacar classe 

água. Para localização, ver Sub-área 2 na Figura 3.1. 

 

O segundo passo foi realizado no CorelTRACE 12, com o traçado dos contornos 

dos bitmaps gerados na etapa anterior. Após o carregamento das imagens binárias 

obtidas com o Photoshop no formato tif, utilizou-se a ferramenta outline para definir tais 

contornos como vetores no formato dxf. Os resultados são apresentados nas Figuras 

5.17, 5.18 e 5.19. 
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Figura 5.17 – Contornos no formato dxf obtidos a partir da classe floresta inundada + 

vegetação flutuante (em amarelo na imagem classificada JERS-1 SAR). Para 

localização, ver Sub-área 2 na Figura 3.1. 

 

 

                  

 

Figura 5.18 – Contornos no formato dxf obtidos a partir da classe floresta de terra firme 

(em verde na imagem classificada JERS-1 SAR). Para localização, ver Sub-área 2 na 

Figura 3.1. 
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Figura 5.19 – Contornos no formato dxf obtidos a partir da classe água (em azul na 

imagem classificada JERS-1 SAR). Para localização, ver Sub-área 2 na Figura 3.1. 

 

A seguir, os citados arquivos dxf foram convertidos para o formato xyz, com o 

emprego do programa DXF2XYZ. Este aplicativo gera um arquivo de texto delimitado 

por vírgulas, que contém só coordenadas XYZ. Abrindo-se os arquivos salvos neste 

formato, foi possível obter todas as coordenadas X e Y dos bitmaps; a coordenada Z foi 

definida como o dia correspondente à aquisição da imagem JERS-1 SAR. 

Este procedimento possibilitou a definição de vetores que qualitativamente podem 

ser considerados como curvas de nível, pois é intuitivo considerar que sua disposição no 

espaço geográfico está controlada pelo relevo e pelo nível da água no dia da aquisição 

da imagem JERS-1 SAR. Por conseguinte, para o gradiente topográfico definido pelo 

curso permanente dos rios até as áreas emersas, deve-se esperar que a seqüência 

temporal dos limites de uma determinada classe (e.g., ÁGUA) siga um padrão 

consistente com o gradiente topográfico (e.g., Figuras 5.20 e 5.21). Essa abordagem 

também permite que se observe a evolução no ciclo hidrológico, por exemplo, do limite 

entre floresta inundada e floresta de terra firme, que define o limite em direção à terra 
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firme das áreas representadas pelo índice 10b (vegetação alagada) de sensibilidade 

fluvial a derramamento de óleo na região amazônica (Tabela 2.3). 

 

 

Figura 5.20 – Os contornos da classe ÁGUA têm, em geral, sua disposição no espaço  

geográfico controlada pelo relevo e pelo nível do rio no dia da aquisição da imagem 

JERS-1 SAR. Ver detalhe na Figura 5.21, cuja área é delimitada pelo polígono. A 

imagem de fundo corresponde à estação cheia. 
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Figura 5.21 – Detalhe da Figura 5.20, onde a seqüência de contornos correspondente 

aos limites temporais da classe ÁGUA nas fases de cheia (preto), vazante (lilás) e seca 

(vermelho) segue um padrão consistente com o gradiente topográfico. A imagem de 

fundo corresponde à estação cheia. 

Existem, entretanto, exemplos em que não ocorre tal seqüência intuitiva de 

disposição geográfica dos vetores representantes das classes, conforme apresentado nas 

Figuras 5.22 e 5.23. Esse fato se deve ao provável desenvolvimento de um espesso 

banco de macrófitas na época da cheia. Tal volume de biomassa acima da água faz com 

que o espalhamento do pulso incidente do radar seja difuso, o que induz a erros na 

classificação USTC (ou seja, o banco de macrófitas, no auge do seu desenvolvimento, 

passa a apresentar o mesmo mecanismo de retroespalhamento que a floresta de terra 

firme). Assim, a observação das Figuras 5.22 e 5.23 sugere erroneamente que 

determinadas áreas de baixa cota topográfica “secaram” na época da cheia. Esse fato 

realça a importância de uma abordagem multi-sensor para a confecção de Mapas de 

Sensibilidade a Derramamentos de Óleo na Amazônia, visto que é possível diferenciar o 

espesso banco de macrófitas e a floresta de terra firme utilizando imagens nas faixas do 
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visível e infravermelho próximo/médio do espectro eletromagnético (e.g., sensor 

Landsat Thematic Mapper). 

 

 

Figura 5.22 – Exemplo de erro de interpretação induzido pela provável ocorrência de 

um espesso banco de macrófitas em uma área de baixa cota topográfica, que 

aparentemente “secou” na época da cheia. Ver detalhe na Figura 5.23. A imagem de 

fundo corresponde à estação cheia. 
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Figura 5.23 – Detalhe da Figura 5.22, cuja área é aproximadamente definida pela 

elipse. A seqüência de contornos correspondente aos limites temporais da classe ÁGUA 

nas fases de cheia (preto), vazante (lilás) e seca (vermelho) não segue um padrão 

consistente com o gradiente topográfico. A imagem de fundo corresponde à estação 

cheia. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os grandes sistemas fluviais da Amazônia são constituídos por extensas áreas 

alagáveis, onde existem inundações periódicas nas margens de rios e igarapés. Tal 

ambiente predomina na rota fluvial de escoamento de óleo cru e gás liqüefeito de 

petróleo (GLP), produzidos na Província Petrolífera de Urucu, desde o Terminal do 

Solimões (Coari) até a Refinaria da Petrobras em Manaus (REMAN). Uma 

característica peculiar dessa região é a alteração da sensibilidade ambiental a 

derramamentos de óleo de acordo com a época do ano. A extensão da área inundável e 

sua sensibilidade socioambiental variam continuamente em função da sazonalidade da 

cota do rio. Considerando que qualquer avaliação dessa sensibilidade deve levar em 

conta tal dinâmica, procurou-se no presente trabalho representá-la utilizando técnicas de 

visualização científica. 

 

Mosaicos geo-refenciados de imagens JERS-1 SAR, correspondentes às épocas de 

seca, enchente, cheia e vazante, foram utilizados para o estudo da dinâmica sazonal do 

ciclo hidrológico. Estes produtos foram selecionados para visualização, pois permitem a 

identificação de florestas inundadas, ou seja, o ambiente com maior índice de 

sensibilidade fluvial da região amazônica a derramamentos de óleo (índice 10b). O 

algoritmo utilizado foi o Morphing, que realiza uma adequação morfológica de um 

mosaico a outro obedecendo a seqüência do ciclo hidrológico, combinando linearmente 
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características selecionadas nas imagens de origem destino. O processo inteiro foi 

exibido na forma de animação, com a subseqüente conversão dos arquivos de vídeo em 

seqüência de imagens. Tal procedimento permitiu selecionar a imagem intermediária 

correspondente, por exemplo, a um cenário de enchente máxima, no qual são 

potencialmente maiores os danos causados por um derramamento de óleo, pois a 

corrente fluvial conduz o produto para o interior das florestas inundadas. Foram gerados 

no presente trabalho outros produtos intermediários, correspondentes à cheia, vazante e 

seca máximas, conforme determinados no gráfico da derivada primeira da série histórica 

do nível da água na estação de Codajás. 

 

Observou-se, entretanto, o surgimento de informação cromática espúria nos 

produtos intermediários do Morphing, com cores diferentes daquelas que representavam 

as classes temáticas nos mosaicos de imagens JERS-1 SAR classificadas como o 

método denominado Unsupervised Semivariogram Textural Classifier (USTC). Tais 

cores são: azul (água), amarelo (floresta inundada + vegetação flutuante) e verde 

(floresta de terra firme). Ainda assim, espera-se que os produtos intermediários do 

Morphing sejam úteis para a cartografia tentativa da distribuição de terreno dos índices 

de sensibilidade 10b (vegetação alagada) e 10a (banco de macrófitas aquáticas). Tal 

mapeamento deve se basear na interpretação visual das imagens intermediárias geradas 

com o Morphing. 

 

Para contornar o problema de adequação de cores nos resultados do algoritmo 

Morphing, foi proposta uma abordagem complementar baseada na confecção de limites 

entre classes temáticas, a qual apresentou um significado topográfico qualitativamente 

similar a curvas de nível. Assim, é intuitivo considerar um controle progressivo pelo 
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relevo na disposição geográfica dos limites entre as classes nas diferentes fases do ciclo 

hidrológico. Verificou-se a adequação de tal critério para o gradiente topográfico 

definido pelo curso dos rios até as áreas emersas. Entretanto, foram identificados 

exemplos em que tal controle geomorfológico aparentemente não ocorreu. Nesses casos, 

há a impressão errônea de que determinadas áreas de baixa cota topográfica “secaram” 

na época da cheia. Esse fato se deve ao provável desenvolvimento de um espesso banco 

de macrófitas, cujo mecanismo de retroespalhamento do pulso incidente do JERS-1 

SAR assemelha-se à floresta de terra firme. Recomenda-se, nesse caso, a adoção de uma 

abordagem multi-sensor para dirimir as dúvidas na interpretação dos ambientes fluviais 

amazônicos.  

Para confecção de Mapas de Sensibilidade a Derramamentos de Óleo na 

Amazônia, recomenda-se uma abordagem multi-sensor, visto que é possível diferenciar 

o espesso banco de macrófitas e a floresta de terra firme utilizando imagens nas faixas 

do visível e infravermelho próximo/médio do espectro eletromagnético (e.g., sensor 

Landsat Thematic Mapper). Este procedimento resolveria o problema do cruzamento 

das fronteiras, no método de interpolação linear baseado em curvas nível, pois seriam 

definidos os contornos reais corrigidos pelos dados multi-sensores. 

Ao contrário do método utilizado com interpolação linear baseada na variação do 

tempo, sugere-se um método de interpolação linear entre as imagens no Morphing com 

substituição do número de dias pelas cotas das estações pluviométricas. Esta variação 

poderia ser dividida em períodos de 10 cm entre uma data e outra, assim seria gerado 

um mapa a cada 10 cm de cota. Para validação destes resultados, recomenda-se a 

utilização das informações das próprias estações da Agência Nacional de Águas (ANA) 

contidas na área de estudo. 
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