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Sistemas de radar de abertura sintética (SAR) vêm sendo utilizados para a 

detecção de exsudações de óleo nas fases iniciais de projetos em regiões de fronteira 

exploratória. Tais sistemas são vantajosos, pois cobrem vastas áreas e operam 

durante o dia ou noite, independente das condições meteorológicas, obtendo imagens 

em áreas constantemente cobertas por nuvens, como é o caso dos trópicos. A 

presente pesquisa tem como objetivo a detecção de exsudações de óleo na porção 

offshore da Bacia de Camamu-Almada através: (a) do processamento digital de dados 

RADARSAT-1, utilizando um algoritmo de classificação textural, o qual possibilita a 

identificação de exsudações de óleo, possivelmente relacionadas a processos de 

geração e migração de hidrocarbonetos no tempo presente; (b) da interpretação dos 

resultados integrada com imagens meteo-oceanográficas orbitais para a eliminação de 

falsos alvos; (c) da comparação dos resultados com informações batimétricas, 

geológicas, geofísicas e exploratórias disponíveis. Tal abordagem indica a existência 

de sistemas petrolíferos ativos e sugere possíveis controles tectônicos na distribuição 

espacial das exsudações de óleo. 
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Synthetic aperture radar (SAR) systems have been used to detect seepage 

slicks in the initial stages of projects carried out in exploration frontiers. These systems 

are advantageous because they are able to cover vast regions and to operate day and 

night, independently of weather, thus obtaining images in tropical areas constantly 

cloud-covered. The present research intends to detect seepage slicks in the offshore 

portion of the Camamu-Almada Basin by means of (a) digital processing of 

RADARSAT-1 data using a textural classification algorithm, which makes feasible the 

identification of seepage slicks possibly related to present-day hydrocarbon generation 

and migration; (b) interpretation of results using meteo-oceanographic satellite data to 

rule out false targets; (c) comparison with available bathymetric, geological, 

geophysical, and exploration information. Such an approach indicates the existence of 

active petroleum systems and suggests possible tectonic controls in the spatial 

distribution of seepage slicks. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

1.1 – Motivação científica para a realização do trabalho 

 

A importância econômica do petróleo transcende fronteiras, motivo pelo qual, por 

várias décadas, povos se digladiaram para mantê-lo ou conquistá-lo. Assim, a posse 

de reservas significativas é considerada sinônimo de poder (Cardoso, 2005). 

 

A pesquisa petrolífera é uma atividade complexa, tanto do ponto de vista científico 

quanto tecnológico, que exige equipes multidisciplinares e o emprego de diferentes 

tecnologias. Em áreas de fronteira exploratória, raramente uma descoberta de óleo ou 

gás pode ser creditada ao uso de uma única ferramenta, mas resulta de diferentes 

contribuições que se complementam e se aperfeiçoam continuamente.  

 

De acordo com estudo realizado, em 2002 pelo Grupo Interdisciplinar de Modelagem e 

Análise de Bacias da COPPE/UFRJ (Lab2M), a Bacia de Camamu-Almada apresenta 

grande potencial de exploração de petróleo e gás em águas profundas 

(ANP/COPPE/UFRJ, 2002). Segundo o citado trabalho, nela podem ter sido gerados 

42 bilhões de barris de óleo e 2,8 trilhões de m3 de gás, dos quais 10% encontram-se 

possivelmente na forma de reservas. 

 

Considerada uma nova fronteira por ser pouco prospectada em águas profundas, a 

Bacia de Camamu-Almada necessita de pesquisas para avaliação do seu potencial 

exploratório. No que diz respeito ao risco geológico para geração e migração, o 

presente estudo pretende contribuir utilizando uma metodologia de detecção da 

presença de óleo na superfície do mar, através da interpretação de imagens do 

satélite RADARSAT-1. Tal procedimento inclui uma análise integrada com dados 

meteorológicos e oceanográficos na área de estudo. Pretende-se, portanto, verificar a 

existência de sistemas petrolíferos ativos na porção offshore da Bacia de Camamu-

Almada. 
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1.2 – Objetivo 
 

Para transformar em resultados concretos a enunciada motivação científica, a 

pesquisa tem como objetivo a detecção de exsudações de óleo na porção offshore da 

Bacia de Camamu-Almada através (a) do processamento digital de dados RADARSAT 

– 1; (b) da interpretação dos resultados integrada com imagens meteo-oceanográficas 

orbitais, para a eliminação de falsos alvos; (c) da comparação com informações 

batimétricas, geológicas e geofísicas. Tal abordagem deve indicar a existência de 

sistemas petrolíferos ativos e sugerir possíveis controles tectônicos na distribuição 

espacial das exsudações de óleo. 

 

1.3 – Justificativa do estudo 
 

A caracterização do potencial petrolífero da Bacia de Camamu-Almada representa um 

grande desafio para a exploração da margem continental brasileira. Com efeito, há 

carência de estudos detalhados na região, integrando informações sobre exsudações 

de óleo com dados geológicos, geofísicos e geoquímicos. A análise conjunta deste 

acervo certamente poderá servir de base para uma avaliação mais precisa dos riscos 

geológicos envolvidos no esforço exploratório.  

 

A prospecção de petróleo em águas profundas consome grandes investimentos, com 

considerável chance de obtenção de resultados pouco expressivos comercialmente. 

Na fase inicial do processo exploratório, as companhias de energia podem conduzir 

estudos visando à detecção de exsudações de óleo na superfície do mar, com o 

emprego de imagens RADARSAT-1. Os resultados indicam a existência de processos 

de geração e migração de óleo no tempo presente, facilitando a identificação de 

sistemas petrolíferos ativos. Tal informação pode, em seguida, servir como subsídio 

para campanhas de amostragem do assoalho oceânico utilizando piston cores, com o 

objetivo de coletar óleo para análises geoquímicas de alta resolução. Além disso, as 

exsudações identificadas nas imagens de radar são usadas para calibrar modelos 

computacionais de geração, expulsão e migração de óleo, com referência ao tempo 

presente. 
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Sistemas de radar de abertura sintética, conhecidos como SAR (Synthetic Aperture 

Radar), são hoje rotineiramente utilizados nas fases iniciais de projetos exploratórios 

em bacias costeiras. Tais sistemas são vantajosos, pois fornecem visão sinóptica ao 

cobrir grandes áreas e operam durante o dia ou noite, independentemente das 

condições meteorológicas. Essas características permitem a aquisição sistemática de 

imagens em regiões tropicais constantemente cobertas por nuvens. A classificação 

textural de imagens SAR possibilita a identificação e delimitação automática de 

manchas de óleo na superfície do mar potencialmente relacionadas ao fenômeno de 

exsudação. A opção pelo uso de imagens SAR obtidas pelo satélite canadense 

RADARSAT-1 prende-se ao fato de que tal sistema opera de forma comercial, 

permitindo a confecção pela indústria de bases de dados de radar adequadas às suas 

necessidades, no que se refere tanto às características técnicas quanto às datas de 

aquisição. 

 

A detecção de óleo na superfície do mar, utilizando imagens RADARSAT-1, é 

viabilizada pela supressão de ondas capilares causadas pelo vento, o que ocasiona 

uma redução local da rugosidade. Como tal redução de amplitude das ondas capilares 

também se verifica na presença de outros fenômenos naturais, é necessária a 

aquisição de dados orbitais meteo-oceanográficos concomitantes ao recobrimento do 

radar, de modo a eliminar a possibilidade de falsos alvos. 

 

1.4 – Localização da área de estudo 
 

A Bacia de Camamu-Almada localiza-se na margem continental leste do Brasil, 

correspondendo à porção costeira central do Estado da Bahia, entre os paralelos 

13º00’ S - 15º00’ S e meridianos 38º00’ W – 39º14’ W. Abrange uma área de 22.900 

km2 até o limite da cota batimétrica de 3.000 m, sendo 16.500 Km2 pertencentes à 

Bacia de Camamu e 6.400 km2 à Bacia de Almada (ANP, 2000), estendendo-se de 

Salvador, a norte, até Ilhéus, a sul. O limite norte da bacia é determinado pela Falha 

da Barra (Alto de Salvador), que separa as bacias de Camamu-Almada e Recôncavo; 

o limite sul é o Alto de Olivença, que separa as bacias de Camamu-Almada e 

Jequitinhonha. O contato a oeste com o embasamento ocorre na região emersa 

próxima à costa. Atualmente, a transição a leste para a crosta oceânica não é definida 

com precisão. A separação entre as bacias Camamu (norte) e Almada (sul) é marcada 

pelo Alto de Taipus (Figura 1.1). 
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1.5 - Descrição sucinta da metodologia proposta 
 

A metodologia geral proposta para o desenvolvimento da pesquisa segue o 

fluxograma da Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 - Fluxograma de atividades referente à metodologia proposta.   

 

Definição do problema: 

 

Especificação da natureza do problema na indústria do petróleo, bem como a 

motivação científica para a realização da pesquisa. Tais considerações formam a base 

para a proposição do objetivo e da justificativa do estudo, em articulação com o 

contexto geográfico e geológico da área investigada. 
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Revisão bibliográfica: 

 

Procedimento cuja finalidade é reunir informações batimétricas, geológicas, geofísicas 

e exploratórias disponíveis para a melhor descrição e compreensão da evolução 

tectono-sedimentar da Bacia de Camamu-Almada, incluindo sua implicação na 

definição dos sistemas petrolíferos hoje conhecidos. Informações sobre o esforço 

exploratório já realizado são igualmente levantadas, de modo a verificar quais 

estratégias foram até agora utilizadas nas atividades de prospecção. Finalmente, são 

discutidos os conceitos de sensoriamento remoto necessários ao entendimento da 

detecção de óleo na superfície do mar, bem como apresentadas as características das 

imagens RADARSAT-1 utilizadas no trabalho e os melhoramentos introduzidos no 

sistema RADARSAT-2, lançado em 2007. 

 

Aquisição de imagens RADARSAT-1 e de dados meteo-oceanográficos: 

 

São relatados os procedimentos adotados para a obtenção dos dados RADARSAT-1 

utilizados no trabalho, como também das imagens orbitais meteo-oceanográficas 

adquiridas o mais próximo possível do imageamento por radar, com o objetivo de 

eliminar falsos alvos. Nessa etapa, é realizada uma análise visual das imagens com 

resolução degradada (quicklooks), no modo de operação ScanSar Narrow 1 e 2 

(SNAR e SNB, respectivamente), bem como a seleção daqueles produtos que 

contenham feições indicadoras de possíveis exsudações de óleo. A seguir, são 

escolhidas as imagens RADARSAT-1 de resolução plena (full resolution), a partir da 

análise visual dos quicklooks, para processamento digital, além da aquisição dos 

dados meteo-oceanográficos para identificação de falsos alvos (temperatura da 

superfície do mar, temperatura de topo de nuvem, direção e intensidade do vento, 

concentração de clorofila-a, altura dinâmica de ondas). 

 

Processamento digital das imagens: 

 

Conjunto de procedimentos adotados para preparação dos dados digitais de resolução 

plena do RADARSAT-1 visando à subseqüente identificação de possíveis exsudações 

de óleo. Tais procedimentos incluem a correção de padrão de antena, o 

georreferenciamento com dados de efemérides do satélite RADARSAT-1 e a aplicação 
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do Unsupervised Semivariogram Textural Classifier (USTC), já utilizado por Miranda et 

al. (2004) no Golfo do México. 

 

Identificação de possíveis exsudações de óleo: 

 

Os resultados da classificação textural por semivariograma através do algoritmo USTC 

destacam regiões nas imagens RADARSAT-1 caracterizadas por textura lisa e baixo 

sinal de retorno. Pretende-se aqui identificar, dentre tais feições, aquelas 

possivelmente associadas a exsudações de óleo na superfície do mar, tomando por 

base a comparação com os dados meteo-oceanográficos orbitais para a eliminação de 

falsos alvos. 

 

Compilação dos dados batimétricos, geológicos, geofísicos e exploratórios disponíveis: 

 

Nesse ponto, são relacionadas todas as informações georreferenciadas obtidas na 

revisão bibliográfica, bem como os procedimentos necessários à sua inserção em um 

sistema de informações geográficas (SIG) para posterior manipulação. 

 

Integração de dados em ambiente SIG: 

 

Para a realização do presente trabalho, é necessária a construção de uma base de 

dados incluindo as imagens RADARSAT-1 de resolução plena, as imagens 

RADARSAT-1 classificadas utilizando o algoritmo USTC, os dados meteo-

oceanográficos orbitais e os polígonos referentes às exsudações de óleo em formato 

vetorial. Tal ambiente computacional deve também conter os dados batimétricos, 

geológicos, geofísicos e exploratórios disponíveis, bem como as informações 

geográficas da área de estudo (e.g. linha de costa). O software empregado nessa 

tarefa é o ArcGIS. 
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Hierarquização das exsudações de óleo: 

 

É definido para a Bacia de Camamu-Almada um cenário ótimo para a ocorrência de 

exsudações de óleo, a partir da análise de fatores tectônicos, temporais (repetitividade 

no tempo) e ambientais (ausência de fenômenos meteo-oceanográficos 

potencialmente causadores de falsos alvos). A aderência de uma dada exsudação ao 

modelo ideal proposto é avaliada usando-se o Fator de Confiabilidade, que permite o 

estabelecimento de uma hierarquização dessas feições como critério de priorização 

exploratória. 

 

Análise da implicação exploratória dos resultados: 

 

Inclui a discussão de como os resultados da pesquisa podem auxiliar na identificação 

e entendimento dos sistemas petrolíferos ativos na Bacia de Camamu-Almada, através 

da análise integrada das informações inseridas no ambiente SIG, em comparação com 

as exsudações de óleo também determinadas empregando dados RADARSAT-1 nas 

bacias de Jacuípe e Jequitinhonha. 

 

Conclusões e recomendações: 

 

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

metodologia empregada e ao valor potencialmente agregado no processo exploratório 

da Bacia de Camamu-Almada. Além disso, são feitas recomendações para o uso 

futuro do satélite RADARSAT-2 no estudo de detecção de óleo na superfície do mar. 
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CAPÍTULO 2 – GEOLOGIA E EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA NA BACIA DE 
CAMAMU-ALMADA 

 

2.1 – Contexto geológico 
 

A margem divergente da América do Sul estende-se por mais de 12.000 km, desde o 

Delta do Orinoco, no Oriente Venezuelano, até a Terra do Fogo, no extremo sul da 

Argentina. Tal feição inclui um conjunto de bacias sedimentares originadas pelo 

mecanismo de distensão litosférica que, a partir do Mesozóico, conduziu à ruptura do 

paleocontinente Gondwana e à separação definitiva das placas Africana e Sul-

Americana, acompanhando a formação do Oceano Atlântico Sul (Milani et al., 2001). 

 

Segundo Asmus & Ponte (1973 in Milani et al., 2001), os vários setores individuais ou 

“bacias” ao longo da extensa e contínua margem divergente do continente sul-

americano compartilham algumas características comuns, como, por exemplo, os 

clássicos estágios tectono-sedimentares evolutivos que incluem o rifte, a fase 

transicional e a marinha aberta. Entretanto, diferenças significativas ocorrem muitas 

vezes entre setores da margem, o que, em parte, justifica seu tratamento como 

entidades geológicas individualizadas.  

 

De acordo com Karner & Driscoll (1999), o rifteamento entre África e Brasil ocorreu em 

três fases: Berriasiano-Hauteriviano (143-134 milhões de anos-Ma), Hauteriviano 

Superior-Barremiano (134-126 Ma) e Barremiano Superior-Aptiano Inferior (126-118 

Ma). A Bacia de Camamu-Almada foi formada como parte de tal processo, que 

resultou no desenvolvimento da Margem Continental Leste Brasileira. 

 

A evolução tectono-sedimentar da Bacia de Camamu-Almada é coerente com a de 

outras bacias na Margem Leste Brasileira. Ela pode ser resumida pelos estágios 

sucessivos do pré-rifte, rifte e pós-rifte (Ponte & Asmus, 1978; Ojeda, 1982) (Figura 

2.1). 

 

O estágio pré-rifte é representado pelas seguintes unidades estratigráficas (Gonçalves 

et al., 2000; Netto et al., 1994): Formação Afligidos (rochas sedimentares siliciclásticas 



 10

e evaporíticas do Permiano Inferior); Formação Aliança (folhelhos e arenitos fluviais e 

lacustrinos do Tithoniano); Formação Sergi (arenitos fluviais e eólicos de idade 

Tithoniano); Formação Itaípe (folhelhos com camadas subordinadas de arenitos de 

idade Berriasiano) (Figura 2.1). Estas formações foram regionalmente depositadas em 

uma grande depressão, que englobava a maior parte da porção nordeste do Brasil 

(Gonçalves et al., 2000). 

 

Os pacotes sedimentares do rifte são delimitados por grandes discordâncias 

angulares, com idades correspondentes ao Berriasiano Superior, Valanginiano-

Hauteriviano, e Barremiano Superior-Aptiano Inferior. (Karner & Driscoll, 1999) (Figura 

2.2). A intensa subsidência resultou na deposição de uma espessa sucessão dos 

seguintes estratos lacustrinos (Netto et al., 1994): Formação Morro do Barro do 

Berriasiano Superior-Valanginiano e a Formação Rio de Contas, do Hauteriviano a 

Barremiano Superior. A Formação Morro do Barro é dominada por folhelhos cinza 

escuros com intercalações de arenitos, enquanto que a Formação Rio de Contas 

consiste principalmente de folhelhos verde-escuros e cinza a marrons, arenitos, 

calcários, dolomitos e camadas de margas (Netto et al., 1994). A fase final do rifte é 

constituída por sedimentos da Formação Taipus-Mirim (Aptiano). A posição inferior 

dessa unidade estratigráfica é composta por intercalações de folhelhos e arenitos, que 

apresentam um forte controle por falhas do rifte em suas distribuições de fácies 

(Gonçalves et al., 2000).  

 

O estágio pós-rifte abrange as fases transicional e marinha. A fase transicional é 

representada por rochas sedimentares Aptianas de natureza siliciclástica evaporítica, 

incluídas na parte superior da Formação Taipus-Mirim. A fase marinha compreende 

três seqüências distintas: carbonatos albiano-turonianos da Formação Algodões, que 

foram depositados em ambiente nerítico representado por mar estreito e raso; sistema 

marinho-aberto, de plataforma e talude do Senoniano, caracterizado por depósitos 

siliciclásticos e lamitos calcários da Formação Urucutuca; seqüência progradacional 

terciária, compreendendo os arenitos grosseiros da Formação Rio Doce, a plataforma 

carbonática da Formação Caravelas e as camadas sedimentares pelíticas distais da 

Formação Urucutuca (Gonçalves et al., 2000). 
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Figura 2.1: Carta estratigráfica da Bacia de Camamu-Almada (modificada de 

Gonçalves et al., 2000).   
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Figura 2.2: Cronoestratigrafia da Bacia de Camamu na Margem Leste Brasileira. Note 

que as discordâncias angulares que delimitam os pacotes do sin-rifte são do 

Berriasiano Superior, Valangianiano-Hauteriviano e Barremiano Superior-Aptiano 

Inferior (setas em preto) (modificado de Karner & Driscoll, 1999).    
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O arcabouço tectônico da bacia é caracterizado por uma série de horsts e grabens 

limitados por falhas normais de direção NE-SW, delineando blocos escalonados com 

mergulho predominante para leste, e estruturas transversais NW-SE, interpretadas 

como zonas de acomodação (Figura 2.3). A interação destes elementos estruturais 

gerou uma série de plataformas estruturais e sub-bacias restritas, que controlaram a 

sedimentação sin-rifte e a distribuição de rochas fonte e reservatório. (Bedregal et al., 

2004). 

 

 

Figura 2.3 – Arcabouço tectônico da Bacia de Camamu-Almada. (modificado de 

Gonçalves et al., 2000).                                                                               



 14

Karner & Driscoll (1999) sobrepuseram as principais feições estruturais da margem 

continental leste do Brasil no mapa gravimétrico de anomalias Bouguer das áreas 

costa afora (Figura 2.4). A região por eles estudada corresponde à porção da margem 

continental que compreende as bacias de Cumuruxatiba, Jequitinhonha, Camamu-

Almada, Jacuípe e Sergipe-Alagoas. Eles concluíram que as anomalias gravimétricas 

indicam a continuidade do eixo principal das várias bacias sedimentares e das zonas 

de charneira a elas associadas. Ademais, eles concluíram que a partição no espaço 

do domínio extensional culminou no desenvolvimento de duas zonas de charneira 

principais, a mais interna no continente e a mais externa na porção oceânica, ambas 

subparalelas à margem continental. 

 

A linha de charneira ocidental emersa, representada pela linha vermelha fina na Figura 

2.4, demarca o limite oeste da extensão do Neocomiano e separa os sedimentos sin-

rifte do embasamento Pré-Cambriano. Esta linha de charneira representa um limite 

entre uma região de deformação incipiente e outra caracterizada por significativas 

falhas normais e acomodação tectônica. 

 

A linha de charneira marinha, que está localizada mais a leste (linha vermelha grossa 

na Figura 2.4), é subparalela à Margem Continental Leste Brasileira, com 

denominação local de Charneira de Alagoas (em áreas adjacentes à Bacia de Sergipe-

Alagoas; Lana, 1990). Tal feição é constituída por uma série de blocos limitados por 

falhas de alto ângulo, que separam bacias próximas à costa de suas equivalentes em 

águas profundas. 

 

As feições definidas por Gonçalves et al. (2000) na Figura 2.3 e por Karner & Driscoll 

(1999) na Figura 2.4 foram transpostas para o mapa síntese de compartimentação 

tectônica da Bacia de Camamu-Almada utilizado no presente trabalho (Figura 2.5). 

 

A posição do limite entre a crosta continental e oceânica, aproximadamente delineada 

por Karner & Driscoll (1999) como um gradiente positivo-negativo na anomalia 

gravimétrica, é apresentada como uma linha azul grossa na Figura 2.4. No entanto, 

uma análise visual da Figura 2.5 demonstra que a porção oriental da 

compartimentação tectônica da Bacia de Camamu-Almada, tal como definida pelas 

falhas principais que afetam a seção pré-rifte e rifte, está inconsistentemente 
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localizada em uma área definida por Karner & Driscoll (1999) como pertencente à 

crosta oceânica. Assim, a partir dos limites crustais propostos por Cuiñas Filho (2004) 

e Castilho (2005), definiu-se na presente dissertação o limite crustal na Bacia de 

Camamu-Almada como representado por uma linha verde grossa na Figura 2.5. 

 

Considerou-se o gradiente gravimétrico positivo-negativo, anteriormente associado por 

Karner & Driscoll (1999) ao limite crustal, como a expressão geofísica de uma linha de 

charneira marinha adicional na porção oriental da Bacia de Camamu-Almada. 

Portanto, de acordo com tal conceito alternativo, a variação espacial dos esforços 

extensionais em função do tempo foi responsável pelo desenvolvimento de um 

sistema triplo de linhas de charneiras: (1) a linha de charneira ocidental (emersa) 

delimita o limite ocidental da extensão amplamente distribuída do Berriasiano-

Hauteriviano; (2) a linha de charneira marinha, localizada a leste da linha de charneira 

ocidental (emersa), marca o limite ocidental da extensão do Hauteriviano Superior-

Barremiano; (3) a linha de charneira marinha ainda mais a leste define o limite 

ocidental da máxima extensão da fase rifte do Barremiano Superior-Aptiano Inferior. 

Tal evento tardio avançou significativamente para leste, em comparação com as fases 

anteriores de formação do rifte (Figura 2.5). 
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Figura 2.4 - Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer na porção oceânica da Bacia de 

Camamu-Almada (modificado de Karner & Driscoll, 1999).    
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Figura 2.5 - Compartimentação tectônica da Bacia de Camamu-Almada (modificada de 

Gonçalves et al., 2000; Karner & Driscoll, 1999; Cuiñas Filho, 2004, e Castilho, 2005).  
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2.2 - Sistema petrolífero 

 

Sistema petrolífero, por definição, é um sistema natural que engloba um volume de 

rocha geradora e todo óleo e gás a ela relacionados, incluindo o conjunto dos 

elementos e processos geológicos necessários para a existência de uma acumulação 

de hidrocarbonetos (Magoon & Dow, 1994). Tais elementos essenciais incluem a 

rocha geradora, a rocha reservatório, a rocha selante e o soterramento; os processos 

são a formação de trapas e a geração-migração-acumulação de petróleo.  

 

Estes elementos e processos essenciais devem ocorrer sincronicamente no tempo e 

no espaço de modo que a matéria orgânica da rocha geradora possa como resultado, 

propiciar a ocorrência de uma acumulação de petróleo (Magoon & Dow, 1994). 

 

A nomenclatura completa de um sistema petrolífero inclui a designação da rocha 

geradora, seguida da principal rocha reservatório (que contém o maior volume de 

hidrocarbonetos) e, por fim, de um símbolo que expressa o grau de certeza da 

correlação óleo-rocha (Tabela 2.1).   

 

Tabela 2.1: Nomenclatura utilizada na definição de um sistema petrolífero 

Nível de Certeza Simbologia Critérios 

Conhecido (!) 
Boa correlação entre 
rochas geradoras e 

acumulações de petróleo; 

Hipotético (.) 

Rocha geradora 
identificada, mas não há 
correlação entre ela e as 

acumulações de petróleo; 

Especulativo (?) 

A existência de uma rocha 
geradora ou de uma 

acumulação é postulada 
unicamente com base em 
evidências geológicas e 

geofísicas. 
Fonte: Material didático do Professor Ricardo Perez Bedregal. 

 

O sistema petrolífero da Bacia de Camamu-Almada (Mello et al., 1995 in Gonçalves et 

al., 2000) engloba as rochas geradoras da Formação Morro do Barro e as 
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acumulações de hidrocarbonetos resultantes. O limite leste da ocorrência geográfica 

desse sistema petrolífero é desconhecido. 

 

Uma detalhada correlação geoquímica foi realizada entre amostras de óleo e extratos 

orgânicos das rochas potencialmente geradoras das Formações Morro do Barro e Rio 

de Contas (Gonçalves et al., 2000). Características geoquímicas semelhantes 

confirmaram que os folhelhos do Morro do Barro são fontes de todas as acumulações 

de petróleo conhecida a Bacia Camamu-Almada. Tal resultado permite a definição do 

Morro do Barro (!) como o único sistema petrolífero conhecido até o presente momento 

na Bacia de Camamu-Almada (Gonçalves et al., 2000).  

 

Em um campo de óleo pré-rifte (Pinaúna), o petróleo é aprisionado em arenitos fluviais 

e eólicos da Formação Sergi contra uma falha normal de expressão regional. Em um 

campo de óleo sin-rifte (Sardinha), um anticlinal residual na capa de uma falha lístrica 

desempenhou um importante papel na criação de armadilhas nos reservatórios 

areníticos da Formação Morro do Barro. 

 

Análises Rock-Eval e TOC, além de dados de maturidade (reflectância de vitrinita e 

índice de coloração de esporos), indicam que os folhelhos ricos em matéria orgânica 

da Formação Morro do Barro são imaturos nas porções continentais e em muitas 

partes da plataforma em ambiente offshore (Gonçalves et al., 2000). Somente na 

porção mais distal da plataforma (águas com batimetria superior a 400m), a parte 

inferior desta formação possui um grau apropriado de evolução termal para o início da 

geração e expulsão de petróleo. No entanto, a extrapolação dos gradientes de 

maturidade para águas profundas sugere que rochas geradoras potenciais da 

Formação Rio de Contas poderiam ter atingido a janela de geração de óleo 

(Gonçalves et al., 2000). 

 

2.3 – Histórico de exploração 

 

De acordo com as informações do Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP) 

da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o histórico da exploração da Bacia de 

Camamu-Almada teve início com a perfuração do poço 2SGMB0033, o qual resultou 

seco e sem indícios de petróleo. 
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Segundo Bedregal et al. (2004), mais de 70 poços foram perfurados em terra e na 

região de águas rasas, enquanto somente 3 poços foram perfurados na região de 

águas profundas. Tais esforços resultaram na descoberta de: (1) duas acumulações 

de hidrocarbonetos na porção norte da parte onshore da bacia, sendo um campo de 

gás (Morro do Barro) e um campo de óleo e gás (Jiribatuba); (2) quatro campos na 

porção offshore da bacia, quais sejam, Manati (gás), Camarão (óleo e gás), Pinaúna 

(óleo) e Sardinha (óleo) (Figura 2.6). 

 

A Tabela 2.2 apresenta uma síntese dos resultados da exploração dos poços da Bacia 

de Camamu-Almada, enquanto que na Tabela 2.3, encontram-se apenas os poços 

com indícios de óleo nas áreas offshore e costeira e suas principais características. 

 

Tabela 2.2: Resultados da exploração de poços na Bacia de Camamu-
Almada.  

Descobridor de campo com gás 01 
Seco com indícios de óleo 06 

Portador de gás 01 
Seco sem indícios de petróleo 40 
Produtor subcomercial de gás 02 
Produtor subcomercial de óleo 03 

Descobridor de campo com óleo 03 
Extensão produtor de gás 04 
Seco com indícios de gás 02 

Descobridor de nova jazida de óleo 02 
Portador de óleo 01 

Extensão produtor óleo e gás 01 
Extensão produtor de óleo 01 

Produtor subcomercial de óleo e gás 01 
Descobridor de nova jazida com óleo e gás 01 

Abandonado por acidente mecânico 01 
Total 70 

Fonte: ANP, atualizado em 31/08/2007. 
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Tabela 2.3: Caracterização dos poços de exploração em áreas offshore e 
costeiras. Ver localização na Figura 2.6. 

Nome do Poço Resultado Prof.(m) Latitude Longitude 
Denominação 

correspondente 
na Figura 2.6 

1-BRSA-28-BAS seco com indícios de óleo 5221 -13º50’04” -38º45’33” A 
1SSA 0001  BA seco com indícios de óleo 1650 -14º68’11” -39º06’73” B 
1BAS 0079  BA produtor subcomercial de óleo 2956 -14º56’64” -38º93’64” C 
1BAS 0077  BA produtor subcomercial de óleo 3399 -14º18’74” -38º87’20” D 
3BAS 0099  BA extensão produtor de óleo e gás 947 -13º94’58” -38º90’67” E 
1BAS 0097  BA descobridor de campo com óleo 2975 -13º93’85” -38º89’81” F 
3BAS 0108  BA extensão produtor de óleo 983 -13º92’10” -38º89’56” G 
3BAS 0111  BA seco com indícios de óleo 1020 -13º90’28” -38º90’58” H 
3- ELPS-6-BAS seco com indícios de óleo 1281 -13º90’17” -38º89’48” I 
1BAS 0107  BA seco com indícios de óleo 2394 -13º88’17” -38º84’28” J 
1BAS 0074  BA descobridor de campo com óleo 2830 -13º74’62” -38º88’27” K 
1BAS 0064  BA descobridor de campo com óleo 3457 -13º73’88” -38º86’68” L 
1BAS 0020  BA produtor subcomercial de óleo 3548 -13º77’16” -38º80’43” M 
4-ELPS-12-BAS portador de óleo 1860 -13º49’97” -38º79’60” N 
3-ELPS-11-BAS seco com indícios de óleo e gás 1853 -13º53’78” -38º83’66” O 
4-ELPS-13-BAS seco com indícios de óleo e gás 1536 -13º55’18” -38º81’38” P 
4-ELPS-10-BAS descobridor de nova jazida com óleo 1651 -13º57’22” -38º81’49” Q 

3-BRSA-106-BAS produtor subcomercial de óleo e gás 1420 -13º59’53” -38º81’72” R 
3-BRSA-135-BAS descobridor de nova jazida com óleo e gás 1500 -13º60’52” -38º82’13” S 
3-BRSA-128-BAS descobridor de nova jazida com óleo 1543 -13º60’57” -38º81’61” T 
3-BRSA-141-BAS seco com indícios de óleo 1500 -13º60’72” -38º81’12” U 

Fonte: ANP, atualizado em 31/08/2007. 
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Figura 2.6: Distribuição de poços de exploração com indícios de óleo e campos de 

produção na Bacia de Camamu-Almada (Fonte: ANP/BDEP).    
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CAPÍTULO - 3: DETECÇÃO DE EXSUDAÇÕES PETROLÍFERAS NA 
SUPERFÍCIE DO MAR UTILIZANDO IMAGENS ORBITAIS DE RADAR 

 

3.1 - Os sistemas RADARSAT- 1 e RADARSAT-2  
 

A descrição dos sistemas RADARSAT-1 e RADARSAT-2 aqui apresentada se baseia, 

principalmente, em material de divulgação do programa GlobeSar, promovido pelo 

Canadian Centre for Remote Sensing (CCRS, 2007). 

  
A missão RADARSAT-1, desenvolvida pela Agência Espacial Canadense (CSA), 

entrou em operação no mês de novembro de 1995, com o lançamento do satélite, 

posicionado numa órbita quase polar, com inclinação de 98,6°, síncrona com o Sol, a 

uma altitude de 798 km. Seu ciclo de recobrimento da superfície terrestre tem 24 dias, 

com um período orbital de cerca de 100,7 minutos (CSA, 2006). Assim, o RADARSAT-

1 pode oferecer cobertura global completa e flexibilidade de configuração para 

demandas específicas, adquirindo imagens tanto em órbita ascendente, com visada 

para leste, quanto descendente, com visada para oeste (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Órbitas ascendente e descendente do RADARSAT-1. A visada do sistema 

é sempre para a direita. Fonte: Soler (2000) 
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A passagem do satélite RADARSAT-1 sobre um mesmo ponto na superfície da Terra 

ocorre em dois diferentes horários. Quando a passagem se dá na órbita descendente, 

o satélite atravessa o Equador por volta de 06:00. Se a passagem for ascendente, o 

satélite atravessa o Equador por volta de 18:00. 

 

O SAR a bordo do sistema RADARSAT-1 opera a uma freqüência de 5,3 GHz, com 

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

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

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

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

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

 

O sistema RADARSAT-1 possui diversos modos de operação, devido à sua larga 

variedade de feixes (Figura 3.2). Cada um deles é definido pelas dimensões da área 

de recobrimento (faixa imageada) e pela resolução espacial (Figura 3.3). Os diferentes 

modos de imageamento e suas especificações estão descritos na Tabela 3.1. 

 

 
 

Figura 3.2: Modos de operação do RADARSAT-1.  

Fonte: CCRS (2007). 
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Figura 3.3: Área de recobrimento e resolução espacial dos modos de operação do 

RADARSAT-1. 

Fonte: CCRS (2007). 
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Tabela 3.1: Descrição dos modos de operação do RADARSAT-1. 

Modos 
de operação 

Posição do
feixe 

 
Ângulos de 

Incidência* (º)
Faixa 

imageada 
(km) 

Resolução 
nominal 

(m) 

Fino 
(Fine) 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 

37-40 
39-42 
41-44 
43-46 
45-48 

50 10 

Padrão 
 (Standard) 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 

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

100 30 

Extenso 
(Wide) 

W1 
W2 
W3 

20-31 
31-39 
39-45 

165 
150 
130 

30 

ScanSAR Estreito 
(ScanSAR 

Narrow) 

SNAR 
SNB 

20-40 
31-46 300 50 

ScanSAR 
Extenso 

(ScanSAR Wide) 
SW1 20-49 500 100 

Alta Extensão 
(Extended High) 

H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 

49-52 
50-53 
52-55 
54-57 
56-58 
57-59 

75 25 

Baixa Extensão 
(Extended Low) L1 10-23 170 35 

        * O ângulo de incidência é formado entre o pulso do radar e a normal à superfície do terreno. 

Fonte: Modificado de CCRS (2007). 

 

RADARSAT-2 

 

O RADARSAT--2 resultou de uma parceria entre a Agência Espacial Canadense 

(CSA) e a MDA (MacDonald Detwiller e Associados). Seu lançamento ocorreu em 14 

de dezembro de 2007, na base de Baikonur, no Cazaquistão. A duração da missão 

será de sete anos, nos quais, além da garantia de envio dos dados nos modos do 

RADARSAT-1, serão fornecidas novas opções ao usuário, fruto de uma concepção 

mais avançada. Dentre as inovações, pode-se destacar:  
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- Possibilidade de resolução espacial com três (3) metros (tabela 3.2); 

- Direção de visada em operações de rotina à esquerda ou à direita; 

- Capacidade de seleção da polarização pelo usuário; 

• Polarização dupla selecionável (HH e HV; VV e VH); 

• Polarização plena (quad-pol); 

• Polarização simples selecionável (HH, VV, HV, ou VH). 

- Receptores GPS a bordo; 

• A adição de GPS a bordo do RADARSAT-2 possibilitará a aquisição, em tempo 

real, de informações de posicionamento do satélite com erro de mais ou menos 

60 metros. Tal melhoria irá beneficiar aplicações em interferometria. 

- Guinagem para manter efeito de Doppler nulo no centro do feixe da varredura; 

• Facilita o processamento; 

- Maior potência na transmissão de dados para a Terra; 

• Antena receptora com tamanho mínimo de 3 metros. 
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Tabela 3.2: Especificações técnicas dos produtos do satélite RADARSAT-2. 

Modos de Operação Ângulo de 
incidência 

Largura 
nominal da 

faixa 
imageada 

Recobrimento 
da faixa na 
superfície 

para 
esquerda ou 

direita 

Resolução 
nominal 

(alcance x 
azimutal) 

Fino 36º - 48º 50 km 525 – 750 km 10 x 9 m 
Standard 20º - 49º 100km 250 – 750 km 25 x 28 m 
Estendido 

baixa 
incidência 

10º - 23º 170 km 125 – 300 km 40 x 28 m 

Estendido 
alta 

incidência 
49º - 60º 70 km 750 – 1000 

km 20 x 28 m 

Largo 20º - 45º 150 km 250 – 650 km 25 x 28 m 
ScanSar 
Estreito 20º - 49º 300 km 250 – 600 km 50 x 50 m 

Polarização 
seletiva 

transmissão 
H ou V 

recebimento 
H e / ou V 

ScanSar 
Largo 20º - 49º 500 km 250 – 720 km 100 x 100 m 

Fino Quad-
Pol 30º - 41º 25 – 50 km 400 – 600 km 11 x 9 m Polarimetria: 

transmissão 
H e V em 

pulsos 
alternados / 
recebimento 

H e V em 
qualquer 

pulso 

Standard 
Quad-Pol 20º - 41º 25 – 50 km 250 – 600 km 25 x 28 m 

Ultra-Fino 
Estreito 30º - 40º 10 km 400 – 550 km 3 x 3 m 

Ultra-Fino 
Largo 30º - 40º 20 km 400 – 550 km 3 x 3 m 

Polarização 
seletiva: 
simples 

transmissão 
H ou V 

recebimento 
H ou V 

Triplo Fino 30º - 49º 50 km 400 – 750 km 3 x 3 m 

Fonte: CCRS (2007). 

 

 

Para muitas aplicações que já utilizam imagens do RADARSAT-1, os dados adquiridos 

pelo RADARSAT-2 servirão como excelente fonte adicional de informações, 

principalmente no que diz respeito à capacidade multi-polarimétrica e à melhor 

resolução espacial. Por exemplo, o acréscimo de diferentes modos de polarização do 

RADARSAT-2 permitirá melhor discriminação e reconhecimento de objetos na 

superfície, além de prover maior capacidade de classificação das imagens (por 

exemplo, discriminação de bordas e estruturas, tipos de cultivos agrícolas, 

informações sobre condições e estrutura de áreas cultivadas). Por sua vez, o modo de 
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operação ultra-fino (3 metros) aumentará a capacidade de detecção e reconhecimento 

de objetos, tornando as imagens úteis a uma grande variedade de novas aplicações. 

Finalmente, com a possibilidade de programação mais rápida, o RADARSAT-2 será 

ideal para gerenciar situações de emergências e monitorar fenômenos dinâmicos, pois 

possui como uma das suas características a revisita de 12 a 24 horas para aquisições 

de rotina e de 4 a 12 horas para aplicações emergenciais. 

 

3.2 – Mecanismos de espalhamento e rugosidade superficial relevantes para a 
detecção de óleo no mar 
 

A rugosidade superficial de um alvo na superfície terrestre é determinada levando em 

conta o comprimento de onda do SAR utilizado e o ângulo de incidência. Esse 

parâmetro exerce grande influência na interação do alvo com o pulso de energia de 

microondas e, conseqüentemente, na sua resposta em imagens de radar (CCRS, 

2007). 

 

As superfícies horizontais lisas refletem quase toda a energia proveniente do radar na 

direção oposta à antena do sistema, sendo chamadas de especulares (do latim 

speculum, que significa espelho; Figura 3.4). As superfícies especulares, tais como 

águas calmas ou rodovias pavimentadas, aparecem escuras em imagens de radar. 

 

O critério proposto por Rayleigh define uma superfície como lisa quando 

 

h <       λ 
       8 cos θ       ; Equação 3.1 (Sabins, 1997). 

onde: 

 

h= altura média das variações dos alvos na superfície terrestre (cm); 

λ= comprimento de onda do sistema SAR (cm); 

θ= ângulo de incidência (grau). 
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Peake & Oliver (1971) modificaram o critério de Rayleigh, estabelecendo critérios para 

alvos lisos, intermediários e rugosos, conforme descrito abaixo: 

 

- superfície lisa:  

h <       λ 
       25 cos θ       ; Equação 3.2 

 

-superfície rugosa: 

h >         λ 
       4,4 cos θ       ; Equação 3.3 

 

-superfície intermediária: 

  λ         ≤  h  ≤         λ 
                                                        8 cos θ                4,4 cos θ     Equação 3.4. 

 

O pulso do radar que incide em uma superfície rugosa é espalhado em várias 

direções, configurando um retroespalhamento difuso. Superfícies rugosas aparecem 

com sinal relativamente mais forte nas imagens de radar. 

 

A intensidade do sinal de retorno pode também ser aumentada pela presença de alvos 

com geometrias específicas, que provocam múltiplas reflexões do sinal transmitido. Os 

refletores de canto (corner reflectors) são formados quando duas ou três superfícies 

voltadas para o radar formam ângulos retos (Figura 3.5). Como conseqüência do forte 

retorno na imagem de radar a partir de tais diedros ou triedros, o pixel correspondente 

aparece saturado, ou seja, com valores muito altos na imagem de radar. Embarcações 

e plataformas na superfície do oceano são exemplos de refletores de canto (Roriz, 

2006). 

 

A superfície do oceano pode, assim, ser classificada como lisa, intermediária, a 

rugosa, a depender do comprimento de onda do sistema SAR utilizado e do ângulo de 

incidência no momento da aquisição das imagens (Castilho, 2005). O retorno do sinal 

de radar na superfície do mar é descrito pelo espalhamento Bragg, causado pela 

rugosidade a ela conferida por ondas capilares, que resultam essencialmente da ação 

do vento (Roxo, 2006). As ondas capilares retroespalham difusamente os sinais 
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oriundos do radar, pois possuem comprimento de onda centimétrico, ou seja, da 

mesma ordem de grandeza dos sistemas SAR (Souza, 2006). 

 

O fenômeno físico que permite a detecção de exsudações e derrames petrolíferos no 

mar é a redução da amplitude das ondas capilares pela presença de um filme de óleo 

(Miranda et al., 2004). Como resultado, as regiões oceânicas que contêm óleo são 

escuras, em contraste com o “background” mais rugoso, onde as ondas capilares 

estão desenvolvidas (Figura 3.6). A área com óleo é caracterizada pela reflexão 

especular do pulso do radar, enquanto a superfície marinha rugosa se distingue pelo 

retroespalhamento difuso. 

 

 

Figura 3.4: Rugosidade superficial: modelos de dispersão do pulso de radar na 

superfície. 

Fonte: CCRS (2007). 

 

3.3 – Detecção de exsudações de óleo na superfície do mar: estudos de caso 
 

Atualmente, a detecção de exsudações de óleo com dados de sensoriamento remoto 

é uma das primeiras etapas do processo exploratório em regiões de águas profundas, 

constituindo fonte de informações sobre os processos de geração e migração em 

áreas onde os sistemas petrolíferos são pouco conhecidos. 
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De acordo com Bentz (2006), exsudações resultam do escape espontâneo de 

hidrocarbonetos, diretamente de uma rocha geradora ativa ou acumulados em 

reservatórios de subsuperfície, para a superfície emersa ou submersa. Na década de 

noventa, com o início do recobrimento sistemático de áreas oceânicas por satélites 

comerciais de radar, este tipo de evento passou a ser detectado e monitorado no 

ambiente marinho. 

 

Com condições geológicas favoráveis, quantidades variáveis de óleo e gás podem 

migrar através de estruturas geológicas (falhas, domos de sal, etc.) e de rochas mais 

permeáveis, atingindo o fundo do oceano. A forma de ocorrência destes eventos na 

superfície do mar irá depender da vazão do óleo exsudado, do padrão local de 

circulação oceânica e da distribuição dos eventos.  

 

 

Figura 3.5 - Tipos de reflexão do pulso de radar.  

Fonte: CCRS (2007). 
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Figura 3.6 - Interação do sinal do radar em duas superfícies marinhas (com óleo e sem 

óleo). 

Fonte: Modificado de Souza (2006).  

 

Segundo Miranda et al. (2004), o sistema RADARSAT-1 tem sido empregado para a 

detecção e monitoramento de manchas de óleo no mar, através, principalmente, dos 

modos Wide (W1) e ScanSar Narrow 1 (SNAR).  

 

A escolha do modo de operação do RADARSAT-1 a ser utilizado para a detecção de 

exsudações petrolíferas na superfície do oceano é de extrema importância, já que o 

contraste entre o filme de óleo e suas vizinhanças depende do ângulo de incidência 

que é empregado. Ângulos de incidência baixos (10° a 40°) são mais apropriados para 

a detecção de exsudações de óleo no mar (Miranda et al. 2004). 
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Os seguintes modos de operação RADARSAT-1 se enquadram no intervalo de 

ângulos de incidência de 10° a 40°: Extended Low 1 (L1), Standard 1 a 4 (S1 a S4), 

Wide 1 e 2 (W1 e W2), e ScanSAR Narrow 1 e 2 (SNAR e SNB). Cabe ressaltar que a 

capacidade de discriminação de feições de óleo no mar depende também das 

dimensões da feição analisada, bem como da resolução do modo de operação 

escolhido. 

 

De acordo com Roriz (2006), os ângulos de incidência muito baixos, como no caso do 

modo Extended Low 1, não são adequados para a identificação de embarcações, uma 

vez que realçam o sinal de retorno do radar no “background” oceânico, produzindo um 

forte sinal de retorno na imagem. Por outro lado, ângulos de incidência maiores que 

40º favorecem a identificação de embarcações, em razão da diminuição do retorno da 

superfície do mar. Além disso, valores altos de ângulos de incidência também 

diminuem o contraste entre as manchas de óleo e suas vizinhanças, devido ao baixo 

retorno de ambas as superfícies.  

 

Existem na literatura vários exemplos da aplicação bem sucedida de dados do satélite 

RADARSAT-1 na detecção de exsudações de óleo no mar. A seguir, serão discutidos 

alguns desses exemplos. 

 

Bacias de Jequitinhonha e Cumuruxatiba: regiões do nordeste do Brasil constituíram 

áreas de estudo na dissertação de mestrado de Castilho (2005). Nesta pesquisa, 

técnicas de classificação digital de imagens RADARSAT-1 foram empregadas na 

identificação de exsudações de óleo na porção offshore das citadas bacias. Seis (6) 

imagens nos modos Wide 1, ScanSAR Narrow 1 e ScanSAR Narrow Wide 

RADARSAT-1 foram analisadas, resultando em dezessete (17) feições interpretadas 

como exsudações de óleo.  

 

De acordo com o autor, a principal contribuição do trabalho foi a proposição do 

sistema petrolífero especulativo Urucutuca – Urucutuca (?) em águas ultra profundas 

da Bacia de Jequitinhonha. Exsudações de óleo foram encontradas nas proximidades 

do limite entre crosta continental e oceânica, caracterizando uma nova fronteira. 

Castilho (2005) considerou tal sistema petrolífero composto, como rocha geradora, 

pelos folhelhos Cenomanianos-Turonianos da Formação Urucutuca e, como 
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reservatórios, os arenitos turbidíticos a eles intercalados. O autor ressaltou que esta 

proposição é consistente com a conceituação de Magoon (1994), segundo a qual a 

existência da rocha geradora ou de petróleo em um sistema especulativo é baseada 

tão somente em evidências geológicas e geofísicas (no caso, as feições interpretadas 

como exsudações de óleo nas imagens RADARSAT-1).  

 

Porém, para tal sistema petrolífero, o aporte sedimentar clástico em águas ultra 

profundas ocorreria através de “canyons” como os de Belmonte e Canavieiras. A 

modelagem gravimétrica realizada próximo às ocorrências descritas mostra uma 

espessura sedimentar, nas proximidades do contato entre a crosta oceânica e a crosta 

continental, não superior a 2.000 metros. Tal resultado sugere deficiência na 

sobrecarga sedimentar necessária para a maturação da matéria orgânica e posterior 

geração e migração de óleo. Esta constatação, segundo Castilho (2005), é um 

complicador para a adoção da hipótese do sistema petrolífero Urucutuca - Urucutuca 

(?). 

 

Golfo do México: Miranda et al. (2004) investigaram uma área na porção mexicana do 

Golfo do México, onde um pescador, de nome Cantarell, relatou a existência de 

exsudações de óleo na Baía de Campeche. O complexo de campos de petróleo 

descoberto abaixo dessas exsudações recebeu o nome desse atento observador da 

natureza, representando a mais importante província de produção de óleo atualmente 

na América do Norte.  

 

No início do projeto, em 2000, foram selecionadas 12 (doze) imagens RADARSAT-1, 

no modo W1, sendo detectadas exsudações de óleo em Cantarell em 9 (nove) delas. 

Em 2001, 20 (vinte) imagens RADARSAT-1, nos modos SCN1, W1 e W2, foram 

obtidas e, em 19 (dezenove) delas, a exsudação de Cantarell foi observada. A partir 

de 2001, tendo em vista o sucesso das fases anteriores, o projeto passou a ter um 

caráter operacional, com o monitoramento semanal da exsudação de Cantarell e de 

possíveis derramamentos operacionais de petróleo. 

  

Foz do Amazonas: Almeida Filho et al. (2004) realizaram um estudo na Foz do 

Amazonas usando imagens RADARSAT-1 na identificação de exsudações de óleo. Da 

mesma forma que nos exemplos anteriores, o algoritmo Unsupervised Semivariogram 



 36

Textural Classifier (USTC) foi empregado para delimitar áreas de textura lisa e baixo 

retroespalhamento. Informações complementares relacionadas à temperatura de topo 

de nuvem, velocidade do vento e modelagem para o regime das marés foram usadas 

para excluir falsos alvos, como suporte à interpretação das imagens RADARSAT-1 

(ScanSAR Narrow 1 e W1). A constatação da ocorrência de exsudações de óleo 

evidencia processos de geração e migração de óleo nessa fronteira exploratória.  

 

3.4 – Identificação de feições similares a exsudações de óleo nas imagens de 
radar (falsos alvos) 
 

Atualmente, não há dúvidas sobre a capacidade das imagens de radar para a 

observação de inúmeros eventos marinhos. Mas, apesar da aplicabilidade do SAR na 

detecção de manchas de óleo no mar, sua eficácia pode ser comprometida por 

fenômenos meteorológicos e/ou oceanográficos, cuja resposta ao radar é similar 

àquela da mancha de óleo (Soler & Beisl, 2005). Tais ambigüidades podem induzir a 

interpretações equivocadas. Diversos fenômenos meteo-oceanográficos e a presença 

de quaisquer substâncias que alterem a tensão superficial marinha podem produzir 

feições escuras nas imagens, semelhantes às produzidas por óleo (Clemente-Colón & 

Yan, 2000; Pavlakis et al., 1996, in Bentz, 2006). 

 

Com efeito, além das manchas de óleo, outros fenômenos provocam a redução da 

rugosidade da superfície do mar, tais como ventos fracos (com velocidade menor que 

3 m.s-1), águas mais frias e densas, vórtices, divergências, convergências, 

concentração fitoplanctônica, óleos biogênicos, células de chuva associadas a 

movimentos convectivos das massas de ar, rastros de navios, além de outros tipos de 

poluentes marinhos, na forma de filmes superficiais. Assim como o óleo, estes 

fenômenos também causam o aparecimento de manchas escuras nas imagens SAR, 

sendo considerados, portanto, como falsos alvos (Silva Júnior et al., 2003).  

 

Para auxiliar na interpretação das imagens SAR, são utilizadas informações 

ambientais obtidas através do processamento de dados de outros sensores remotos 

orbitais, a fim de caracterizar as condições meteo-oceanográficas existentes no 

momento da aquisição dos dados de radar (Silva Júnior et al., 2003). 
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Alguns fenômenos meteo-oceanográficos causadores de feições de baixo retro-

espalhamento nas imagens SAR são relacionados a seguir. 

 

- Velocidade dos ventos de superfície: normalmente, em áreas onde os ventos 

apresentam velocidades abaixo de 3 m/s, não se formam ondas capilares (Bentz, 

2006). Assim, estas áreas refletirão especularmente, na direção oposta ao sensor, a 

maior parte do pulso do radar resultando em áreas com baixo sinal de retorno, as 

quais aparecerão escuras. 

 

- Camadas de gelo: a presença de camadas novas gelo na superfície do mar afeta o 

sinal das imagens de radar, por reduzir a rugosidade superficial (Bentz, 2006). 

 

- Células de chuva: alguns fenômenos atmosféricos, como células de chuva, 

produzem relevantes modificações na interação oceano-atmosfera, podendo ser 

monitorados por meio de imagens SAR. Células de chuva típicas de regiões tropicais 

modificam significativamente a rugosidade da superfície do mar, criando áreas com 

sinal de retorno baixo, em razão da suavização da superfície do mar por forte 

precipitação, causando o amortecimento das ondas de superfície responsáveis pelo 

retro-espalhamento de Bragg. 

 

- Sombras de vento pelo relevo: um efeito sobre as imagens SAR semelhante àquele 

causado pela baixa velocidade dos ventos é o desvio das correntes de ar por feições 

topográficas nas áreas costeiras, ou seja, morros, montanhas e formações análogas. 

Este desvio diminui a ocorrência de ondas capilares na superfície adjacente do mar, 

diminuindo a resposta ao radar (Soler, 2000). 

 

- Óleos biológicos: são provenientes de substâncias orgânicas secretadas por animais 

ou plâncton que, sob certas condições meteorológicas e oceanográficas, podem ser 

transportadas até a superfície. Os óleos biológicos tendem a amortecer as ondas 

capilares de forma semelhante às camadas de óleo, causando um baixo retorno para 

o sinal de radar. 

 

- Zonas de ressurgência: são caracterizadas por águas frias e de alta produtividade 

orgânica, que também causam o amortecimento das ondas Bragg e o conseqüente 



 38

baixo retorno do sinal de radar. Deste modo, regiões com tais características se 

apresentam escuras nas imagens de radar (Roriz, 2006). 

 

- Zonas de Cisalhamento: nas áreas de cisalhamento de correntes, o encontro entre 

as diferentes massas d’água pode causar a diminuição na amplitude das ondas 

fronteiriças. Neste último caso, conforme a direção de visada do radar, o sinal de 

retorno diminui na faixa de encontro entre as ondas de diferentes direções, gerando 

áreas que podem ser confundidas com manchas de óleo, não só pelo baixo sinal de 

retorno, mas também pela grande extensão e forma estreita e curva (Soler & Beisl 

2005). 

 

-Ondas internas: resultam de perturbações na estratificação vertical de densidades da 

lâmina d’água, geradas pela interação entre as marés e a batimetria, ou pelo 

deslocamento de embarcações (Espedal, 1998, in Bentz, 2006). São detectadas em 

imagens de radar como faixas claras e escuras adjacentes, representativas de regiões 

onde o fluxo divergente (mais escuro) e convergente (mais claro) se alterna.  

 

3.5 – Dados meteo-oceanográficos auxiliares à interpretação de exsudações de 
óleo no mar 
 

O sensoriamento remoto, utilizando plataformas orbitais ou aerotransportadas, fornece 

uma visão sinóptica dos oceanos, que apresenta novas perspectivas para a descrição 

e o entendimento da dinâmica marinha.  

 

Miranda et al. (2004) propuseram o emprego de produtos obtidos a partir de dados 

meteo-oceanográficos orbitais e resultantes de modelagens computacionais (carta de 

temperatura da superfície do mar - TSM, carta de temperatura de topo de nuvem - 

TTN, carta de direção e intensidade do campo de vento, carta de altura dinâmica de 

ondas e carta de concentração de clorofila-a) para a seleção de imagens RADARSAT-

1 em estudos de detecção de exsudações de óleo, auxiliando na interpretação e 

possibilitando a identificação de falsos alvos. Tais produtos, abaixo descritos, devem 

ser obtidos o mais próximo possível do momento da aquisição das imagens SAR. 
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- Carta de temperatura da superfície do mar (TSM): as informações de TSM são 

obtidas a partir dos dados do sensor Advanced Very High Resolution Radiometer 

(AVHRR), a bordo dos satélites da série National Oceanic and Atmospheric 

Administration – NOAA. É um sensor que possui cinco canais, um no visível (banda 1), 

um no infra-vermelho refletido (banda 2) e três no infra-vermelho termal (bandas 3, 4 e 

5), todos com resolução espacial de aproximadamente de 1 x 1 km. Para o cálculo da 

temperatura da superfície do mar, utilizam-se os canais do infravermelho termal. 

Cartas de TSM têm sido usadas no estudo de diversos fenômenos e processos 

oceanográficos, como as correntes marinhas, as frentes oceânicas, eventos de 

ressurgência e processos de mistura nas águas costeiras. 

 

 - Carta de temperatura de topo de nuvens (TTN): para esse produto, são usadas 

imagens do infravermelho termal do sensor AVHRR/NOAA, com o objetivo de enfatizar 

os valores de baixa temperatura de topo de nuvens, possivelmente associadas a áreas 

com células de chuva forte. Nuvens com temperaturas abaixo de -40° C são 

interpretadas como associadas à presença de Cumulus Nimbus. Quando este 

fenômeno ocorre, as ondas capilares são suavizadas, confundindo tais áreas nas 

imagens SAR com manchas de óleo. 

 

 - Carta de direção e intensidade do campo de vento: para a obtenção de dados de 

vento, os sensores de microondas utilizados estão a bordo dos satélites 

TOPEX/POSEIDON, e European Remote Sensing (ERS) 1&2, dentre outros. Tais 

sistemas adquirem longas séries de dados de ventos sobre os oceanos com cobertura 

quase global. Atualmente o sensor mais utilizado é o SeaWinds, a bordo do satélite 

QuickScat, lançado em junho de 1999 (Baptista et al., 2001). O escaterômetro 

SeaWinds mede a reflexão ou o espalhamento produzido pelo pulso de radar 

enquanto varre a superfície da Terra. Este instrumento opera na freqüência de 13.4 

GHz e tem uma antena de 1 metro de diâmetro, que gira continuamente e produz 2 

feixes que varrem em um padrão circular. O SeaWinds varre uma faixa de 1800 Km 

durante cada órbita, fornecendo aproximadamente 90% da cobertura dos oceanos da 

Terra a cada dia. O instrumento pode medir ventos de 3 a 20 m/s, com resolução 

espacial de 25 km (Baptista et al., 2001).  

 

Outra opção para medidas de vento são os dados do SSM/I (Special Sensor 

Microwave Imager), que integra o programa DMSP (Defense Meteorological Satellite 
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Program). Tal sensor passivo opera na faixa de microondas, com 7 canais em 4 

freqüências, com polarização linear. Para as freqüências de 19, 37 e 85 GHz, as 

medições podem ser feitas tanto com polarização vertical quanto horizontal; porém, 

para a freqüência de 22 GHz, as medições são feitas apenas com polarização vertical. 

De acordo com Miranda et al. (2004), utiliza-se o algoritmo desenvolvido por Wentz 

(1989) para se determinar a velocidade do vento a uma altura de 10 metros acima da 

superfície do mar, usando, para isto, as freqüências de 22 e 37,0 GHz verticalmente 

polarizadas, além da freqüência de 37 GHz horizontalmente polarizada. A resolução 

espacial do SSM/I é de 25 km. 

 

A magnitude dos ventos sobre a superfície do oceano é importante para validar as 

interpretações da ocorrência de exsudações naturais nas imagens SAR, visto que a 

condição ideal varia de 3 m/s até 8 m/s (Castilho, 2005). Nas áreas com velocidade do 

vento abaixo de 3 m/s, as ondas capilares estão ausentes, resultando na presença de 

regiões escuras nas imagens SAR, que constituem falsos alvos para a detecção de 

óleo. Nas áreas com vento muito forte, o contraste de rugosidade entre o filme de óleo 

e suas vizinhanças deixa de existir (Castilho, 2005).  

 

- Carta de altura de ondas: um dos aspectos mais interessantes da superfície do mar é 

a grande diversidade de formas e tamanhos das ondas. As ondas podem ser geradas 

localmente ou advir de tempestades longínquas, nesse caso assumindo um aspecto 

mais ordenado e rítmico (ondulações ou swell). 

 

Informações de altura de onda são obtidas pelo sensor altímetro a bordo do satélite 

TOPEX/POSEIDON. Este instrumento envia um pulso de radar com freqüência de 

13,5 GHz para a superfície do mar, o qual é retro-espalhado para a antena. A largura 

da faixa de coleta de dados é de 315 km e a precisão nas medidas é de 5 cm. O 

estado de mar ideal para a detecção de exsudações de óleo é caracterizado por ondas 

com alturas menores que 1,5 metros (Miranda et al., 2004). 

 

- Carta de concentração de clorofila-a: mapas globais da concentração de clorofila-a 

na superfície do oceano são obtidos por sensores orbitais. Esses sensores 

multiespectrais são capazes de mapear a concentração de clorofila-a, como indexador 

da biomassa fito-planctônica, detectando variações espectrais da radiância emergente 
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do mar (Kampel, 2002). Utilizando com essa finalidade, o sensor MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer) é um instrumento a bordo dos satélites Terra e 

AQUA, lançados em 1999 e 2002, respectivamente, com capacidade de obter 

informações sobre clorofila-a e produtividade primária. Tal informação também é de 

grande valia na análise da imagem SAR, principalmente onde ocorre o fenômeno de 

ressurgência, o que favorece o aumento da concentração fito-planctônica. (Silva Júnior 

et al., 2003). O sensor MODIS possui 36 bandas, das quais as bandas 8 (405-420 

nm), 9 (438-448 nm), 10 (483-493 nm) e 12 (546-556 nm) são usadas para determinar 

a concentração de clorofila-a na superfície do mar. Regiões na superfície do mar com 

altas concentrações de algas ou de material fito-planctônico reduzem a amplitude das 

ondas capilares. Desta forma, tais mapas são utilizados com objetivo de se identificar 

regiões na superfície do mar com alta concentração destes materiais, os quais causam 

o amortecimento das ondas Bragg (Roriz, 2006).  

 

Além do sensor MODIS, dados do sensor SeaWifs (Sea Wide Field-of-viewing Sensor) 

também são disponibilizados para estudos de estimativa de clorofila oceânica. O 

SeaWIFS foi lançado em 1997 a bordo do satélite SeaStar, e apresenta características 

especificas para estudo dos constituintes ópticos da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

CAPÍTULO 4 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 – Materiais 
 

Dentre os materiais utilizados na presente dissertação, destacam-se as imagens de 

sensoriamento remoto na faixa de microondas obtidas a partir do satélite RADARSAT-

1. Foram adquiridos também dados auxiliares, utilizando os satélites NOAA, GOES, 

QuikSCAT, DMSP F-14, TOPEX POSEIDON, GFO, Jason, ERS, ENVISAT e AQUA. 

Informações temáticas disponíveis, de caráter batimétrico, geológico, geofísico e 

exploratório, foram empregadas na integração do resultado da interpretação das 

imagens de sensoriamento remoto em ambiente SIG. 

 

4.1.1 – Dados de sensoriamento remoto 
 

Os dados de sensoriamento remoto incluem as imagens SAR do RADARSAT-1 e 

vários outros dados de cunho meteo-oceanográfico, os quais serão descritos nos 

próximos itens. 

 

4.1.1.1 – Imagens do satélite RADARSAT-1 
 

Os dados do satélite RADARSAT-1 foram obtidos sob a forma de quicklooks e de 

imagens de resolução plena. Os quicklooks são produtos fornecidos pela empresa 

MDA Geospatial Services (denominação atual da RADARSAT International Inc.), que 

disponibiliza um serviço operacional de programação de aquisições de dados SAR 

para clientes com interesse em regiões marítimas. Os quicklooks são necessariamente 

destinados à análise visual preliminar e à seleção de imagens de resolução plena para 

processamento digital. Os mesmos apresentam baixa resolução radiométrica e 

geométrica, além de baixo custo. Esta pesquisa contou com a programação de vinte e 

três (23) quicklooks (8-bit, formato JPEG ou TIFF), adquiridos no período de outubro 

de 2006 a março de 2007 (Tabela 4.1). 

 

Cerca de trinta e duas (32) feições potencialmente indicativas da presença de óleo 

foram identificadas como resultado da análise visual preliminar dos produtos quicklook 
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do RADARSAT-1. Tal análise mostrou a seleção para processamento digital das oito 

(8) imagens de resolução plena listadas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Características dos produtos quicklooks do RADARSAT-1. 

 
Coordenadas dos Cantos 

 Data de 
Aquisição 

Horário de 
Aquisição 

(UTC)* 
 

Órbita 
Modos de 
operação 

Lat/Lon NW Lat/Lon NE Lat/Lon SW Lat/Lon SE 

Número de 
feições 

potencialmente 
indicativas de 
presença de 

óleo** 
29/10/2006 21:05:09 Ascendente  SNB  13°00'S/40°21'W 12°23'S/37°49'W 15°39'S/39°41'W 15°01'S/37°08'W 1 

30/10/2006 08:08:18 Descendente  SNAR  12°21'S/38°46'W 12°57'S/36°11'W 14°52'S/39°24'W 15°29'S/36°48'W 3 

06/11/2006 08:04:10 Descendente SNB  12°15'S/39°19'W 12°52'S/36°48'W 14°55'S/40°01'W 15°32'S/37°28'W 9 

12/11/2006 20:56:52 Ascendente SNAR  12°59'S/39°56'W 12°23'S/37°21'W 15°31'S/39°19'W 14°54'S/36°43'W 3 

13/11/2006 08:00:02 Descendente SNB  12°29'S/38°20'W 13°06'S/35°48'W 15°08'S/39°02'W 15°46'S/36°28'W 0 

16/11/2006 08:12:27 Descendente SNAR  12°08'S/39°45'W 12°44'S/37°11'W 14°39'S/40°24'W 15°16'S/37°48'W 0 

22/11/2006 21:05:09 Ascendente SNB  13°00'S/40°21'W 12°23'S/37°49'W 15°39'S/39°41'W 15°01'S/37°08'W 0 

23/11/2006 08:08:18 Descendente SNAR  12°21'S/38°46'W 12°57'S/36°11'W 14°52'S/39°24'W 15°29'S/36°48'W 1 

29/11/2006 21:01:01 Ascendente SNB  12°56'S/39°19'W 12°19'S/36°47'W 15°28'S/38°41'W 14°50'S/36°07'W 0 

30/11/2006 08:04:10 Descendente SNB  12°15'S/39°19'W 12°52'S/36°48'W 14°55'S/40°01'W 15°32'S/37°28'W 1 

07/12/2006 08:00:02 Descendente SNB  12°29'S/38°20'W 13°06'S/35°48'W 15°08'S/39°02'W 15°46'S/36°28'W 0 

16/12/2006 21:05:09 Ascendente SNB  13°00'S/40°21'W 12°23'S/37°49'W 15°39'S/39°41'W 15°01'S/37°08'W 0 

17/12/2006 08:08:18 Descendente SNAR  12°21'S/38°46'W 12°57'S/36°11'W 14°52'S/39°24'W 15°29'S/36°48'W 0 

23/12/2006 21:01:01 Ascendente SNB  12°56'S/39°19'W 12°19'S/36°47'W 15°28'S/38°41'W 14°50'S/36°07'W 0 

24/12/2006 08:04:10 Descendente SNB  12°15'S/39°19'W 12°52'S/36°48'W 14°55'S/40°01'W 15°32'S/37°28'W 0 

30/12/2006 20:56:52 Ascendente SNAR  12°59'S/39°56'W 12°23'S/37°21'W 15°31'S/39°19'W 14°54'S/36°43'W 1 

31/12/2006 08:00:02 Descendente SNB  12°29'S/38°20'W 13°06'S/35°48'W 15°08'S/39°02'W 15°46'S/36°28'W 0 

03/01/2007 08:12:27 Descendente SNAR  12°08'S/39°45'W 12°44'S/37°11'W 14°39'S/40°24'W 15°16'S/37°48'W 0 

09/01/2007 21:05:09 Ascendente SNB  13°00'S/40°21'W 12°23'S/37°49'W 15°39'S/39°41'W 15°01'S/37°08'W 2 

10/01/2007 08:08:18 Descendente SNAR  12°21'S/38°46'W 12°57'S/36°11'W 14°52'S/39°24'W 15°29'S/36°48'W 0 

16/01/2007 21:01:00 Ascendente SNB  12°56'S/39°19'W 12°19'S/36°47'W 15°28'S/38°41'W 14°50'S/36°07'W 5 

27/01/2007  08:12:26 Descendente SNAR  12°08'S/39°45'W 12°44'S/37°11'W 14°39'S/40°24'W 15°16'S/37°48'W 3 

12/03/2007 20:56:52 Ascendente SNAR  12°59'S/39°56'W 12°23'S/37°21'W 15°31'S/39°19'W 14°54'S/36°43'W 3 
* UTC : Horário Coordenado Universal 

** Com base em análise visual preliminar 

  Imagens adquiridas no formato quicklook e com resolução plena 
  Imagens adquiridas somente no formato quicklook  
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Assim, as imagens RADARSAT-1 utilizadas nesta pesquisa correspondem aos modos ScanSAR 

Narrow 1 e 2 (SNAR e SNB), cujo ângulo de incidência varia de 20º a 40º e 31º a 46º, 

respectivamente, com faixa de imageamento de 300 x 300 km e resolução nominal de 50 m 

(Figuras A1.1, A1.9, A1.17, A1.25, A1.33, A1.41, A1.49 e A1.57). 

 

As imagens ScanSAR Narrow oferecem uma visão ampla da área a ser estudada e suas 

vizinhanças. Esta característica possibilitou que regiões offshore das bacias de Jacuípe e de 

Jequitinhonha, limítrofes à Bacia Camamu-Almada, também fossem recobertas com dados 

RADARSAT-1 (Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Exemplo de recobrimento com dados RADARSAT-1 da área de estudo e de suas 

vizinhanças. Frames de imagens ScanSar Narrow 2 (SNB) com resolução plena, adquiridas em 

09/01/2007 e 06/11/2006, órbitas Ascendente e Descendente, respectivamente.          
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4.1.1.2 - Dados meteorológicos e oceanográficos 

 

Neste estudo, dados dos satélites NOAA-15, NOAA-18, QuikSCAT, AQUA, TOPEX-POSEIDON, 

Jason-1, ENVISAT, ERS 1&2, GFO, Geosat e DMSP F-14 (Defense Meteorological Satellite 

Program)  foram utilizados para fornecer informações sobre as condições meteorológicas e 

oceanográficas o mais próximo possível do momento da aquisição das imagens RADARSAT-1. 

Tais produtos foram confeccionados pela empresa FugroOceanSatPEG, no formato GEOTIFF. 

 

Os dados da séria NOAA (sensor AVHRR) foram utilizados para avaliação da temperatura da 

superfície do mar (TSM), conforme Figuras AI. 3, AI. 11, AI. 19, AI. 27, AI. 35, AI. 43, AI. 51 e AI. 

59. Tal sensor também foi usado para gerar os mapas de temperatura de topo de nuvens (TTN), 

conforme Figuras AI. 4, AI. 12, AI. 20, AI. 28, AI. 36, AI. 44, AI. 52 e AI. 60. Não foi possível obter 

o produto de TSM no dia 30/10/2006 visto que toda a área abrangida pelo frame RADARSAT-1 

estava coberta por nuvens (Figura AI. 11). 

 

Para informações a respeito da velocidade do vento foram analisados os mapas gerados a partir 

dos dados dos satélites QuikSCAT (sensor SeaWinds), conforme Figuras AI.5, AI.13, AI.21, AI.29, 

AI.37, AI.45 e AI.55, além do DMSP F-14 (sensor SSM/I), conforme Figuras AI.6, AI.14, AI.22, 

AI.30, AI.38, AI.46 e AI.54. Vale registrar que, nos dias 29/10/2006 e 27/01/2007, o sensor 

SeaWinds não adquiriu dados na área de abrangência da pesquisa (Figuras AI.5 e AI.53, 

respectivamente). 

 

TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 1&2, GFO e Geosat foram os satélites usados na 

confecção dos mapas de altura de onda (Figuras AI. 7, AI. 15, AI.23, AI.31, AI.39, AI.47, AI.55 e 

AI.63). Para gerar o mapa de concentração de clorofila-a, foi empregado o sensor MODIS, a bordo 

do satélite AQUA (Figuras AI. 8, AI. 16, AI.24, AI.32, AI.40, AI.48, AI.56 e AI.64). Não foi possível 

obter o produto referente à clorofila-a nos dias 29/10/2006, 30/10/2006 e 12/11/2006, tendo em 

vista que a região investigada se encontrava inteiramente coberta por nuvens (Figuras AI.8, AI.16 

e AI.32, respectivamente). 

 

4.1.2 – Dados batimétricos  

 

As informações batimétricas foram adquiridas pelo altímetro Geosat (Sandweel et al., 2001). Os 

dados são de domínio público e foram obtidos no website (http://topex.ucsd.edu/cgi-
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bin/get_data.cgi) para a região com as seguintes coordenadas: 11º de latitude sul/ 41 º de 

longitude oeste e 17 º de latitude sul/ 35º de longitude oeste.  

 

4.1.3 – Dados geológicos 

Os dados geológicos foram compilados de artigos e dissertações, com referência ao 

posicionamento de estruturas geológicas, limite crustal e províncias de domos, além das linhas de 

charneira onshore e offshore. Tais dados foram digitalizados, georreferenciados e inseridos no 

banco de dados do software ArcGis, versão 9.2, com projeção Geográfica e Datum WGS-84 . 

 

4.1.4 – Dados geofísicos 

 
Os dados geofísicos foram obtidos através de consulta à bibliografia. Tais informações 

correspondem ao mapa de anomalia gravimétrica Bouguer (mgals) (Karner & Driscoll, 1999), 

assim como às linhas sísmicas de reflexão B, L2 e L3 apresentadas em Menezes & Milhomem 

(2008). O citado acervo foi também inserido no banco de dados do ArcGis. 

 

4.1.5 – Dados de poços 

 

A presente dissertação também consultou vinte e um (21) poços de exploração com indícios de 

óleo na Bacia de Camamu-Almada, incluindo aqueles situados em quatro campos de produção 

offshore: Sardinha, Pinaúna, Manati e Camarão. Estes dados foram adquiridos no BDEP site 

http://www.bdep.gov.br, e apresentados na Tabela 2.3 e Figura 2.6. 

 

4.2 – Metodologia 

 

4.2.1 – Aquisição das imagens RADARSAT-1 com resolução degradada (quicklooks) 

 

Foram adquiridas para o presente trabalho vinte e três (23) imagens programadas RADARSAT-1 

nos modos ScanSar  Narrow 1 e 2 (SNAR e SNB respectivamente), disponibilizadas em arquivos 

8-bit JPEG (Tabela 4.1), com o objetivo de detectar exsudações de óleo na porção offshore da 

Bacia Camamu-Almada. 
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4.2.2 – Análise visual dos quicklooks e escolha das imagens RADARSAT-1 de resolução 
plena  

 

A análise dos quicklooks obedeceu as seguintes etapas: (1) georreferenciamento por 

coordenadas de canto através do software Geomática, versão 8.1; (2) aplicação do realce de 

contraste por equalização de histograma para promover melhorias na qualidade visual da imagem, 

realçando as feições potencialmente associadas a exsudações de óleo; (3) localização de áreas 

de baixo retorno e textura lisa, que poderiam caracterizar a ocorrência de manchas de óleo; (4) 

análise visual e de contexto das características destas áreas e identificação final dos potenciais 

candidatos à exsudação de óleo (Figura 4.3). As oito (8) imagens RADARSAT-1 com maior 

número de feições (Tabela 4.1) foram selecionadas como produtos de resolução plena no formato 

CEOS para posterior processamento digital. Nesse caso, as datas de aquisição escolhidas foram 

29/10/2006, 30/10/2006, 06/11/2006, 12/11/2006, 09/01/2007, 16/01/2007, 27/01/2007 e 

12/03/2007. 
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  * Selecionadas para processamento digital como produtos de resolução plena  

Figura 4.2: Potenciais candidatos à exsudação de óleo, identificados pela análise visual dos 

quicklooks RADARSAT-1.  
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4.2.3 – Processamento digital das imagens RADARSAT-1 

 

O processamento digital de imagens de sensoriamento remoto trata especificamente das técnicas 

utilizadas para identificar, extrair, condensar e realçar a informação de interesse para 

determinados fins, a partir do grande volume de dados que usualmente compõe esses produtos 

(Crósta, 1992). As etapas envolvidas nesse processamento incluem (1) pré-processamento, (2) 

realce e (3) classificação. 

 

Pré-Processamento 

 

Refere-se, inicialmente, ao processamento dos dados brutos, a fim de que se possa retificar e 

restaurar quaisquer tipos de distorções ou incorreções contidas nas imagens. Esta etapa inclui as 

correções geométricas, radiométricas e a remoção de ruídos.  

 

A correção geométrica é necessária porque as imagens geradas por sensores remotos estão 

sujeitas a uma série de distorções espaciais não possuindo, portanto, precisão cartográfica quanto 

ao posicionamento dos objetos, superfícies ou fenômenos nelas representados. Estas distorções 

são ocasionadas pela variação do posicionamento da plataforma, pela rotação e curvatura da 

Terra e por efeitos panorâmicos relacionados à geometria de aquisição (Crósta, 1992). Devido ao 

relevo topográfico, as imagens de radar podem apresentar distorções conhecidas como 

encurtamento de rampa (foreshortening), inversão (layover) e sombreamento (shadowing). Em tal 

circunstância, a correção geométrica é efetuada através de uma técnica denominada 

ortoretificação que utiliza modelos matemáticos robustos e variáveis tais como os GCP’s (Ground 

Control Points), dados de elevação e parâmetros de posicionamento do satélite. Neste trabalho, 

por se tratar de uma aplicação oceânica, utilizou-se apenas os GCP’s obtidos a partir das 

efemérides oriundas das imagens adquiridas pelo satélite RADARSAT-1. O sistema de 

coordenadas utilizado para as imagens RADARSAT-1 foi o UTM (Universal Transverse 

Mercartor), Zona 24°S e Datum WGS84 (World Geodetic System 1984). 

 

Por outro lado, a qualidade radiométrica do dado SAR é afetada por fatores inerentes ao 

instrumento, bem como à geometria de iluminação. As duas principais causas de distorções 

radiométricas, que prejudicam a interpretação das imagens de radar, são: o ruído "speckle" e o 

efeito do padrão da antena. 
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O ruído speckle, um dos principais fatores que degradam a qualidade das imagens SAR é 

multiplicativo e proporcional à intensidade do sinal recebido (INPE, 2008). Seu efeito visual 

confere um aspecto granuloso, que pode dificultar a interpretação da textura das imagens de 

radar, reduzindo a separabilidade entre classes temáticas. 

 

Os algoritmos FFROST e IIIAVG do software Geomática foram utilizados na presente dissertação 

para suavizar os efeitos do ruído speckle e corrigir a resolução nominal dos modos de operação 

utilizados. Tais algoritmos usam a estatística local para determinar os valores de DN (digital 

numbers ou números digitais) do pixel central dentro de uma janela móvel de N por N pixels. 

Neste trabalho, utilizou-se uma janela de 3 por 3 pixels e a resolução nominal do modo 

operacional ScanSAR Narrow 1 e 2 é de 50 metros. 

 

Outros aspectos a serem considerados no pré-processamento dizem respeito ao padrão de 

radiação da antena e à geometria de imageamento, que podem causar uma variação gradual do 

sinal de retorno na direção perpendicular ao vôo (range). O efeito resultante na imagem apresenta 

valores de níveis de cinza mais altos próximos ao near range e mais baixos próximos ao far range. 

Esta variação pode ser amenizada com a correção do padrão da antena (Freitas et al., 2003). 

Pretende-se, assim, obter uma imagem radiométrica uniforme na direção da iluminação da antena 

de radar, utilizando uma função polinomial de mínimos quadrados para estimar o nível de cinza 

médio em cada posição da imagem original. Usando esta função polinomial, pode ser definida 

uma correção de suavização, que preserva a variação resultante das feições presentes em cada 

uma das colunas da imagem. O algoritmo de correção do efeito de padrão de antena foi aplicado 

nas oito (8) imagens RADARSAT-1 de resolução plena selecionadas para processamento digital, 

utilizando uma funcionalidade do software Geomática. 

 

Realce 

 

A técnica de realce de contraste tem por objetivo melhorar a qualidade das imagens sob os 

critérios subjetivos do olho humano. É normalmente utilizada como uma etapa de pré-

processamento para sistemas de reconhecimento de padrões.  

 

A manipulação do contraste consiste numa transferência radiométrica em cada pixel, com o 

objetivo de aumentar a discriminação visual entre os objetos presentes na imagem.   
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O histograma de uma imagem descreve a distribuição estatística dos níveis de cinza em termos 

do número de amostras (pixels) com cada nível. A distribuição pode também ser dada em termos 

da percentagem do número total de pixels na imagem. Pode ser estabelecida uma analogia entre 

o histograma de uma imagem e a função densidade de probabilidade, que é um modelo 

matemático da distribuição de tons de cinza de uma classe de imagens. A cada histograma está 

associado o contraste da imagem (INPE, 2007). 

 

Classificação 

 

Um dos principais objetivos das técnicas de sensoriamento remoto é conseguir distinguir e 

identificar as feições correspondentes aos diferentes materiais que compõe a superfície da Terra. 

Tal tarefa pode ser realizada a partir da classificação de imagens digitais, cujo objetivo é associar 

seus elementos (pixels) a classes que contenham características semelhantes ou comuns.  

 

Neste trabalho foi empregado um algoritmo para classificação das manchas de óleo, executado 

em parte através do software Geomática v. 8.1, denominado Classificador Textural por 

Semivariograma Não-Supervisionado (USTC) (Miranda et al., 2004). O algoritmo possibilita a 

identificação de feições possivelmente associadas a manchas de óleo na superfície do mar, 

levando em consideração informações texturais e radiométricas. 

 

No procedimento proposto por Miranda et al., (2004), as informações texturais são descritas pela 

forma e valor da função circular semivariograma, que possui a seguinte expressão: 

 

γ (x0, h) = (1/2n) ∑2π
θ =0 (DN (x0+r) - µ H(x0)),  Equação 4.1 

 
onde: 
 

γ (x0,h) é a função semivariograma para o pixel x0, a uma distância radial (lag) de h pixels; 

 

DN(x0+r) é o valor do nível de cinza na distância radial (lag) de h pixels a partir de x0 (raio h, 

ângulo θ); 

 

µH(x0) é o valor médio de uma vizinhança circular de raio H, centro x0; 
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H é a distância radial (lag) máxima (em pixels) adequada para descrever texturalmente os dados;  

 

n é o número de pixels vizinhos na distância radial (lag) h. 

 

Miranda et al. (2004) também consideraram que é descrita pela variância (σ2) nível de cinza (DN) 

em uma vizinhança circular de raio H em torno do pixel (σ2
H (x0)). A variância do nível de cinza é 

incluída no procedimento de classificação porque dá idéia do valor da função semivariograma 

para uma distância (lag) muito grande (maior que H).  

 

Para um pixel x0 localizado em uma imagem RADARSAT-1, o vetor Z(x0), de dimensão H+2, tem a 

seguinte forma: 

 

Z(x0) = [DNdsp (x0), γ(x0,1) , γ(x0,2),..., γ(x0,H), σ2
H(x0)],  Equação 4.2 

 

Para Miranda et al. (2004), a classificação é executada levando em consideração em todos os 

componentes do vetor de dimensão H+2, calculado para cada posição de pixel. O algoritmo USTC 

emprega um método não supervisionado conhecido como ISODATA, que executa a operação de 

aglomeração (clustering). Segundo os autores, o resultado obtido após a classificação não 

supervisionada é reunido através de uma agregação interativa de classes, com o objetivo de obter 

significado temático.  

 

Neste estudo, agregação de classes foi realizada para discriminar porções da superfície do 

oceano com textura lisa e baixos valores de DN as imagens RADARSAT-1. Polígonos raster 

foram definidos para tais superfícies escuras e lisas, relacionadas com possíveis exsudações de 

óleo na porção offshore da Bacia de Camamu-Almada. Posteriormente esses polígonos foram 

submetidos a um processo de vetorização para integração com dados batimétricos, geológicos, 

geofísicos e exploratórios em um ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas). 

 

4.2.4 – Critérios para o estabelecimento de ranking das exsudações de óleo na superfície 
do mar 

 

De acordo com a metodologia proposta por Miranda et al. (1998), foi estabelecido o ranking das 

exsudações de óleo na porção offshore da Bacia de Camamu-Almada, com base nos cenários 
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tectônico, temporal e ambiental da área de estudo, os quais possuem quatro níveis de 

confiabilidade (Fc): ótimo (1.00), alto (0.75), intermediário (0.50) e baixo (0.25). Tais níveis de 

confiabilidade também se aplicam ao fator geral de confiabilidade (Fc geral) da exsudação de 

óleo.  

 

O Fc geral estima o quanto os cenários tectônico, temporal e ambiental relativos às feições se 

aproximam dos cenários ótimos descritos a seguir (Tabela 4.3): 

 

(a) cenário tectônico: exsudações de óleo em áreas com extensão Hauteriviano Superior-

Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal e a linha de charneira 

marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de Contas são mais espessas 

e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de imaturas (para oeste) para 

maturas (a leste); 

 

(b) cenário temporal: exsudações de óleo que aparecem em imagens RADARSAT-1, obtidas em 

diferentes datas de aquisição (no caso deste trabalho, 8 imagens RADARSAT-1), situadas 

aproximadamente no mesmo local distantes (até 5 km), validam fortemente a autenticidade da 

feição. Reprodutibilidade tanto no tempo quanto no espaço é um bom indício da existência de 

exsudações de óleo; 

 

(c) cenário ambiental: as condições meteorológicas e oceanográficas durante a aquisição dos 

dados RADARSAT-1 devem ser adequadas para a detecção de exsudações de óleo. Fenômenos 

climáticos, oceanográficos e de poluição podem interferir na interpretação das feições se 

produzirem baixo retroespalhamento do pulso do radar. 

 

O Fc geral para a exsudação de óleo é calculado multiplicando-se os valores atribuídos a cada um 

dos três cenários para a obtenção de uma classificação geral: 

 

FC geral = (fc tectônico) (fc temporal) (fc ambiental),  Equação 4.3 

 

O cálculo de Fc geral estima a probabilidade de ocorrência de exsudações de óleo nos cenários 

ótimos acima descritos. Por exemplo, o valor de Fc geral para uma exsudação que represente 

uma combinação destes cenários ótimos (fc tectônico= 1,00; fc temporal= 1,00; fc ambiental= 

1,00) é expresso por Fc geral= (1,00).(1,00).(1,00) = 1,00. 
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O menor valor possível para Fc geral é 0,02, representando o produto de três valores atribuídos 

de 0,25. Como resultado desta metodologia, há vinte e quatro (24) possíveis valores de Fc geral 

situados entre 1,00 e 0,02. 

 

Caso existam valores de Fc semelhantes para diferentes exsudações de óleo, sua hierarquização 

se baseia nos valores correspondentes ao fc tectônico. No caso de igualdade nos valores de fc 

tectônico, a hierarquização considera os valores de fc temporal. 

 

Ressalta-se que os critérios tectônicos são definidos segundo as características geológicas de 

cada bacia sedimentar investigada, com a finalidade de discriminar os domínios mais favoráveis à 

ocorrência de exsudação de óleo naquele contexto estrutural e estratigráfico particular (Roriz, 

2006). 
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Figura 4.3 – Cenário tectônico para ranking das exsudações de óleo. 

 Comparar com Figura 2.5.  
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Tabela 4.2: Critérios utilizados para determinar o fator geral de confiabilidade (Fc 
geral). 

Fc geral 
Níveis de 

confiabilidade 
Cenário tectônico (Figura 4.3) 

Persistência 
temporal* 

Condição ambiental 
predominante** 

1,00 Ótimo 

Exsudações de óleo em áreas com extensão 

predominante no Hauteriviano Superior-

Barremiano, que estão situadas entre a linha 

de charneira marinha proximal e a linha de 

charneira marinha mais a leste, onde (1) as 

Formações Morro do Barro e Rio de Contas 

são mais espessas e (2) a evolução térmica 

das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a 

leste). 

Exsudações repetidas 

no tempo a uma 

distância < 5 km. 

Sem associação espacial 

com fenômenos 

atmosféricos, 

oceanográficos ou de 

poluição que produzem um 

baixo retro-espalhamento 

do sinal de radar. 

0,75 Alto 

Exsudações de óleo em áreas de crosta 

continental menos espessa, afetada pela 

extensão do Barremiano Inferior-Aptiano, 

onde rochas potencialmente geradoras são 

de idade Aptiana ou depósitos pós-rifte da 

Formação Urucutuca. 

Exsudações repetidas 

no tempo a uma 

distância <10 km. 

Associação com largas 

porções de mar calmo 

resultantes de condições de 

baixa velocidade do vento 

(<3 m/s) ou Associação 

espacial com células de 

chuva ou Fonte potencial de 

descarga de navios a uma 

distância < 50 Km. 

0,50 Intermediário 

Exsudações de óleo em áreas de crosta 

oceânica, onde rochas potencialmente 

geradoras são depósitos do pós-rifte da 

Formação Urucutuca. 

Exsudações repetidas 

no tempo dentro de 

50 km. 

Associação espacial com 

fluxos de poluição 

provenientes de baías 

fechadas ou áreas costeiras 

ou Fonte potencial de 

descarga de navios a uma 

distância < 10 km. 

0,25 Baixo 

Exsudações de óleo em áreas com extensão 

predominante no Berriasiano-Hauteriviano, 

que estão situadas entre a linha de charneira 

ocidental (emersa) e a linha de charneira 

marinha proximal, onde rochas 

potencialmente geradoras das formações 

Morro do Barro e Rio de Contas estão 

imaturas. 

Exsudações sem 

repetição no tempo 

Possível associação com 

descarga ilegal de navios a 

uma distância < 5 km. 

* Tendo em vista a natureza intermitente das exsudações de óleo, a persistência temporal não é esperada na maioria dos casos. 

** Efeitos de redução da amplitude das ondas capilares, causados pela presença de células de chuva, filmes orgânicos de natureza diversa ou 

poluição evidente (e.g, descarga ilegal de navios), são considerados no processo de identificação das exsudações de óleo utilizando a 

classificação USTC dos dados RADARSAT-1, através da consulta a informações meteo-oceanográficas adicionais. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 – Exsudações identificadas nas imagens RADARSAT-1 

 

Foram identificadas no presente estudo cerca de quarenta e sete (47) exsudações de óleo nas 

imagens RADARSAT-1, dentre as quais nove (09) na porção offshore da Bacia de Jacuípe, vinte e 

quatro (24) na porção offshore da Bacia de Camamu-Almada e quatorze (14) na porção offshore 

da Bacia de Jequitinhonha. Ressalta-se que o foco da pesquisa refere-se às exsudações de óleo 

detectadas na porção offshore da Bacia de Camamu-Almada, bem como o contexto geológico e 

às condições meteo-oceanográficas presentes nessa área. Porém as demais exsudações de óleo 

identificadas foram objeto de uma interpretação de caráter regional, sendo integradas numa 

escala de margem continental com aquelas detectadas na Bacia de Camamu-Almada. Tal análise 

será apresentada no item 5.5. 

 

A Tabela 5.1 exibe a distribuição das quarenta e sete (47) exsudações de óleo detectadas através 

do processamento digital das oito (8) imagens RADARSAT-1 com resolução plena selecionadas 

na presente pesquisa. 

 

Tabela 5.1: Exsudações de óleo identificadas nas porções offshore das Bacias de 
Jacuípe, Camamu-Almada e Jequitinhonha. 

Data de 
Aquisição 

Horário de 
Aquisição (UTC) Modos de Operação Órbita 

Número de 
Exsudações 
Identificadas 

29-Out-06 21:05:09 SNB  Ascendente  1 
30-Out-06 08:08:18 SNAR  Descendente 2 
06-Nov-06 08:04:10 SNB  Descendente 10 
12-Nov-06 20:56:52 SNAR  Ascendente 3 
09-Jan-07 21:05:09 SNB  Ascendente  5 
16-Jan-07 21:01:00 SNB  Ascendente  8 
27-Jan-07  08:12:26 SNAR  Descendente 11 
12-Mar-07 20:56:52 SNAR  Ascendente 7 

* UTC – Tempo Universal Coordenado 

 

Um resumo das informações mais relevantes sobre cada exsudação de óleo, cuja localização se 

encontra nas Figuras 5.1 e 5.2, está disponível na Tabela 5.2. Esta tabela inclui os modos de 

imageamento RADARSAT-1 utilizados, as coordenadas dos centróides dos polígonos 
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correspondentes às exsudações de óleo e sua profundidade. Os centróides constituem o centro 

de gravidade topológica dos polígonos. 
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Tabela 5.2: Exsudações de óleo identificadas nas imagens RADARSAT-1. 

Exsudações 
de óleo 

#polígono** 

Data de 
aquisição das 

imagens 
Modos de 
operação Centróide/Longitude Centróide/Latitude Centróide/Profundidade 

(m)* 

01 29-Out-06 SNB  38° 42' 08" W 13° 56' 41" S 1548 
02 30-Out-06 SNAR  38° 32' 54" W 13° 03' 12" S 23 
03 30-Out-06 SNAR  38° 33' 22" W 13° 05' 54" S 74 
04 06-Nov-06 SNB  38° 27' 50" W 15° 00' 55" S 2336 
05 06-Nov-06 SNB  38° 26' 53" W 15° 09' 58" S 2161 
06 06-Nov-06 SNB  38° 10' 40" W 15° 07' 05" S 3146 
07 06-Nov-06 SNB  38° 11' 09" W 15° 01' 13" S 3123 
08 06-Nov-06 SNB  38° 12' 53" W 14° 57' 20" S 3078 
09 06-Nov-06 SNB  38° 14' 20" W 14° 49' 36" S 2933 
10 06-Nov-06 SNB  37° 59' 44" W 14° 07' 53" S 3372 
11 06-Nov-06 SNB  38° 09' 04" W 15° 16' 10" S 3144 
12 06-Nov-06 SNB  37° 37' 28" W 14° 52' 04" S 3927 
13 06-Nov-06 SNB  38° 44' 23" W 14° 36' 29" S 1571 
14 12-Nov-06 SNAR  37° 44' 25" W 12° 35' 16" S 2190 
15 12-Nov-06 SNAR  37° 18' 20" W 12° 53' 09" S 3480 
16 12-Nov-06 SNAR  37° 20' 14" W 12° 50' 29" S 3453 
17 09-Jan-07 SNB  38° 51' 41" W 14° 28' 02" S 526 
18 09-Jan-07 SNB  38° 53' 42" W 14° 43' 46" S 122 
19 09-Jan-07 SNB  38° 56' 29" W 14° 46' 00" S 36 
20 09-Jan-07 SNB  37° 52' 22" W 13° 42' 32" S 3228 
21 09-Jan-07 SNB  37° 56' 18" W 12° 47' 23" S 596 
22 16-Jan-07 SNB  38° 11' 21" W 13° 00' 16" S 1073 
23 16-Jan-07 SNB  38° 22' 53" W 14° 22' 45" S 2643 
24 16-Jan-07 SNB  37° 51' 19" W 12° 33' 24" S 155 
25 16-Jan-07 SNB  37° 39' 44" W 12° 25' 33" S 565 
26 16-Jan-07 SNB  37° 32' 08" W 12° 22' 47" S 1731 
27 16-Jan-07 SNB  37° 21' 47" W 12° 21' 24" S 2456 
28 16-Jan-07 SNB  36° 51' 19" W 14° 51' 03" S 4207 
29 16-Jan-07 SNB  38° 27' 47" W 15° 18' 03" S 1991 
30 27-Jan-07 SNAR  38° 57' 33" W 14° 57' 06" S 25 
31 27-Jan-07 SNAR  38° 57' 54" W 14° 47' 15" S 32 
32 27-Jan-07 SNAR  38° 58' 21" W 14° 42' 60" S 32 
33 27-Jan-07 SNAR  38° 46' 26" W 13° 50' 01" S 2 
34 27-Jan-07 SNAR  38° 40' 28" W 13° 12' 42" S 36 
35 27-Jan-07 SNAR  38° 39' 48" W 13° 11' 15" S 18 
36 27-Jan-07 SNAR  38° 30' 43" W 15° 05' 16" S 1950 
37 27-Jan-07 SNAR  38° 57' 49" W 13° 49' 34" S 96 
38 27-Jan-07 SNAR  38° 57' 41" W 14° 20' 58" S 36 
39 27-Jan-07 SNAR  39° 00' 07" W 14° 29' 59" S 15 
40 27-Jan-07 SNAR  38° 58' 55" W 14° 29' 25" S 25 
41 12-Mar-07 SNAR  38° 34' 23" W 13° 16' 32" S 515 
42 12-Mar-07 SNAR  38° 37' 11" W 13° 27' 56" S 1354 
43 12-Mar-07 SNAR  38° 39' 06" W 13° 34' 10" S 1454 
44 12-Mar-07 SNAR  38° 40' 21" W 13° 39' 17" S 1233 
45 12-Mar-07 SNAR  38° 50' 11" W 13° 47' 27" S 37 
46 12-Mar-07 SNAR  38° 36' 36" W 14° 56' 02" S 1963 
47 12-Mar-07 SNAR  38° 29' 24" W 13° 01' 45" S 23 

*As informações de profundidade são baseadas em Sandwell et al. (2001). 
**Os polígonos sombreados correspondem a exsudações de óleo na Bacia de Camamu-Almada. 
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Figura 5.1: Centróides das exsudações de óleo identificadas na porção offshore da Bacia de 

Camamu-Almada.      
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Figura 5.2 – Centróides das exsudações de óleo identificadas nas porções offshore das bacias de 

Jequitinhonha e Jacuípe.  
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As imagens RADARSAT-1 com resolução plena utilizadas na pesquisa são apresentadas nas 

Figuras AI. 1, AI. 9, AI. 17, AI. 25, AI. 33, AI. 41, AI. 49 e AI. 57. Os resultados obtidos com o 

Classificador Textural por Semivariograma Não Supervisionado (USTC) são exibidos nas Figuras 

AI. 2, AI. 10, AI. 18, AI. 26, AI. 34, AI. 42, AI. 50 e AI. 58. 

 

As informações meteo-oceanográficas são exibidas conforme abaixo especificado: 

 

- Mapa de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) nas Figuras AI. 3, AI. 11, AI. 19, AI. 27, AI. 

35, AI. 43, AI. 51 e AI. 59; 

 

- Mapa de Temperatura de Topo de Nuvem (TTN) nas Figuras AI. 4, AI. 12, AI. 20, AI. 28, AI. 36, 

AI. 44, AI. 52 e AI. 60; 

 

- Mapa de Campo de Vento do Satélite QuickSCAT na Figuras AI.5, AI.13, AI.21, AI.29, AI.37, 

AI.45, AI.53 e AI.61; 

 

- Mapa de Campo de Vento do Satélite DMSP F-14 na Figuras AI. 6, AI. 14, AI. 22, AI. 30, AI. 38, 

AI. 46, AI. 54 e AI. 62; 

 

- Mapa de Altura de Onda nas Figuras AI. 7, AI. 15, AI. 23, AI. 31, AI. 39, AI. 47, AI. 55 e AI. 63; 

 

- Mapa de Concentração de Clorofila-a nas Figuras AI. 8, AI. 16, AI. 24, AI. 32, AI. 40, AI. 48, AI. 

56 e AI. 64. 

 

Uma descrição pormenorizada de cada uma das exsudações petrolíferas identificadas nas 

imagens RADARSAT-1 encontra-se nas Figuras AII. 1 a AII. 47. Informações sobre o cenário 

tectônico, persistência temporal e condição ambiental predominante são fornecidas apenas para 

as feições situadas na Bacia de Camamu-Almada. Esse conteúdo é importante para o 

estabelecimento do ranking apresentado no item 5.2 
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5.2 – Definição do ranking 

 

Com base nos critérios estabelecidos no item 4.2.4, foi definido o ranking para as exsudações de 

óleo detectadas na porção offshore da Bacia de Camamu-Almada. Tais feições foram 

hierarquizadas de acordo com os critérios tectônicos, temporal e ambiental apresentados na 

Tabela 4.3, o que possibilitou o cálculo do fator geral de confiabilidade para cada uma das 

exsudações (Tabela 5.3). 

 

Os valores de confiabilidade das exsudações de óleo para cada critério são encontrados nas 

Figuras 5.3 (cenário tectônico), 5.4 (persistência temporal) e 5.5 (condições ambientais). Essas 

figuras exibem um código de cores para os níveis ótimo (Fc=1,00), alto (Fc=0,75), intermediário 

(Fc=0,50) e baixo (Fc=0,25). O resultado do ranking das exsudações de óleo é mostrado na 

Figura 5.6, em sobreposição ao arcabouço tectônico da porção offshore da Bacia de Camamu-

Almada.  
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Figura 5.3 – Níveis de confiabilidade das exsudações de óleo para o cenário tectônico.  
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Figura 5.4 – Níveis de confiabilidade das exsudações de óleo para a persistência temporal.  

 

 



 68

 

Figura 5.5 – Níveis de confiabilidade das exsudações de óleo para as condições ambientais. 
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Tabela 5.3: Ranking das exsudações de óleo identificadas nas imagens RADARSAT-
1 da porção offshore da Bacia de Camamu-Almada. 

RANKING Identificação das 
exsudações de óleo 

Data de 
aquisição Fc geral Fc 

tectônico Fc temporal Fc ambiental 

1 01 29-Out-06 0,5625 1,00 0,75 0,75 

1 33 27-Jan-07 0,5625 1,00 0,75 0,75 

2 03 30-Out-06 0,3750 1,00 0,75 0,50 

2 45 12-Mar-07 0,3750 1,00 0,75 0,50 

2 47 12-Mar-07 0,3750 1,00 0,75 0,50 

3 39 27-Jan-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 40 27-Jan-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 13 06-Nov-06 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 17 09-Jan-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 34 27-Jan-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 35 27-Jan-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 41 12-Mar-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 42 12-Mar-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 43 12-Mar-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

3 44 12-Mar-07 0,3750 1,00 0,50 0,75 

4 23 16-Jan-07 0,3750 0,75 0,50 1,00 

5 10 06-Nov-06 0,2500 0,50 0,50 1,00 

5 20 09-Jan-07 0,2500 0,50 0,50 1,00 

6 02 30-Out-06 0,1875 1,00 0,75 0,25 

7 19 09-Jan-07 0,1875 0,25 0,75 1,00 

7 18 09-Jan-07 0,1875 0,25 0,75 1,00 

8 32 27-Jan-07 0,1406 0,25 0,75 0,75 

9 38 27-Jan-07 0,0938 0,25 0,50 0,75 

10 37 27-Jan-07 0,0625 0,25 0,50 0,50 
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Figura 5.6 - Ranking das exsudações de óleo sobrepostas ao arcabouço tectônico da porção 

offshore da Bacia de Camamu-Almada.  
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5.3 - Associação espacial entre as exsudações de óleo e o arcabouço tectônico 

 

Nesse ponto do trabalho, é efetuada uma análise da associação espacial entre as exsudações de 

óleo e o arcabouço tectônico da porção offshore da Bacia de Camamu-Almada, conforme exposto 

a seguir. 

 

A exsudação 01 (ranking=1, Fc= 0,5625) está localizada nas vizinhanças da Zona de 

Acomodação Mutá, que pode estar associada a deslocamentos horizontais (Figura 5.7). As 

exsudações 33 (ranking= 1, Fc=0,5625) e 45 (ranking= 2, Fc=0,3750) estão localizadas a norte da 

Zona de Acomodação Mutá, a sudeste do Campo de Pinaúna e a nordeste do Campo de Sardinha 

(Figura 5.7). A posição da exsudação 37 (ranking=10, Fc=0,0625) corresponde a áreas 

sedimentares entre a linha de charneira ocidental (emersa), a oeste da Figura 5.7, e a linha de 

charneira marinha proximal. 

 

As exsudações 42 (ranking=3, Fc=0,3750), 43 (ranking=3, Fc=0,3750) e 44 (ranking=3, 

Fc=0,3750) estão associadas a uma proeminente falha normal localizada a leste dos campos de 

Camarão e Manati (Figura 5.8). Tal resultado sugere que o óleo pode ter migrado para oeste até a 

área da exsudação a partir de cozinhas de geração do Morro do Barro ou Rio de Contas, 

localizadas em regiões de águas profundas, a leste. Tal interpretação é corroborada pela 

observação da linha sísmica regional da Figura 5.15, onde se constata que a exsudação 42 está 

situada a 2016 metros a leste de uma importante falha normal que atinge o assoalho oceânico.  

 

As exsudações 02 (ranking=6, Fc=0,1875), 03 (ranking=2, Fc=0,3750), 34 (ranking=3, Fc=0,3750), 

35 (ranking=3, Fc=0,3750) e 47 (ranking=2, Fc=0,3750) estão localizadas nas vizinhanças da 

Zona de Acomodação Jaguaripe (Figura 5.9). A exsudação 41 (ranking=3, Fc=0,3750) está 

associada a uma proeminente falha normal (Figura 5.9). A seção sísmica da Figura 5.16 indica 

que a exsudação 41 está situada a 2088 metros a sudeste de uma importante falha normal que 

atinge o assoalho oceânico. 

 

A exsudação 13 (ranking=3, Fc=0,3750) está situada nas redondezas de uma proeminente falha 

normal (Figura 5.10). Tal resultado sugere que o óleo poderia ter migrado a partir de cozinhas de 

geração do Morro do Barro ou Rio de Contas.  
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As exsudações 39 (ranking=3, Fc=0,3750) e 40 (ranking=3, Fc=0,3750) estão situadas nas 

redondezas da Falha de Aritaguá, enquanto que a exsudação 17 (ranking=3, Fc=0,3750) está 

associada a uma proeminente falha normal (Figura 5.11). Tal resultado sugere que o óleo pode ter 

migrado para oeste a partir de cozinhas de geração do Morro do Barro ou do Rio de Contas, 

localizadas em áreas profundas, a leste. A exsudação 38 (ranking=9, Fc=0,0938) está situada a 

oeste da linha de charneira marinha proximal (Figura 5.11). 

 

A exsudação 32 (ranking=8, Fc=0,1406) está localizada nas vizinhanças da Zona de Acomodação 

de Ilhéus, que pode também estar associada a deslocamentos horizontais (Figura 5.12). A 

exsudação 19 (ranking=7, Fc=0,1875) está situada a oeste da linha de charneira marinha (Figura 

5.12). A Figura 5.17 mostra que a exsudação 18 (ranking=7, Fc=0,1875) está localizada 3236 

metros a sudoeste de uma importante falha normal, que atinge o assoalho oceânico. Tal resultado 

sugere que o óleo pode ter migrado para oeste a partir de cozinhas de geração do Morro do Barro 

ou Rio de Contas em águas profundas. 

 

A exsudação 23 (ranking=4, Fc=0,3750) está situada em uma região de crosta continental mais 

fina, afetada pela extensão do Barremiano Inferior-Aptiano, onde rochas potencialmente 

geradoras são sedimentos de idade Aptiana ou depósitos pós-rifte da Formação Urucutuca 

(Figura 5.6). Além disso, as exsudações 10 (ranking=5, Fc=0,2500) e 20 (ranking=5, Fc=0,2500) 

estão localizadas em áreas de crosta oceânica, onde rochas potencialmente geradoras são 

depósitos pós-rifte da Formação Urucutuca (Figura 5.6). 
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Figura 5.7 – Ilustração detalhando as estruturas geológicas e o ranking das exsudações 01, 33, 37 

e 45. 
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Figura 5.8 – Ilustração detalhando as estruturas geológicas e o ranking das exsudações 42, 43 e 

44. 
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Figura 5.9 – Ilustração detalhando as estruturas geológicas e o ranking das exsudações 02, 03, 

34, 35, 41 e 47. 
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Figura 5.10 – Ilustração detalhando as estruturas geológicas e o ranking das exsudações 13, 17, 

18 e 23.  
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Figura 5.11 – Ilustração detalhando as estruturas geológicas e o ranking das exsudações 17, 38, 

39 e 40.  
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Figura 5.12 – Ilustração detalhando as estruturas geológicas e o ranking das exsudações 18, 19 e 

32. 
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5.4 – Controle meteo-oceanográfico na forma das exsudações de óleo 

 

A observação das Figuras 5.7 a 5.12 indica que várias exsudações de óleo detectadas nas 

imagens RADARSAT-1 apresentam disposição alongada na direção N-S (exsudação 01 de 

29/10/2006; exsudações 33, 38, 39 e 40 de 27/01/2007). Algumas feições mostram orientação 

NNE-SSW (exsudações 42 e 44 de 12/03/2007). Tal controle pode ser explicado pela ação da 

Corrente do Brasil na área de estudo, conforme Figura 5.13. 

 

  

Figura 5.13 – Ilustração esquemática dos sistemas de correntes oceânicas entre 10ºN e 30ºS. 

BC= Corrente do Brasil, BCF = Frente da Corrente do Brasil, NBC = Corrente Norte do Brasil, 

NECC = Contracorrente Equatorial, SEC = Corrente Sul Equatorial, SEUC = Subcorrente Sul 

Equatorial. 

Fonte: Castro & Miranda (1998). 

 

Em outros casos, as feições encontram-se alinhadas segundo NE-SW (exsudações 17 e 18 de 

09/01/2007), indicando um controle preferencial pelo vento (comparar com Figura AI. 37). 
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5.5 – Implicações exploratórias em escala regional 

 

A presente pesquisa possibilitou a detecção com dados SAR de vinte e quatro (24) exsudações na 

porção offshore da Bacia de Camamu-Almada. Entretanto, a área coberta pelas imagens 

RADARSAT-1 utilizadas ultrapassa os limites geográficos da citada bacia (Figura 4.2). Assim 

sendo, áreas sedimentares offshore das bacias de Jacuípe e Jequitinhonha, adjacentes à região 

estudada, foram também imageadas com o sistema orbital de radar, o que resultou na detecção 

de vinte e três (23) exsudações adicionais (Figura 5.18). Esse acervo de novas informações 

permite uma integração com os resultados obtidos por Castilho (2005) na Bacia de Jequitinhonha, 

em sua dissertação de mestrado (Figura 5.18). 

 

Quando observadas em conjunto, as exsudações de óleo apresentam uma disposição algo 

peculiar: nas bacias de Jacuípe e Camamu-Almada, concentram-se preferencialmente na região 

situada entre a linha de charneira marinha proximal e a linha de charneira marinha oriental (Figura 

5.19). 

 

No limite entre as bacias de Camamu-Almada e Jequitinhonha, o agrupamento de exsudações de 

óleo sofre um deslocamento abrupto para leste, ainda em crosta continental, segundo uma feição 

aqui denominada de Zona de Transição de Associações Espaciais (ZTAE), com orientação NE-

SW (Figura 5.19). A sudoeste dessa ZTAE, ocorreu domos salinos próximos a exsudações de 

óleo. Na Figura 5.20, verifica-se que a ZTAE situada entre Camamu-Almada e Jequitinhonha 

possui clara expressão batimétrica. 

 

Em direção a sul, costa afora do Complexo Vulcânico-Carbonático de Royal Charlotte, ocorre 

novo deslocamento abrupto para leste do agrupamento de exsudações de óleo, dessa vez em 

área ocupada por crosta oceânica (Figura 5.19). A ZTAE que define no espaço tal deslocamento 

também possui expressão batimétrica, limitando a norte uma feição morfológica NNE-SSW do 

assoalho oceânico, a qual se desenvolve a partir de Royal Charlotte (Figura 5.20). 

 

Castilho (2005) já havia identificado, em imagens RADARSAT-1 Scansar Narrow 1, exsudações 

de óleo em águas ultra profundas na Bacia de Jequitinhonha (Figura 5.18). Com base nesse 

resultado, tal autor propôs um sistema petrolífero especulativo, tendo por rocha geradora os 

folhelhos Cenomanianos-Turonianos da Formação Urucutuca e por reservatórios os arenitos 

turbidíticos a eles intercalados, ou seja, Urucutuca-Urucutuca (?). No entanto, a modelagem 

gravimétrica por ele realizada no local de ocorrência das exsudações, nas proximidades do 
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contato entre crosta oceânica e crosta continental, mostrou espessura sedimentar não superior a 

2000 metros. Tal resultado indica uma deficiência na sobrecarga sedimentar para a maturação da 

matéria orgânica e posterior geração e migração de petróleo. Segundo Castilho (2005), esta 

constatação é um complicador para a adoção da hipótese do sistema petrolífero Urucutuca-

Urucutuca (?). 

 

No que concerne à geração de óleo nesse contexto particular, uma hipótese alternativa consiste 

em considerar o calor proveniente da atividade vulcânica do complexo Royal Charlotte. Ao se 

observar a Figura 5.21, constata-se que altos valores gravimétricos conectam o complexo 

vulcânico à área de crosta oceânica, sugerindo que a seção sedimentar nessa porção da Bacia de 

Jequitinhonha foi aquecida na época da intrusão dos corpos ígneos (Eoceno) tanto na crosta 

continental quanto oceânica. A existência de exsudações de óleo em crosta oceânica, a sudeste 

da ZTAE situada no interior da Bacia de Jequitinhonha, reforça a hipótese de que folhelhos 

Cenomanianos-Turonianos da Formação Urucutuca possam ter alcançado a janela de geração de 

óleo em razão do fluxo térmico advindo do magmatismo. 

 

Uma possibilidade adicional refere-se à existência de um sistema petrolífero Morro do Barro-

Urucutuca (?), no qual o óleo migraria updip, a longa distância e na direção costa afora, desde 

cozinhas de geração em águas profundas. A migração seguiria possíveis “carrier-beds”, os quais 

estariam sub-aflorantes nas proximidades do limite da costa continental com a crosta oceânica.  

 

O termo ZTAE proposto na presente dissertação é meramente descritivo, tendo como função 

explicitar para o intérprete apenas transições nas relações de distribuição espacial das 

exsudações de óleo no espaço geográfico. As ZTAE poderiam ser interpretadas como zonas de 

acomodação de esforços extensionais nas fases finais do processo de rifteamento. Entretanto, 

para que se avalie o papel dessas feições na evolução geológica das bacias de Camamu-Almada 

e Jequitinhonha, é necessária uma comparação meticulosa dos resultados aqui apresentados com 

a imagem gravimétrica free-air do satélite Geosat para o Atlântico Sul (Sandwell & Smith, 1992). 
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Figura 5.14 - Mapa de localização de linhas sísmicas e poços na Bacia de Camamu-Almada. 

Fonte: Menezes & Milhomem, 2008.  
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Figura 5.15 - Seção sísmica regional WNW-ESE (linha L3 da Figura 5.14), em tempo, estendendo-se a águas ultraprofundas da Bacia de 

Camamu (modificada de Menezes & Milhomem, 2008).    
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.  

Figura 5.16 - Seção sísmica NW-SE (linha L2 da Figura 5.14), em tempo, na Bacia de Camamu. Destaca-se a discordância angular que 

trunca os estratos rotacionados pela tectônica de sal. (modificada de Menezes & Milhomem, 2008).   
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Figura 5.17 - Seção sísmica NE-SW, em tempo, na área do poço B (Bacia de Almada), modificada de Menezes & Milhomem (2008).
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Figura 5.18 – Localização dos centróides das exsudações de óleo detectadas nas bacias de 

Camamu-Almada, Jacuípe e Jequitinhonha com dados RADARSAT-1, assim como daqueles 

identificados na dissertação de Castilho (2005). 
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Figura 5.19 – Disposição das exsudações de óleo em escala regional, com 

sobreposição às principais feições tectônicas.  
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Figura 5.20 – Disposição das exsudações de óleo em escala regional, com 

sobreposição à batimetria.  
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Figura 5.21 – Disposição das exsudações de óleo em escala regional, com 

sobreposição ao mapa filtrado de anomalia Bouguer de Karner & Driscoll (1999).    
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O processamento de imagens digitais e a interpretação dos dados do satélite 

RADARSAT-1 resultaram na detecção de vinte e quatro (24) exsudações de óleo na 

porção offshore da Bacia de Camamu-Almada. Essas feições sugerem que processos 

de geração e migração de óleo estão ocorrendo no tempo presente, em associação 

com sistemas petrolíferos ativos situados em fronteiras exploratórias de águas 

profundas. 

 

Os resultados do presente estudo indicam que os fenômenos de exsudação de óleo se 

manifestam nos seguintes cenários geológicos: 

 

- as exsudações de óleo ocorrem nas vizinhanças de proeminentes falhas normais que 

afetam as seções pré-rifte e rifte, sugerindo que o petróleo poderia migrar para o 

oeste, na maioria dos casos, a partir de cozinhas de geração do Morro do Barro ou Rio 

de Contas, localizadas em regiões de águas profundas, a leste; 

 

- as exsudações de óleo estão localizadas nas proximidades de zonas de acomodação 

com orientação E-W (Mutá, Jaguaripe, Ilhéus), que estão possivelmente associadas a 

deslocamentos horizontais. Essas feições tectônicas podem desempenhar um 

importante papel no processo de migração de hidrocarbonetos na região investigada; 

 

- uma exsudação de óleo está situada em área de crosta continental mais fina afetada 

pela extensão do Barremiano Inferior-Aptiano, onde rochas potencialmente geradoras 

são sedimentos de idade Aptiana ou depósitos pós-rifte da Formação Urucutuca; 

 

- exsudações de óleo também se localizam em áreas de crosta oceânica, onde rochas 

potencialmente geradoras são depósitos pós-rifte da Formação Urucutuca. 

 

A área coberta pelas imagens RADARSAT-1 utilizadas no presente trabalho 

ultrapassa os limites geográficos da Bacia de Camamu-Almada. Assim, áreas 

sedimentares das bacias de Jacuípe e Jequitinhonha foram também imageadas com 
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dados SAR orbitais, o que resultou na detecção de vinte e três (23) exsudações 

adicionais. Esse acervo de informações permitiu uma integração com o trabalho 

realizado por Castilho (2005) na Bacia de Jequitinhonha. 

 

A observação conjunta da distribuição geográfica das exsudações de óleo nas bacias 

de Jacuípe, Camamu-Almada e Jequitinhonha permitiu identificar que: (1) há uma 

concentração preferencial, nas bacias de Jacuípe e Camamu-Almada, entre a linha de 

charneira proximal e a linha de charneira marinha oriental; (2) no limite entre as bacias 

de Jequitinhonha e Camamu-Almada, o agrupamento de exsudações de óleo sofre um 

desvio abrupto para leste, segundo uma Zona de Transição de Associações Espaciais 

(ZTAE); (3) costa afora do Complexo Vulcânico-Carbonático de Royal Charlotte, 

ocorre novo deslocamento abrupto para leste do agrupamento de exsudações, 

segundo outra ZTAE. 

 

Considera-se que o calor proveniente da atividade vulcânica do Complexo de Royal 

Charlotte pode ter propiciado a maturação da matéria orgânica e posterior geração e 

migração de óleo em folhelhos Cenomanianos-Turonianos da Formação Urucutuca. A 

existência de um agrupamento de exsudações de óleo em crosta oceânica, a sudeste 

da ZTAE situada no interior da Bacia de Jequitinhonha, reforça a proposição de 

Castilho (2005) de um sistema petrolífero especulativo Urucutuca-Urucutuca (?). 

 

Uma hipótese alternativa consiste na proposição de um sistema petrolífero Morro do 

Barro-Urucutuca (?), que envolveria migração costa-afora desde cozinhas de geração 

em águas profundas. Os “carrier-beds” responsáveis por tal fenômeno estariam sub-

aflorantes nas proximidades do limite da crosta continental com a crosta oceânica. 

 

Deve-se, no futuro, avaliar o papel das ZTAE’s na evolução geológica das bacias de 

Camamu-Almada e Jequitinhonha, é necessária na comparação meticulosa dos 

resultados aqui apresentados com a imagem gravimétrica free-air do satélite Geosat 

para o Atlântico Sul. 

 

As exsudações de óleo mapeadas podem ser futuramente utilizadas para calibrar os 

resultados de modelagem de bacias para a geração e migração atual de óleo. Por 

outro lado, as rotas de migração modeladas na porção offshore da Bacia de Camamu-
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Almada, obtidas através de software de simulação, pode fornecer pistas da origem das 

exsudações de óleo detectadas. 

 

Recomenda-se expressamente que monitoramentos sistemáticos das exsudações de 

óleo com dados dos radares orbitais sejam realizados na porção offshore da Bacia de 

Camamu-Almada, com o objetivo de se verificar a persistência temporal dos 

fenômenos de exsudação. 
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ANEXO I – CATÁLOGO DAS IMAGENS RADARSAT-1 COM RESOLUÇÃO 
PLENA UTILIZADAS NA PESQUISA, DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O 

CLASSIFICADOR TEXTURAL POR SEMIVARIOGRAMA NÃO 
SUPERVISIONADO (USTC) E DAS INFORMAÇÕES METEO-

OCEANOGRÁFICAS. 

 

 

 

 

 



 100

 
 

Figura AI.1 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB),órbita ascendente, 

adquirida em 29/10/2006, às 21:05:09 (UTC).  
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Figura AI.2 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB), 

adquirida em 29/10/2006, às 21:05:09 (UTC).  
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Figura AI.3 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

30/10/2006, às 17:05 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite 

NOAA-18). 

 

Figura AI.4 –Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 29/10/2006, 

às 19:44 (UTC),incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite NOAA-15). 
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Figura AI.5 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

29/10/2006, às 19:30 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SeaWinds).  

 

Figura AI.6 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14,adquirido em 

29/10/2006, às 20:54 (UTC),incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SSM/I). 
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Figura AI.7 – Mapa de altura de onda, adquirido em 29/10/2006, incluindo frame da 

imagem RADARSAT-1 SNB (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat). 

 

Figura AI.8 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA, adquirido em 

29/10/2006, às 16:25 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

MODIS). 
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Figura AI.9 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), órbita descendente, 

adquirida em 30/10/2006, às 08:08:18 (UTC). 
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Figura AI.10 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), 

adquirida em 30/10/2006, às 08:08:18 (UTC).  
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Figura AI.11 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

30/10/2006, às 17:05 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-18). 

 

Figura AI.12 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

30/10/2006, às 07:28 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-15).   
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Figura AI.13 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

30/10/2006, às 08:00 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SeaWinds).   

 

Figura AI.14 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14, adquirido em 

30/10/2006, às 08:06 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SSM/I).   
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Figura AI.15 – Mapa de altura de onda, adquirido em 30/10/2006, incluindo o frame da 

imagem RADARSAT-1 SNAR (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat). 

 

Figura AI.16 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA adquirido em 

30/10/2006, às 15:30 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor MODIS).  
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Figura AI.17 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB), órbita descendente, 

adquirida em 06/11/2006, às 08:04:10 (UTC). 
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Figura AI.18 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB), 

adquirida em 06/11/2006, às 08:04:10 (UTC). 
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Figura AI.19 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

05/11/2006, às 16:02 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite 

NOAA-18).  

 

Figura AI.20 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

06/11/2006, às 08:04 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite 

NOAA-15). 
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Figura AI.21 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

06/11/2006, às 08:18 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SeaWinds).  

 

Figura AI.22 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14, adquirido em 

06/11/2006, às 08:06 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SSM/I).  



 114

 

Figura AI.23 – Mapa de altura de onda, adquirido em 06/11/2006, incluindo o frame da 

imagem RADARSAT-1 SNB (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat). 

 

Figura AI.24 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA adquirido em 

06/11/2006, às 15:35 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

MODIS).  
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Figura AI.25 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), órbita ascendente, 

adquirida em 12/11/2006, às 20:56:52 (UTC). 
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Figura AI.26 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), 

adquirida em 12/11/2006 às 20:56:52 (UTC). 
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Figura AI.27 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

12/11/2006, às 16:31 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-18). 

 
Figura AI.28 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

12/11/2006, às 19:04 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-15).  
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Figura AI.29 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

12/11/2006, às 20:12 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SeaWinds).  

 
Figura AI.30 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14, adquirido em 

12/11/2006, às 20:54 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SSM/I).  
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Figura AI.31 – Mapa de altura de onda, adquirido em 12/11/2006, incluindo o frame da 

imagem RADARSAT-1 SNAR (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat). 

 
Figura AI.32 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA, adquirido em 

12/11/2006, às 16:35 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor MODIS). 
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Figura AI.33 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB), órbita ascendente, 

adquirida em 09/01/2007, às 21:05:09 (UTC). 
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Figura AI.34 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB), 

adquirida em 09/01/2007, às 21:05:09 (UTC). 
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Figura AI.35 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

09/01/2007, às 16:38 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite 

NOAA-18).  

 

Figura AI.36 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

09/01/2007, às 19:21 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite 

NOAA-15).  
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Figura AI.37 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

09/01/2007, às 20:06 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SeaWinds).   

 

Figura AI.38 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14, adquirido em 

09/01/2007, às 20:24 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SSM/I).  
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Figura AI.39 – Mapa de altura de onda, adquirido em 09/01/2007, incluindo o frame da 

imagem RADARSAT-1 SNB (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat).  

 

Figura AI.40 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA, adquirido em 

09/01/2007, às 15:35 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

MODIS). 
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Figura AI.41 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB), órbita ascendente, 

adquirida em 16/01/2007, às 21:01:00 (UTC). 
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Figura AI.42 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 2 (SNB), 

adquirida em 16/01/2007, às 21:01:00 (UTC). 
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Figura AI.43 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

17/01/2007, às 16:56 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite 

NOAA-18). 

 

Figura AI.44 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

16/01/2007, às 18:15 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (satélite 

NOAA-15).  
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Figura AI.45 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

16/01/2007, às 20:24 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SeaWinds).  

 

Figura AI.46 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14, adquirido em 

16/01/2007, às 20:18 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

SSM/I).   
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Figura AI.47 – Mapa de altura de onda, adquirido em 16/01/2007, incluindo o frame da 

imagem RADARSAT-1 SNB (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat).   

 

Figura AI.48 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA, adquirido em 

16/01/2007, às 15:40 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNB (sensor 

MODIS). 
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Figura AI.49 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), órbita 

descendente, adquirida em 27/01/2007, às 08:12:26 (UTC).  
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Figura AI.50 – Resultado da aplicação do Classificador textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), 

adquirida em 27/01/2007, às 08:12:26 (UTC). 
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Figura AI.51 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

27/01/2007, às 16:54 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-18). 

 

Figura AI.52 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

27/01/2007, às 07: 05 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-15). 
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Figura AI.53 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

27/01/2007, às 07:54 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SeaWinds).  

 

Figura AI.54 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14, adquirido em 

27/01/2007, às 08:30 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SSM/I). 



 134

 

Figura AI.55 – Mapa de altura de onda, adquirido em 27/01/2007, incluindo o frame da 

imagem RADARSAT-1 SNAR (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat). 

 

Figura AI.56 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA, adquirido em 

26/01/2007, às 16:20 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor MODIS). 
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Figura AI.57 – Imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), órbita ascendente, 

adquirida em 12/03/2007, às 20:56:52 (UTC). 
 



 136

 
 

Figura AI.58 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

Não Supervisionado (USTC) da imagem RADARSAT-1 ScanSAR Narrow 1 (SNAR), 

adquirida em 12/03/2007, às 20:56:52 (UTC). 
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Figura AI.59 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

12/03/2007, às 16:02 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-18). 

 

Figura AI.60 - Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

12/03/2007, às 18:05 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(satélite NOAA-15). 
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Figura AI.61 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

12/03/2007, às 20:00 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SeaWinds).  

 

Figura AI.62 – Mapa de campo de vento do satélite DMSP F-14, adquirido em 

12/03/2007, às 20:30 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor SSM/I). 
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Figura AI.63 – Mapa de altura de onda, adquirido em 12/03/2007, incluindo o frame da 

imagem RADARSAT-1 SNAR (satélites TOPEX-POSEIDON, Jason-1, ENVISAT, ERS 

1&2, GFO, e Geosat).   

 

Figura AI.64 – Mapa de concentração de clorofila-a do satélite AQUA, adquirido em 

13/03/2007, às 16:30 (UTC), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 SNAR 

(sensor MODIS). 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CADA UMA DAS 
EXSUDAÇÕES PETROLÍFERAS IDENTIFICADAS NAS IMAGENS 

RADARSAT-1. 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º56’41” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º42’08” W 

PROFUNDIDADE (m): 1548 

ÁREA (km²): 1,63 

PERÍMETRO (km): 24,20 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): - 15,03 
ALTURA DE ONDA (m): 1,94 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM/I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s):  Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 6,32 km da exsudação de óleo #33 (27/Jan/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha e a linha 

de charneira marinha proximal mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 31 

Figura AII.1 – Exsudação de óleo #01 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 29/10/2006, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º03’12” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º32’54” W 

PROFUNDIDADE (m): 23 

ÁREA (km²): 0,33 

PERÍMETRO (km): 6,40 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): - 11,20 

ALTURA DE ONDA (m): 2,16 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s):  Não disponível  
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 6,15 km da exsudação de óleo #47 (12/03/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha e a linha 

de charneira marinha proximal mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Possível associação espacial com descarte de ilegal 

de navios. 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 4 

Figura AII.2 – Exsudação de óleo #02 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 30/10/2006, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º05’54” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º33’22” W 

PROFUNDIDADE (m): 74 

ÁREA (km²): 0,19 

PERÍMETRO (km): 3,30 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10  

ALTURA DE ONDA (m): 2,16 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível  

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 9,93 km da exsudação de óleo #47 (12/03/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha e a linha 

de charneira marinha proximal mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com poluição proveniente de 

baías fechadas ou zonas costeiras. 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 7 

Figura AII.3 – Exsudação de óleo #03 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em de 30/10/2006, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 15º00’55” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º27’50” W 

PROFUNDIDADE (m): 2336 

ÁREA (km²): 0,98 

PERÍMETRO (km): 22,90 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 20 a 30 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 0,02 a 2.0 
INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4 a 6 
INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4 a 6  

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 6,3 

 

Figura AII.4 – Exsudação de óleo #04 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 15º09’58” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º26’53” W 

PROFUNDIDADE (m): 2161 

ÁREA (km²): 0,33 

PERÍMETRO (km): 8,00 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,80 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA SIGNIFICATIVA DE ONDA (m): 1,50 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,60 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,40 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.5 – Exsudação de óleo #05 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 15º07’05” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º10’40” W 

PROFUNDIDADE (m): 3146 

ÁREA (km²): 2,88 

PERÍMETRO (km): 30,34 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 25,05 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,54 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,20 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,40 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.6 – Exsudação de óleo #06 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 15º01’13” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º11’09” W 

PROFUNDIDADE (m): 3123 

ÁREA (km²): 1,02 

PERÍMETRO (km): 11,00 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,96 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,54 
INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,20 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,40 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.7 – Exsudação de óleo #07 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2).  
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º57’20” S 
LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º12’53” W 

PROFUNDIDADE (m): 3078 

ÁREA (km²): 0,55 

PERÍMETRO (km): 7,40 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 25,04 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,83 

INTENSIDADE DO VENTO A PRATIR DO SSM / I (m/s): 4,80 

INTENSIDADE DO VENTO A PRATIR DO QuikSCAT (m/s): 4,80 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.8 – Exsudação de óleo #08 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º49’36” S 
LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º14’20” W 

PROFUNDIDADE (m): 2933 

ÁREA (km²): 0,11 

PERÍMETRO (km): 3,40 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 25,29 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,83 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,80 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,80 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.9 – Exsudação de óleo #09 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 

 



 150

 

LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º07’53” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º59’44” W 

PROFUNDIDADE (m): 3372 

ÁREA (km²): 0,18 

PERÍMETRO (km): 3,20 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 25,85 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,84 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,40 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,80 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 47,16 km da exsudação de óleo # 23 (16/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas de crosta oceânica, onde rochas 

potencialmente geradoras são depósitos pós-rifte da Formação Urucutuca. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Sem associação espacial com fenômenos 

atmosféricos, oceanográficos ou de poluição que produzem um baixo retro-espalhamento do sinal 

de radar. 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.10 - Exsudação de óleo #10 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 15º16’10” S 
LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º09’04” W 

PROFUNDIDADE (m): 3144 

ÁREA (km²): 1,57 

PERÍMETRO (km): 25,80 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 25,29 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,45 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 3,80 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,40 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.11 – Exsudação de óleo #11 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º52’04” S 
LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º37’28” W 

PROFUNDIDADE (m): 3927 

ÁREA (km²): 0,13 

PERÍMETRO (km): 3,80 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 22,62 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 
ALTURA DE ONDA (m): 1,85 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,60 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,80 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,05 

 

Figura AII.12 – Exsudação de óleo #12 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º36’29” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º44’23” W 

PROFUNDIDADE (m): 1571 

ÁREA (km²): 0,49 

PERÍMETRO (km): 11,00 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 25,74 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 2,02 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,40 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,60 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 17,69 km da exsudação de óleo #18 (09/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha e a linha 

de charneira marinha proximal mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial de com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 36 

Figura AII.13 – Exsudação de óleo #13 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 06/11/2006, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º35’16” S 
LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º44’25” W 

PROFUNDIDADE (m): 2190 

ÁREA (km²): 0,52 

PERÍMETRO (km): 12,30 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 2,45 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 6,00 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.14 – Exsudação de óleo #14 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/11/2006, na Bacia de Jacuípe (ver localização 

na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º53’09” S 
LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º18’20” W 

PROFUNDIDADE (m): 3480 

ÁREA (km²): 0,23 

PERÍMETRO (km): 4,20 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 2,43 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 5,00 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.15 – Exsudação de óleo #15 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/11/2006, na Bacia de Jacuípe (ver localização 

na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º50’29” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º20’14” W 

PROFUNDIDADE (m): 3453 

ÁREA (km²): 0,11 

PERÍMETRO (km): 2,40 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 2,43 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 5,00 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.16 – Exsudação de óleo #16 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/11/2006, na Bacia de Jacuípe (ver localização 

na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º28’02” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º51’41” W 

PROFUNDIDADE (m): 526 

ÁREA (km²): 4,08 

PERÍMETRO (km): 34,00 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 26,01 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): Não disponível 

ALTURA DE ONDA (m): 1,53 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,00 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,06 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 10,68 km da exsudação de óleo # 40 (27/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são espessas, e (2) evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial de com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 47 

Figura AII.17 – Exsudação de óleo #17 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 09/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º43’46” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º53’42” W 

PROFUNDIDADE (m): 122 

ÁREA (km²): 0,93 

PERÍMETRO (km): 8,70 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,38 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,56 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,00 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,06 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 7,76 km da exsudação de óleo # 32 (27/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Berriasiano-Hauteriviano, que estão situadas entre a linha de charneira ocidental (emersa) e a 

linha de charneira marinha proximal, onde rochas potencialmente geradoras das formações Morro 

do Barro e Rio de Contas estão imaturas. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Sem associação espacial com fenômenos 

atmosféricos, oceanográficos ou de poluição que produzem um baixo retro-espalhamento do sinal 

de radar. 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.18 – Exsudação de óleo #18 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 09/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º46’00” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º56’29” W 

PROFUNDIDADE (m): 36 

ÁREA (km²): 0,26 

PERÍMETRO (km): 6,20 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 22,67 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,46 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,00 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,05 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 5,92 km da exsudação de óleo # 32 (27/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Berriasiano-Hauteriviano, que estão situadas entre a linha de charneira ocidental (emersa) e a 

linha de charneira marinha proximal, onde rochas potencialmente geradoras das formações Morro 

do Barro e Rio de Contas estão imaturas. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.19 – Exsudação de óleo #19 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 09/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º42’32” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º52’22” W 

PROFUNDIDADE (m): 3228 

ÁREA (km²): 0,60 

PERÍMETRO (km): 7,40 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,49 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,40 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,80 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 47,80 km da exsudação de óleo #10 (06/11/2006) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas de crosta oceânica, onde rochas 

potencialmente geradoras são depósitos pós-rifte da Formação Urucutuca. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Sem associação espacial com fenômenos 

atmosféricos, oceanográficos ou de poluição que produzem um baixo retro-espalhamento do sinal 

de radar. 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.20 – Exsudação de óleo #20 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 09/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º47’23” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º56’18” W 

PROFUNDIDADE (m): 596 

ÁREA (km²): 0,24 

PERÍMETRO (km): 4,60 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 23,11 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,50 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 5,00 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 5,20 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.21 – Exsudação de óleo #21 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 09/01/2007, na Bacia de Jacuípe (ver localização na 

Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º00’16” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º11’21” W 

PROFUNDIDADE (m): 1073 

ÁREA (km²): 0,19 

PERÍMETRO (km): 6,00 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,36 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 
ALTURA DE ONDA (m): 1,36 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,40 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,00 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.22 – Exsudação de óleo #22 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Jacuípe (ver localização na 

Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º22’45” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º22’53” W 

PROFUNDIDADE (m): 2643 

ÁREA (km²): 4,83 

PERÍMETRO (km): 40,59 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 23,90 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,29 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,00 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 3,60 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A:(mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 43,63 km da exsudação de óleo #13 (06/11/2006) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas de crosta continental menos espessa, 

afetada pela extensão do Barremiano Inferior-Aptiano, onde rochas potencialmente geradoras são 

de idade Aptiana ou depósitos pós-rifte da Formação Urucutuca. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Sem associação espacial com fenômenos 

atmosféricos, oceanográficos ou de poluição que produzem um baixo retro-espalhamento do sinal 

de radar. 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.23 – Exsudação de óleo #23 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º33’24” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º51’19” W 

PROFUNDIDADE (m): 155 

ÁREA (km²): 7,28 

PERÍMETRO (km): 128,30 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 22,36 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,37 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 3,40 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,10 

 

Figura AII.24 – Exsudação de óleo #24 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Jacuípe (ver localização na 

Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º25’33” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º39’44” W 

PROFUNDIDADE (m): 565 

ÁREA (km²): 3,28 

PERÍMETRO (km): 26,50 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 22,24 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,39 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,60 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,16 

 

Figura AII.25 – Exsudação de óleo #25 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Jacuípe (ver localização na 

Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º25’47” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º32’08” W 

PROFUNDIDADE (m): 1731 

ÁREA (km²): 0,52 

PERÍMETRO (km): 12,10 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,39 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,60 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,19 

  

Figura AII.26 – Exsudação de óleo # 26 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Jacuípe (ver localização na 

Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 12º21’24” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 37º21’47” W 

PROFUNDIDADE (m): 2456 

ÁREA (km²): 0,32 

PERÍMETRO (km): 10,70 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,39 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 5,60 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,60 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,21 

 

Figura AII.27 – Exsudação de óleo #27 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Jacuípe (ver localização na 

Figura 5.2). 
 



 168

 

LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º51’03” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 36º51’19” W 

PROFUNDIDADE (m): 4207 

ÁREA (km²): 0,35 

PERÍMETRO (km): 6,40 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 23,59 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 
ALTURA DE ONDA (m): 1,29 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,20 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 3,40 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.28 – Exsudação de óleo #28 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 15º18’03” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º27’47” W 

PROFUNDIDADE (m): 1991 

ÁREA (km²): 0,31 

PERÍMETRO (km): 5,40 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,84 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 0,73 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 4,40 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 4,20 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

 

Figura AII.29 – Exsudação de óleo #29 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/01/2007, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º57’06” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º57’33” W 

PROFUNDIDADE (m): 25 

ÁREA (km²): 1,20 

PERÍMETRO (km): 9,50 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,99 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,19 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,14 

 

Figura AII.30 – Exsudação de óleo #30 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º47’15” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º57’54” W 

PROFUNDIDADE (m): 32 

ÁREA (km²): 2,28 

PERÍMETRO (km): 19,20 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,57 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,19 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA (mg / m³): 0,08 

 

Figura AII.31 – Exsudação de #31 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Jequitinhonha (ver localização 

na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º42’60” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º58’21” W 

PROFUNDIDADE (m): 32 

ÁREA (km²): 0,38 

PERÍMETRO (km): 8,60 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,26 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,08 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 5,92 km da exsudação de óleo #19 (09/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Berriasiano-Hauteriviano, que estão situadas entre a linha de charneira ocidental (emersa) e a 

linha de charneira marinha proximal, onde rochas potencialmente geradoras das formações Morro 

do Barro e Rio de Contas estão imaturas. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s) 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.32 – Exsudação de óleo #32 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º50’01” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º46’26” W 

PROFUNDIDADE (m): 2 (conforme informações batimétricas fornecidas por Sandwell et al., 2001).  

ÁREA (km²): 1,53 

PERÍMETRO (km): 32,70 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,17 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,04 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 5,84 km da exsudação de óleo #45 (12/03/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são maisespessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s) 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 13 

Figura AII.33 – Exsudação de óleo #33 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º12’42” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º40’28” W 

PROFUNDIDADE (m): 36 

ÁREA (km²): 0,37 

PERÍMETRO (km): 6,70 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 23,20 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,19 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 10,32 km da exsudação de óleo #41 (12/03/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s) 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 20 

Figura AII.34 – Exsudação de óleo #34 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE 13º11’15” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º39’48” W 

PROFUNIDADE (m): 18 

ÁREA (km²): 0,52 

PERÍMETRO (km): 6,00 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 23,76 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,19 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível  
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 10,36 km da exsudação de óleo #41 (12/03/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia de 

imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s) 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 17 

Figura AII.35 – Exsudação de óleo #35 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 15º05’16” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º30’43” W 

PROFUNDIDADE (m): 1950 

ÁREA (km²): 3,08 

PERÍMETRO (km): 32,80 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,88 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,01 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 3,80 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

ALTURA DE ONDA (mg / m³): 0,06 

 

Figura AII.36 – Exsudação de óleo #36 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º49’34” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º57’49” W 

PROFUNDIDADE (m): 96 (conforme informações batimétricas fornecidas por Sandwell et al., 

2001).  

ÁREA (km²): 0,41 

PERÍMETRO (km): 6,20 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 29,91 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,17 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 1,87 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 13,06 km da exsudação de óleo #45 (12/03/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Berriasiano-Hauteriviano, que estão situadas entre a linha de charneira ocidental (emersa) e a 

linha de charneira marinha proximal, onde rochas potencialmente geradoras das formações Morro 

do Barro e Rio de Contas estão imaturas. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com poluição proveniente de 

baías fechadas ou zonas costeiras. 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 10 

Figura AII.37 – Exsudação de óleo #37 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º20’58” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º57’41” W 

PROFUNDIDADE (m): 36 

ÁREA (km²): 2,35 

PERÍMETRO (km): 36,49 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 25,36 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,23 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 11,11 km da exsudação de óleo #17 (09/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Berriasiano-Hauteriviano, que estão situadas entre a linha de charneira ocidental (emersa) e a 

linha de charneira marinha proximal, onde rochas potencialmente geradoras das formações Morro 

do Barro e Rio de Contas estão imaturas. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.38 – Exsudação de óleo #38 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização no Figura 5.1). 
 



 179

 

LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º29’59” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 39º00’07” W 

PROFUNDIDADE (m): 15 

ÁREA (km²): 0,74 

PERÍMETRO (km): 13,79 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 23,33 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 0,97 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,16 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 13,34 km da exsudação de óleo #17 (09/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.39 – Exsudação de óleo #39 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º29’25” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º58’55” W 

PROFUNDIDADE (m): 25 

ÁREA (km²): 3,71 

PERÍMETRO (km): 42,30 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): 24,07 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,23 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,09 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 10,68 km da exsudação de óleo #17 (09/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com largas porções de mar 

calmo resultante de condições de baixo vento (< 3 m/s). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): >50 

Figura AII.40 – Exsudação de óleo #40 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 27/01/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver a 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º16’32” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º34’23” W 

PROFUNDIDADE (m): 515 

ÁREA (km²): 0,34 

PERÍMETRO (km): 11,60 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,68 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,14 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 10,32 km da exsudação de óleo #34 (27/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação contextual com celas de chuva (Figura 

5.59). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 34 

Figura AII.41 – Exsudação de óleo #41 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/03/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º27’56” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º37’11” W 

PROFUNDIDADE (m): 1354 

ÁREA (km²): 1,34 

PERÍMETRO (km): 20,90 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,68 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 26,92 km da exsudação de óleo #34 (27/03/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação contextual com celas de chuva (Figura 

5.59). 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 20 

Figura AII.42 – Exsudação de óleo #42 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/03/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º34’10” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º39’06” W 

PROFUNDIDADE (m): 1454 

ÁREA (km²): 0,35 

PERÍMETRO (km): 7.10 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,69 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 30,04 km da exsudação de óleo #33 (27/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação contextual com celas de chuva (Figura 

5.59). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 19 

Figura AII.43 – Exsudação de óleo #43 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/03/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º39’17” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º40’21” W 

PROFUNDIDADE (m): 1233 

ÁREA (km²): 5,13 

PERÍMETRO (km): 49,70 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,69 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): Não disponível 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 17,10 km da exsudação de óleo #33 (27/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação contextual com celas de chuva (Figura 

5.59). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 17 

Figura AII.44 – Exsudação de óleo #44 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/03/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º47’27” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º50’11” W 

PROFUNDIDADE (m): 37 

ÁREA (km²): 1,41 

PERÍMETRO (km): 11,20 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,62 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,27 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 5,84 km da exsudação de óleo #33 (27/01/2007) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação contextual com celas de chuva (Figura 

5.59). 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 6 

Figura AII.45 – Exsudação de óleo #45 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/03/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 14º56’02” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º36’36” W 

PROFUNDIDADE (m): 1963 

ÁREA (km²): 0,47 

PERÍMETRO (km): 8,10 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,71 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): 7,40 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): Não disponível 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,07 

 

Figura AII.46 – Exsudação de óleo #46 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/03/2007, na Bacia de Jequitinhonha (ver 

localização na Figura 5.2). 
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LATITUDE DO CENTRÓIDE: 13º01’45” S 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE: 38º29’24” W 

PROFUNDIDADE (m): 23 

ÁREA (km²): 0,12 

PERÍMETRO (km): 2,10 

TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (ºC): Não disponível (coberto por nuvem) 

TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (ºC): > -10 

ALTURA DE ONDA (m): 1,67 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO SSM / I (m/s): Não disponível 

INTENSIDADE DO VENTO A PARTIR DO QuikSCAT (m/s): 5,60 

CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg / m³): 0,80 

PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 6,15 km da exsudação de óleo #02 (30/10/2006) 

CENÁRIO TECTÔNICO: Exsudações de óleo em áreas com extensão predominante no 

Hauteriviano Superior-Barremiano, que estão situadas entre a linha de charneira marinha proximal 

e a linha de charneira marinha mais a leste, onde (1) as Formações Morro do Barro e Rio de 

Contas são mais espessas, e (2) a evolução térmica das rochas potencialmente geradoras varia 

de imaturas (para oeste) para maturas (a leste). 

CONDIÇÃO AMBIENTAL PREDOMINANTE: Associação espacial com poluição proveniente de 

baías fechadas ou zonas costeiras. 

DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS IDENTIFICADA NA 
IMAGEM SAR (km): 8 

Figura AII.47 – Exsudação de óleo #47 da imagem RADARSAT-1 SNAR, adquirida em 12/03/2007, na Bacia de Camamu-Almada (ver 

localização na Figura 5.1). 

 


